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 NA مســیر، فرآینــد و راهــی بــرای زندگــی بــه مــا عرضــه مــی دارد. پــاداش و تأثیــر بهبــودی 
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مــداوم و ارزشــمند کنــد، نیــاز بــه تغییــر مســتمر و فعاالنــه عقایــد و رفتارهــای مــا دارد. بــرای 

اکثــر مــا، ایــن بــه معنــی تغییــر حالــت از نومیــدی بــه شــوق و اشــتیاق اســت. 
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در بهبــودی، مــا مختــار هســتیم تــا بررســی و کاوش کنیــم کــه کــی هســتیم و می خواهیــم بــه 

چــه کســی تبدیــل شــویم. تغییراتــی کــه در ایــن فرآینــد تجربــه می کنیــم، نیــز می توانــد 

ــا از طریــق همیــن کشــمکش درمی یابیــم کــه  ــه چالــش کشــد. ام ــا را ب ــط م شــخصیت و رواب
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ــه اوج آزادی  ــا ب ــر م ــک همدیگ ــا کم ــد. ب ــتر کن ــر مش ــا یکدیگ ــتیم، ب ــه هس ــیم ک ــی باش کس

می رســیم. 
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ــه دارد.  ــوز ادام ــفر هن ــم، س ــرفت کرده ای ــدر پیش چق
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و  است،  راه  در  تازه ای  الهامات  که  می دهد  اطمینان  ما  به  پایه  کتاب 
 تجربه ما این ادعا را ثابت کرده است. از وقتی که این کلمات نوشته شده 
زندگی  پاک  ما  که  روزی  هر  و  گردیده  آشکار  ما  بر  بسیاری  مسائل  کنون  تا 
می کنیم و اصول بهبودی را تمرین می نمائیم، موضوعات بیشتری بر ما آشکار 
یک  عنوان  به  طور  همین  و  می کنیم  رشد  عضو  یک  عنوان  به  ما  می شوند. 
انجمن رشد کرده و به بلوغ می رسیم. هر چه را که از راه تجربه می آموزیم، به 
شکل دانش یا آگاهی در اختیار دیگران می گذاریم. این به معنی آن است که 
 NA هر نسل جدیدی از تازه واردان، منابع بیشتری از نسل های گذشته خود در 
می شود،  ما  تضعیف  یا  تقویت  باعث  مسئله  این  آیا  اینکه  دارند.  دسترس   در 
 کامال بستگی به آن دارد که تا چه حد هدف اصلی برنامه را درک کرده و به 

چه شکل اصول مشارکت، مراقبت و خدمت را تمرین کنیم. 

 فصل اول:
مقدمه
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بهبودی  فرآیند  از  ما  شخصی  آگاهی  عمق  همانا  ما،  منبع  و  گنج   بزرگترین 
با  قهوه  و  آیی ها، هنگام صرف چای  را در جلسات، گردهم  این گنج  ما   است. 
اعضاء و در نشریات خود به مشارکت می گذاریم. اکنون یک بار دیگر ما تجربه، 
توسط  کتاب،  این  ارائه می نمائیم.  به شکل کتبی  را  امید جمعی خود  و  نیرو 
معتادان برای معتادان نوشته شده، که تصویری لحظه ای و کوچک از انجمنی 
و  سال ها  ماهها،  روزها،  برای  که  است  بهبودی  حال  در  معتادان  از   متشکل 
شده اند روبرو  زندگی  مختلف  شرایط  با  یکدیگر  کمک  به  متمادی  های   دهه 
، بدون آن که نیاز به مصرف مواد مخدر داشته باشند. این کتاب دو موضوع را 
دنبال می کند: کمک به تازه واردان و همین طور احیاء و شعله ور کردن مجدد 
 اشتیاق و عالقه اعضاء قدیمی. امکان پذیر نیست که این کتاب شامل نظرات و
از  ما  و مشارکتهای  اکتشافات  تجربیات،  نشانگر  اما  باشد.  اعضاء  باورهای همه 
 سال ۱۹۸۲ میالدی است، یعنی زمانی که کتاب پایه برای اولین بار نوشته شد 

و به تائید انجمن رسید. 
اولین پیش نویس کتاب "پاک زیستن" در سال ۱۹۸۳ میالدی خلق شد، اما 
معتادان  پایه  کتاب  زمانی که  در  فراتر می رود.  آن هم  از  پروژه  این  تاریخچه 
پایه  کتاب  که  داشتند  باور  اعضاء  از  بعضی  بود،  شدن  نوشته  حال  در  گمنام 
های  نسخه  نیست.   NA برنامه  روال  به  زندگی  با  رابطه  در  ما  نشریه  آخرین 
پیش نویسی که برای پاک زیستن« در سالهای ۱۹۸۳ و ۱۹۹۰ میالدی تهیه 
 گردید، شامل نصایح، پیشنهادات و دستوراتی عینی و محکم برای پاک شدن و 
داریم.  مشکل  دستور  و  نصیحت  با  ما  اکثر  که  می دانیم  اما  بود.  ماندن  پاک 
ما  بیفتد.  اتفاق  می خواست  دلمان  که  چیزیست  از  متفاوت  اغلب  ما  تجربه 
سعی  که  است  اصولی  بلکه  نیست،  ما  اعمال  ما  مشترک  نقطه  که  دریافتیم 
می کنیم در زندگی تمرین کنیم. در سال های بعد، نسلهای زیادی از معتادان 
 پاک شدند و از طریق عمل به پیشنهادات کتاب پایه پاک ماندند. این تجربه
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دورنما و نگاهی را در رابطه با اصول بهبودی به ما داد که در نوع خود بی نظیر 
است. 

 ما از ابتدا می دانستیم با مشکلی سر و کار داریم که فقط در رابطه با یک ماده 
انواع  به  نشود  درمان  اگر  که  داریم  کار  سرو  بیماریی  با  بلکه  نیست،   خاص 
مختلف خود را نشان می دهد تا در نهایت باعث مرگ ما شود. تمرکز بر روی 
یک ماده یا یک نشانه بیماری، برای ما ناکافی است. همان گونه که در می یابیم 
 بیماری اعتیاد بر تمام زمینه های زندگی ما تأثیر گذاشته، می توانیم ببینیم که 
بر  خانواده،  با  روابط مان  روی  بر  می گذارد:  تأثیر  ما  اعمال  همه  بر   بهبودی 
ظاهر  و  شکل  که  ما  جسم  روی  بر  حتی  و  ما،  روحانیت  بر  کارمان،   محیط 
همگی شان عمیقاً تحت تأثیر گذشته و نحوه کنار آمدن ما با این بیماری شکل 
تأثیر  است،  ما  رؤیاهای  ورای  اغلب  بهبودی  پاداش  که  است. همانگونه  گرفته 
نهایت زیاد است. ما ممکن است  اطرافیان مان بی  بر زندگی ما و  نیز   بهبودی 
حد  چه  تا  اصول  این  روال  به  زندگی  و  ماندن  پاک  توسط  که  ندانیم  هرگز 
که  جدیدی  زندگی  از  ما  قدردانی  باشیم.  دنیا  این  نفع  به  و  خوب  می توانیم 

یافته ایم، انگیزه ی است برای بخشش بیشتر، عشق بیشتر و زندگی بیشتر. 
ما به تعریف داستان زندگی خود در NA فرا خوانده می شویم، نه یک بار بلکه 
بارها و بارها. ما نه می توانیم با یک بار مشارکت یا یک بار قدم پنج کار کردن، 
خود را بطور کامل بشناسیم و نه کلیت بهبودی را به یکباره تجربه کنیم. ما 
 بهبودی را مرحله به مرحله و الیه الیه شناسایی می کنیم و هربار نیز دیدگاه ما 
از  ما  دورنمای  و  می یابد  ارتقاء  ما  آگاهی  می کند.  تغییر  خودمان  به   نسبت 
قوی ترین  از  یکی  مان،  زندگی  درباره  حقیقت  گفتن  می کند.  تغییر  زندگی 
 کارهای است که می توانیم انجام دهیم. اگرچه ممکن است احساس کنیم که 
 در طول زندگی شخصیت های متفاوت داشته ایم و آدم های مختلفی بوده ایم، 
است.  بوده  یکسان  ما  تجربیات  ریشه  و  اگر دقت کنیم، می بینیم که رگ   اما 
 درک می کنیم کدام یک از خصوصیات فردی به ما کمک کرده یا باعث عقب
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افتادگی ما شده است و اینکه می توانیم حتی در سخت ترین شرایط زندگی، 
امیدوار باشیم. 

بگیریم،  را جدی تر  آن  قدر  هر  است.  العمر  مادام  و  دائم  فرآیند  یک  بهبودی 
 بیشتر درک می کنیم که تا چه حد قابلیت رشد داریم. فرقی نمی کند که در 
پایان  یادگیری هیچ وقت  و  قرار داریم، آموختن  بهبودی  از سفر  نقطه ای  چه 
 نمی یابد. تمرین مداوم برنامه معتادان گمنام، نه تنها زندگی را برای ما آسان تر 
 می سازد، بلکه آن را غنی تر، بهتر و جالب تر می کند. ما با پاک ماندن شروع 
می کنیم و از آنجا به بعد، برنامه به ما ابزار الزم جهت پیدا کردن راه حل هایی 
درس  زندگی  مختلف  لحظات  از  می کند.  ارائه  را  مناسب هستند  ما  برای  که 
امیدواریم  می یابیم.  دست  موفقیت  به  و  می کنیم  پیدا  توانایی  می گیریم، 
تا  کند  ما کمک  اعضائی  به  می گذاریم،  مشارکت  به  جا  این  در  که   تجربه ای 

فراتر از آنچه ما فکرش را می کنیم، پیشرفت کنند. 
این کتاب یک فهرست از نصایح نیست، بلکه مجموعه ای از تجربه، نیرو و امید 
است درباره پاک زیستن، که ما در زندگی روزمره، روابط و خدمت به دیگران 
بطور  است  ممکن  آمده،  بعدی  در صفحات  که  مطالبی  تمام  می کنیم.  تجربه 
مساوی برای همه مهم نباشد. هر یک از ما با چالش های متفاوتی در طول این 
 سفر روبرو هستیم. اما امیدواریم که این کتاب برای همه اعضاء مطلب مهمی 

در بر داشته باشد. 
سراسر  در  معتادان  از  بسیاری  مختلف  تجارب  از  ایست  مجموعه  کتاب  این 
جهان. صدها نفر از اعضاء درک خود از پاک زندگی کردن را از طریق برگزاری 
کارگاه، نامه، بحث و گفتگو، بولتن های الکترونیکی، و فایل های صوتی با ما به 
مشارکت گذاشتند. این کتاب در طی مدتی طوالنی شکل گرفت و تکمیل شد. 
ادامه پیدا کرد، نظرات هم در مورد زندگی پاک تغییر  هر قدر سفر ما بیشتر 
کرد. مضامین و ساختار این کتاب نسبت به بازخوردهای که دریافت می کردیم 
حاصله، نتیجة  از  را  ما  و  یافت  توسعه  روز  هر  فرآیند  این  نمود.  تغییر   نیز 
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شگفت زده کرد. ما از یکدیگر آموختیم و ماحصل مجموعه بدست آمده بسیار 
که  است  این  ما  مختلف  تجارب  تمام  در  مشترک  ریشه  و  رگ  بود.  باارزش 
کار  قدم  چند  اینکه  علیرغم  یا  هستیم،  پاک  است  مدت  چه  اینکه  علیرغم 
 NA کرده ایم، و صرف نظر از اینکه در چه مرحله ای از زندگی هستیم، هنوز از
ارزش  به آن تجربه معنی و  به مشارکت گذاشتن تجربه مان،  نیرو می گیریم. 
برترمان  با نیروی  با دیگران و  با خود،   NA می بخشد. رابطه عمیقی که ما در 
برقرار می کنیم، ارزشمندتر از هر چیزیست که تصورش را می کنیم. ما با برنامه 
و انجمن در تماس دائم می مانیم، زیرا هرچیزی که خواهانش هستیم را در آن 
پیدا می کنیم. زمانی گیج بودیم که چطور می شود NA را جزئی از زندگی کرد، 
از  اما حال اکثر ما نمی توانیم زندگی بدون آن را حتی تصور کنیم. وقتی که 
 ابزار در دسترس مان استفاده کنیم، در بهبودی پیشرفت خواهیم کرد، فرقی 

هم نمی کند که چند وقت است پاکیم یا با چه مشکلی روبرو هستیم. 
مهم ترین مسئله این است که ما هنوز زنده ایم تا بتوانیم زندگی پاک را تجربه 
اعتیاد، دست کمی از معجزه ندارد.  بیماری  به  افراد مبتال  برای  این   کنیم، که 
 ما بهبود پیدا می کنیم تا قادر باشیم زندگی ای کامل و غنی را تجربه کنیم. این

نداریم.  را  انتظارش  هرگز  که  می کند  روبرو  نیز  چالش هایی  با  را  ما  زندگی 
 زندگی فرای رؤیاهای مان، اغلب به معنی وارد شدن به محدوده ای ناشناخته و 
کمک  کتاب  این  خلق  به  که  معتادان  از  بیشماری  تعداد  آن  است.   غریب 
معجزه ای  آخرین  شدن  پاک  که  نمودند  اعالم  شفاف  بطور  همگی  اند،  کرده 
نیست که ما تجربه می کنیم، یا به آن نیاز داریم. ما یاد گرفته ایم که می توانیم 
اینکه دوباره  برای  بمانیم. هرگز  پاک  با وجود هر مشکلی،  و  تحت هر شرایط 
شروع کنیم و مجددا به انجمن وصل شویم، قدم کار کنیم، به بیداری روحانی 
تمایل که  زمانی  تا  نیست.  دیر  کنیم،  پیدا  زندگی  برای  تازه ای  راه  یا   برسیم 

غیرقابل  راه های  از  بهبودی مان  برویم،  به جلسات  و  بمانیم  پاک  باشیم  داشته 
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تصوری رشد می کند. ما در حال پاک زندگی کردن هستیم و سفرمان هرروز 
ادامه دارد. 



1



 فصل اول:
پاک زیستن

زندگی پاک، سفری مادام العمر است و برنامه NA ابزار الزم برای یک 
زندگی توأم با امید را به ما ارائه می کند. فرق نمی کند که در چه مرحله ای 
هم  و  باشیم  بهتر  می توانیم  ما  هم  که  است  این  ما  باور  باشیم،  سفر  این   از 
زندگی مان می تواند بهتر شود. ما زندگی بر پایه اصول را تمرین می کنیم و راه 
جدیدی برای زندگی پیدا خواهیم کرد. ما چیزهای تازه ای را امتحان می کنیم 
که بعضی از آنها بیشتر به دردمان خواهد خورد. هر چه بیشتر زندگی پاک را 
با همه فراز و نشیب هایش، معجزات و درگیری هایش، بن بست ها و درهای 
بازش تجربه کنیم، قادر خواهیم بود شفاف تر دنیا را ببینیم و بهتر جایگاه خود 

را در آن درک کنیم.
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و  درد  با  توأم  زندگی  از  فرار  برای  ما  که  است  راهی  گمنام،  معتادان  برنامه 
نومیدی پیدا کرده ایم. اما NA فقط این نیست، بلکه یک روش، فرآیند و راهی 
رنج مان  و  درد  شاید  که  امید  از  کورسویی  با  ما  از  خیلی  است.  زندگی   برای 
بود.  ترس  و  رنج  زاییده  ما  تمایل  ابتدا،  در  پیوستیم.  انجمن  به  گیرد   پایان 
انتظار  است  ممکن  که  می شود  ما  در  تغییراتی  باعث  برنامه،  روال  به  زندگی 
 بعضی را داشته باشیم و بعضی را اصاًل نتوانیم تصور کنیم. NA توانایی آن را 
به ما می دهد تا بتوانیم نومیدی خود را به اشتیاق برای زندگی کامل و رشد 
تجربه  را  آسودگی خیال  بهبودی،  اوایل  از همان  تقریباً  کنیم.  تبدیل  روحانی 
کردیم و اولین تجربه ما از خوشی و نشاط، مانند آن بود که داریم برای اولین 
بار دنیا را رنگی می بینیم. افکار ما باز و روحمان آزاد می گردد. حتی اگر این 
تا  کند  کمک  را  ما  که  است  قادر  اما  باشد،  زودگذر  لحظه  چند  برای   تجربه 

شب ها و روزهای سخت را پشت سر بگذاریم. 
افکار ما در مورد بهبودی مان مهم نیست، بلکه این اعمال ماست که مهم است. 
 زندگی پاک، یک فرآیند روحانی است و به ما می آموزد که دنیا بزرگ تر از آن 
از  دور  می ترسیدیم،  که  هم  قدر  آن  و  می کردیم،  را  تصورش  که   است 
مواد مخدر مصرف  ما در مورد کسانی که  باورهای غلط  نیست.  مان  دسترس 
نمی کردند، باعث می شد که فکر کنیم ما هم اگر قطع مصرف کنیم، به همان 
بودیم مبادا  اکثر ما نگران  بودیم،  تازه پاک شده  شکل در خواهیم آمد. وقتی 
 زندگی مان کوچک و خسته کننده شود. اما چیزی که به آن دست می یابیم، 
به دست  را  رؤیاهای مان  پیگیری  توانایی  و  فرصت  است.  رؤیاهای مان  از  فراتر 
می آوریم. شاید مهم تر از همه این باشد که روابط مان با دیگران برای ما اهمیت 
که  اعضاء  از  بعضی  با  نزدیک  رفاقت  می نمایند.  ارضاء  را  ما  و  می کنند  پیدا 
روابط  از  عمیق تر  رابطه ای  می تواند  می شویم،  شریک  آنها  با  را  بهبودی مان 
 خانوادگی باشد. ما صمیمیت خاصی با یکدیگر پیدا می کنیم و زمانی که این
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رابطه برای چندین سال حفظ شود، تبدیل به عالقه و عاطفه ای خاص و درکی 
متقابل می گردد. 

تعهد به بهبودی برای ما حیاتی است. حفظ بهبودی به عنوان یک اولویت، در 
طول مدت ممکن است برای ما معانی مختلفی داشته باشد. ما الزم است که 
نیز مهم  اما قبول مسئولیت در زندگی مان  NA حفظ کنیم،  با  را  رابطه خود 
 است. خیلی از چیزها در زندگی برای جلب نظر ما با یکدیگر رقابت می کنند، و 
هیچ،  یا  همه  کنیم:  فکر  افراطی  که  داریم  گرایش  ما  معتاد  یک  عنوان   به 
 درست یا غلط. پیدا کردن تعادل در زندگی یک تالش مستمر است. شرکت در 
برویم،  جلسه  به  هفته  هر شب  که  نیست  این  معنی  به  منّظم،  بطور   جلسات 
البته شرکت در جلسات همیشه به خیر وصالح ما و راهی برای توانمندسازی 
ما در رساندن پیام است. جهت سرزنده نگه داشتن این شاهراه حیاتی، باید به 
خوبی و بطور دائم از آن مراقبت کنیم. همه چیز آسان تر خواهد بود اگر ما این 
ایده که حفظ بهبودی سخت است را رها کنیم. یکی از اعضاء ما پس از سال ها 
بهبودی، در مشارکت خود می گفت که باالخره جواب این سئوال که می پرسد: 
به این سادگی باشد؟« را پیدا کرده است. جواب  آیا امکان دارد، زندگی واقعاً 

آن »بله« است. 
اصولی که ما در NA تمرین می کنیم، در طول زندگی ما دارای معنی و مفهوم 
هستند. این اصول طریقی را به ما ارائه می دهند که قطع مصرف کنیم و رها 
شویم تا بتوانیم خود واقعی مان باشیم. کارکرد قدم ها و درک سنتها، و همین 
چه  کنیم:  کشف  تا  می کنند  کمک  ما  به   NA از  خارج  و  درون  خدمت   طور 
به  نسبت  را  ما  پیام،  رساندن  داریم.  باور  چیزهای  چه  به  و  هستیم   کسی 
قابلیت ها و محدویت هایمان آگاه کرده و ما را به سمت تغییر رهنمون می سازد. 
ما نمی توانیم زندگی را با تعداد سال های آن یا چیزهای که به دست آورده ایم 
و زندگی خود  با  اندازه  تا چه  ببینیم  باید  بلکه  بسنجیم.  داده ایم،  از دست   یا 
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دنیای اطراف مان در صلح و آرامش هستیم. رشد روحانی موفقیت واقعی است. 
هرقدر در بهبودی پیش تر می رویم، می بینیم بر احساساتی فائق می شویم که 
پایان  بی  فرآیند  حالیکه  در  نمی کردیم.  اقرار  آنها حتی  داشتن  به  هرگز  قباًل 
تسلیم، ترازنامه نویسی و پذیرش تغییرات را طی می کنیم، روشن بینی به ما 

توانایی می دهد تا خود واقعی مان را هر چه شفاف تر ببینیم. 
پیام ما دارای سه قسمت است: هر معتادی می تواند قطع مصرف کند، وسوسه 
مصرف را از دست بدهد و راه تازه ای برای زندگی بیابد. ما در مورد دو قسمت 
اول زیاد صحبت می کنیم. زیرا ابتدا که به انجمن می آییم، قطع مصرف امری 
اضطراری است و از دست دادن وسوسه نیز الزم است تا بتوانیم از زندگی لذت 
زندگی،  برای  تازه ای  راه  یافتن  نمی یابد.  پایان  اینجا  ما  کار سخت  اما   ببریم. 
کاری نیست که ما فقط برای یک بار انجام دهیم. بعضی از ما در حالیکه برای 
 یافتن زندگی ای که منطقی به نظر رسد، بارها سعی می کنیم، تحولی بزرگ را 
به  کمک  در  خود  تجربه  از  استفاده  با  هم  حال  همان  در  می نماییم.   تجربه 
ما در مشارکت کردن  تجربه  قدر  ادامه می دهیم. هر  پیام  به رساندن  دیگران 

بیشتر شود، پیام ما غنی تر می گردد.
کلیدهای رهایی 

ما  زندگی  در  کنیم،  تمرین  زندگی  امور  تمام  در  را  اصول  این  بیشتر  قدر  هر 
است در  مثال، ممکن  برای  ما طبیعی تر می گردند.  برای  و  پررنگتر می شوند 
 ابتدا مجبور باشیم آگاهانه سعی کنیم که صادق باشیم. اما هرچه تمرین آن را

پیش رونده ای  بطور  برای مان  کردن  ناصادقی  می بینیم  دهیم،   ادامه 
ناراحت کننده و یا حتی رنج آور است و متوجه می شویم که صداقت داشتن 
برای مان عادی تر گشته. ما اساسا صادق هستیم و این حالت را دوست داریم. 
برتر در  نیروی  از همین طریق است که درک می کنیم یک  بعضی می گویند 
 زندگی مان حضور دارد. وقتی که نقص های ما برطرف می شوند، ممکن است ما
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خود  درونی  تغییرات  متوجه  است  ممکن  حتی  ما  نکنیم.  احساس  چیزی 
 نشویم، مگر اینکه دوباره درگیر رفتارهای قدیمی خود شویم و ببینیم که دیگر 
و  مضطرب  ندارد.  کارآیی  و  نیست  راحت  مان  برای  گذشته  رفتارهای  تکرار 
فالن  روی  از  باز هم  که  و می گوییم  زنگ می زنیم  راهنمای خود  به  پریشان 
نقص مان عمل کرده ایم یا اینکه نزدیک است از نقص قدیم خود استفاده کنیم 
 و مدتی است که فکر استفاده از آن ما را به خود مشغول ساخته است. اینکه 
 یاد بگیریم چگونه از وسوسه عمل از روی نقص هایمان جان سالم به در ببریم،
برخالف  عمل  اشتیاق  زمان  مرور  اثر  در  است.  نویافته  رهایی  یک   خود 

ارزش هایمان کم رنگ شده و از بین می روند. 
دیگر در زندان خود ساخته اسیر نیستیم. آزادیم تا کند و کاو کنیم و ببینیم 
در چه کارهایي استعداد داریم. ما آزادیم تا هرجا می خواهیم حضور پیدا کنیم، 
هرچه می خواهیم خلق کنیم، به هرچه می خواهیم اهمیت دهیم و آن را در 
میان بگذاریم، به خودمان هدیه دهیم، ریسک کنیم، آسیب پذیر باشیم یا بر 
عمل  آنها  به  و  می کنیم  شناسایی  را  خود  باورهای  بایستیم.  خود  پای  روی 
می نمائیم. تصمیمات خود را براساس ارزش هایمان می گیریم. از ترس های خود 
ما  می گشایم.  کرده، چشم  احاطه  را  ما  که  معجزاتی  برروی  و  می کنیم   عبور 
زندگی  چگونه  که  کنیم  انتخاب  و  باشیم  می خواهیم  که  کس  هر  تا   آزادیم 

کنیم. 
 زمانی که به احساس عمیق شکر گذاری دست یافتیم، می توانیم به عقب نگاه

کنیم و ببینیم راهی را که طی کرده ایم و تا به اینجا رسیده ایم، نه کوتاه بوده 
و نه مستقیم. تصمیماتی که در دوران بهبودی به نظر بدترین می آمدند، بعدها 
ممکن  ساده  خیلی  ما  شدند.  ها  فرصت  ترین  عظیم  بسوی  در  گشودن  باعث 
که  کاری  و  کنیم  رشد  سریع تر  و  بیشتر  نیز  خود  درست  تصمیمات  از  است 
 در برهه ای از بهبودی بسیار درست و صحیح بود، در حال حاضر و برای باقی
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زندگی کارآمد نباشد. البته حرکت به جلو می تواند سخت باشد. نعمات وهدایا 
که  می شوند  اهدا  ما  به  غریبی  و  عجیب  بندی  بسته  چنان  در  اوقات  بعضی 
تشخیص آنها برای ما بسیار مشکل است. هیچ چیز نه مطلقاً خوب و نه مطلقاً 
بد است. ما نمی خواهیم وانمود کنیم که هیچ اشتباهی در بهبودی نداریم، اما 
بعضی مواقع این اشتباهات ما را به مسیری رهنمون می سازند که حتی فکرش 

را هم نمی کردیم. 
بهبودی یک فرآیند استاندارد و هم شکل نیست. همه ما این فرآیند را از یک 
 راه طی نمی کنیم و نتیجه آن برای همه ما یکسان نیست. اما وقایع و اتفاقات 
و مراحل  ما دوران  از آن عبور می کنیم.  ما  و مشابه ای است، که همه  خاص 
خاصی را می گذرانیم، نقاط عطف خاصی را تجربه می کنیم و راه های متفاوتی 
را طی می کنیم. هریک از ما دورانی را پشت سر می گذاریم که طی آن رشد 
 زیادی می کنیم و زمان های را می گذرانیم که تغییرات بسیار زیرکانه و دقیق 
روش های  که  است  معنی  این  به  زندگی  برای  تازه ای  راه  میدهند.  رخ  ما  در 
و  گیجی  باعث  می تواند  که  دارد،  قرار  ما  روی  پیش  زندگی  برای  جدیدی 
یکدیگر  به  دادن  اجازه  داریم.  پاکی  سالها  که  وقتی  حتی  شود،  سردرگمی ما 
که با سرعت و روال خاص خود رشد کنیم کار سختی است، بخصوص که به 
زمانی  فقط  نفس  به  احترام  و  پذیری  خویشتن  اما  می دهیم.  اهمیت   یکدیگر 

حاصل می شوند که ما این فرآیند را به روال خاص خود طی کنیم. 
در  مدت  طوالنی  بودن  نیست.  داشتن،  تجربه  معنی  به  لزوماً  طوالنی   زمان 
انجمن، به این معنی نیست که ما همه چیز را می دانیم و جواب همه سئواالت 
را پاک و رها نگه می دارند،  این قدم های ساده که ما  از   را داریم. ما هیچگاه 
 فارغ التحصیل نمی شویم. زندگی شرایط جدیدی را سر راه ما قرار می دهد. ما 
از مکان های متفاوت شروع می کنیم و با سرعت های مختلف رشد می کنیم. 
روبرو آماده  همیشه  باید  ما  اما  می کند،  فراهم  ما  برای  را  رشد  فرصت   زمان 
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شدن با چالش های جدید باشیم و از آنها درس بگیریم. تمرین صداقت، روشن 
بین  فاصله  می نماید.  فروتن  و  گزار  سپاس  پذیر،  تعلیم  را  ما  تمایل  و   بینی 
فروتنی و تحقیر بستگی دارد به میزان پذیرش ما از شرایط و اطالعات جدیدی 
قادر  کنیم، هر کسی  بینی گوش  روشن  با  ما  که  وقتی  دریافت می کنیم.  که 

خواهد بود به ما پیام رسانی کند. 
هیچ اصل روحانی غیر الزمی در NA وجود ندارد. اگر چه هریک از ما آنها را در 
زمان خاص و از طریق خاص خودمان می آموزیم. ما نمی توانیم انتظار داشته 
باشیم که نیازهایمان برطرف شوند، اگر که قدم ها را نصفه و نیمه کار کنیم، یا 
نادیده بگیریم. اصول  یا ارزش هایمان را در زندگی  به سنتها اهمیت ندهیم و 
 روحانی به زمان و شرایط وابسته نیستند. ما از طریق مشاهده و تجربه آنها را

بهتر  هیچ وقت  که  هستیم  بیمار  قدر  آن  ما  اینکه  احساس  بین  می آموزیم. 
نمی شویم با آگاهی از این مطلب که رشد و بهبودی ما هیچ نقطه پایانی ندارد، 
تفاوت بزرگی وجود دارد. پیدا کردن شناخت از خودمان تا آخر عمرمان ادامه 
 دارد. ما بارها و بارها از اول شروع می کنیم. با گذشت زمان انجام کارهای که به 
آنها  برابر  در  که  مواقعی  حتی  می گردند،  آسان تر  باشد،  صالح مان  و   نفع 
تازه واردان  از  "اغلب  که:  می کرد  مشارکت  اعضاء  از  یکی  می کنیم.   مقاومت 
می شنوم که می گویند، نمی توانند حتی تصور کنند که باید تا آخر عمرشان در 
اما  بهانه و دستاویز را داشتم،  یابند. من هم زمانی همین  NA حضور  جلسات 
امروز نمی توانم زندگی بدون NA را حتی تصور کنم." ما یاد می گیریم کارهای 
که دوست داریم و همین طور کارهای را که الزم است، انجام دهیم. ما همیشه 
خواهان زندگی به روال برنامه نیستیم، اما از منافع قبول مسئولیت بهبودی مان 
خبر  بهبودی مان  مسئولیت  پذیرش  عدم  عواقب  از  طور  همین  هستیم.  آگاه 

داریم. 
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که  شکلی  به  اگر  بخصوص  است،  سخت  ما  برای  جدید  اطالعات   پذیرش 
 انتظارش را نداریم، به ما ارائه شوند. اگر این اطالعات به نظرمان عجیب باشد،
یا پیام آور آن کسی نباشد که ما معموالً از او راهنمایی می خواهیم، ممکن است 
در کل این اطالعات یا پیام را نادیده بگیریم. یکی از اعضاء مشارکت می کرد 
 که: » اگر راهنمایم بگوید که باید گوشه اتاق روی سرم بایستم، حتماً این کار 
را انجام می دهم. اما اگر کسی که از او خوشم نمی آید، حرفی بزند که بتواند 
زندگی مرا نجات دهد، به راحتی حرفش را نادیده می گیرم. " اگر اجازه دهیم 
 که پیام یا پیام آور باعث تعجب ما شوند، بطور حتم ابزار جدیدی در دسترس 
ما قرار می گیرد. و اگر هم باعث شود سیستم اعتقادی خود را دوباره ارزیابی 
 کنیم، که چه بهتر. ما می توانیم به مقاومت خود به چشم دستاویز و بهانه ای در 
تا  باعث می شود  بهبودی  امتحان کارهای جدید در  نگاه کنیم.  تمایل  داشتن 
پاک  است  وقت  چند  که  نیست  مهم  نکنیم.  افتادن،  گیر  و  ناچاری  احساس 
هستیم. باز هم می توانیم به جلسات برویم تا موسیقی دلخواه خود را بشنویم. 
یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: »مثل این بود که به یکباره گوش هایم باز 

شد، و چیزی را می شنیدم که دقیقاً جایش در زندگی من خالی بود."
اینکه  و  نداریم.  دو  و  یک  درجه  اعضاء   NA در  که  می آموزند  ما  به  سنتها 
بالعکس.  و  دهند  نجات  قدیمی را  عضو  یک  زندگی  می توانند  نیز  واردان   تازه 
زمانی که این واقعیت را در نظر داشته باشیم، خیلی از محدویت های که برای 
الگوسازی  از طریق  ما فقط  بین خواهند رفت.  از  آورده ایم،  به وجود  خودمان 
چه  می دهیم  آموزش  که  موقعی  حتی  دهیم.  آموزش  را  دیگران  می توانیم 
درباره  مشارکت  که  هستیم،  رسانی  پیام  حال  در  هم  باز  کرد،  نباید  کارهای 
 تجربیات مان به آن محتوا و ارزش می بخشد. امید ما این است که اعضای آینده
 بتوانند بهتر از ما عمل کنند و از اشتباهات ما درس بگیرند. البته همیشه هم
راه از  را  چیزها  تا  داریم  گرایش  که  هستیم  کسانی  ما  نیست:  شکل  این   به 
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می گوید،  ما  به  پاکی  سال  دو  با  عضوی  که  وقتی  اما  بگیریم.  یاد  سخت اش 
تجربه ای که ما در ده سال پاکی داشته ایم باعث شد که او اشتباه ما را تکرار 
نکند، در می یابیم که چه از نظر فردی و چه از نظر یک انجمن داریم پیشرفت 

می کنیم و بهتر می شویم. 
رویدادهای  با  شدن  روبرو  جهت  گذشته  تجربیات  از  استفاده  معنی  به  دانش 
اعتیاد فعال خود مقایسه  با دوران  را  جدید است. وقتی که زندگی فعلی مان 
کجا  که  نیست  این  مهم  که  باشیم  داشته  خاطر  به  است  الزم   می کنیم، 
بوده ایم، مهم این است که به کجا می رویم. البته اینکه در بهبودی کجای کار 
 بوده ایم، سنگ زیربنای دانش ما است. ما از تجربه خود درس می گیریم و از آن 
بگیریم چطور  یاد  بهتر  قدر که  استفاده می کنیم. هر  به دیگران  جهت کمک 
واقعی مان  به خود  از روی عجله  نتیجه گیری  بدون  و  بدون قضاوت   صادقانه، 

نگاه کنیم، دانش ما بیشتر و بیشتر می شود. 
دردهای فزاینده 

 دیر یا زود، ما یک فرصت خوب یا یک فاجعه را تجربه می کنیم، که قباًلً در آن 
و  جدایی  مانند  اتفاقی  مواقع،  بعضی  بودیم.  نشنیده  جلسات  در  چیزی  مورد 
طالق، از دست دادن شغل، یا تغییراتی در خانواده ما، یک سری احساسات را 
 در وجودمان جاری می سازد که دیگر متوقف نمی شود. اندوه، مشقت یا خیانت 
ما  اوقات  بعضی  کنیم.  انزوا  و  تنهایی  احساس  شدت  به  ما  می شوند   باعث 
مانند  سنگینی  روانی  و  احساسی  بار  که  می کنیم  تجربه  را  فیزیکی  تغییرات 

افسردگی، دلهره و اضطراب، یا ترس عمیق به همراه دارند. 
همین طور اوقاتی هست که ما علیرغم اینکه شرایط زندگی مان خوب به نظر 
از  حاصل  هیجان  حتی  هستیم.  بحرانی  حالتی  در  که  می بینیم  اما   می رسد، 
یا  محل  به  مکان  نقل  جدید،  شغلی  کردن  پیدا  یا  رؤیاهای مان،  به   دستیابی 

کشوری جدید، با تشکیل خانواده هم احساس تعلق را در ما بوجود نمی آورد. 
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بعضی اوقات یک رویداد خارجی می تواند باعث این احساس شود، و در مواقع 
دیگر هم این احساس از مکانی نامعلوم به سوی ما سرازیر می شود. ما دوباره 
وقتی  افتاده ایم.  گیر  در گوشه ای  کنیم که  احساس  دلیل خاصی،   بدون هیچ 
که این احساس را در حالیکه هنوز پاک هستیم از سر می گذرانیم، در می یابیم 
که این احساسات همیشگی نیستند. البته منظور این نیست که ما همیشه راه 
تجربه در می یابیم که  این  از  با گذر  اما  را می دانیم.  احساسات  این  از   خروج 
از طریق پشتکار،  به بهبودی بیشتر شده است.  در کمان عمیقتر و ایمان مان 

لطف خداوند و حضور مستمر در جلسات، ما رها می شویم. 
در نهایت برای همه ما در بهبودی بحران احساسی پیش خواهد آمد. ما گیج 
کوتاه  استراحتی  فقط  اینکه  یا  داشت،  خواهد  ادامه  بهبودی  آیا  که  می شویم 
مدت بوده و ما قرار است دوباره به دوران دیوانگی خود برگردیم. یکی از اعضاء 
 مشارکت می کرد که: »زندگی من در ظاهر باثبات بود، اما از درون آشفته و به 
هم ریخته بودم. من پاک اما، افسرده، منفعل و پر از ترس بودم.« بعضی اوقات 
با اعتیاد  با سالها پاکی خود را در چنین شرایط بد و تاریکی می بینیم. ما  ما 
با تمام قوا در  اما بعضی مشکالت عمیق و درونی ما هنوز  خود کنار آمده ایم 
به  شروع  بودیم  کرده  دفن  مدتها  که  را  احساساتی  هستند.  پابرجا   وجودمان 
نداشته  آنها  با  شدن  روبرو  برای  ابزاری  ما  است  ممکن  و  می کنند   جوشش 
باشیم. یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: "هرقدر که بیشتر از خودم شناخت 
پیدا می کردم، احساس عصبانیت و جنون بیشتری به من دست میداد." پایان 
 تلخی در بهبودی وجود ندارد، اما ما بعضی اوقات احساس می کنیم که دقیقاًً 
در  زندگی  در  جدید  فرصت  یک  بهبودی  رسیده ایم.  خود  تلخ  پایان   به 
باید این دعوت و فرصت را چندبار  اختیارمان قرار می دهد. و بعضی وقتها ما 

پذیرا باشیم و تجربه کنیم. 
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آخر خط هاي ما در بهبودي مي توانند ترسناک باشند. زماني که درد مي کشیم، 
 دوره های تاریک و سختی را تجربه می کنیم. درخواست کمک می تواند برای مان 
در  حتی  اما  می کنیم.  تمرکز  تفاوت هایمان  روی  بیشتر  و  باشد   سخت 
تاریک ترین و سخت ترین دوره ها، باز هم فرآیند بهبودی ادامه دارد. به قول 
نکشید."  کنار  معجزه،  وقوع  از  قبل  دقیقه  پنج  "درست   :NA اعضاء  از   بعضی 
این مسئله هم فقط یک بار اتفاق نمی افتد، بلکه زندگی پر است از لحظه های 
با تصمیمات سخت روبرو می شویم که می توانیم تصمیم بگیریم که رشد  که 
نیست،  ناگوار  خیلی  اوضاع  که  وقتی  حتی  ما  از  خیلی  بکشیم.  کنار  یا   کنیم 
بلکه یکی، دو ناهمواری روحانی بر سر راه مان قرار می گیرد، کنار می کشیم. 

بعضی اوقات متأسفانه ما درست قبل از وقوع معجزه، راه مان را گم می کنیم. 
جهت  است  ممکن  بسازیم،  را  موفقی  زندگی  تا  کرد  کمک  ما  به  که  ایمانی 
حفظ و حمایت این موفقیت برای مدتی طوالنی کافی نباشد. به نوعی تازه از 
می تواند  روحانی  رشد  دهیم.  ادامه  رشد خود  و  پاکی  به  تا  داریم  نیاز  تسلیم 
حین  در  ما  از  بعضی  شود.  ما  تنهایی  باعث  و  باشد  ترسناک  و  کننده،  گیج 
 این فرآیند وقتی بجایی می رسیم که دیگر کسی یا چیزی برای سرزنش باقی 
کنار  و  می شویم  منصرف  ندارد،  وجود  خودمان  تغییر  جز  راهی  و  نمانده 
می کشیم. خودخواهی و خود محوری به سختی از بین می روند. اما ما می توانیم 
 با کمک کسانی که از این برهه بسالمت عبور کرده اند، از این دوران بگذریم و

همان  می کشند.  را  انتظارمان  راه  انتهای  در  بزرگی  هدایای  که  درمی یابیم 
چیزهایی که وقتی تازه وارد بودیم به ما پیشنهاد می شد، هنوز هم برای مان 
باز هم به جلسات برگردید." اگرچه  کارآیی دارند، یعنی: "علیرغم هر مشکلی 
خیلی از چالش های که بر سر راه ما هستند عوارضی شدید و ماندگار دارند. اما 
 در واقع ذات و شالوده آنها، روحانی است. تشخیص یک بحران روحانی سخت
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است، زیرا معموالًً به شکل بحرانی در روابط، مسائل مالی، شغلی و یا خانوادگی 
ظهور می کنند. 

زمانی که در بحران هستیم، ممکن است قبل از این که به قدم ها پناه ببریم، 
بی  با  است  ممکن  ما  کنیم.  امتحان  را  فرار  راههای  و  ها  بهانه  اقسام  و  انواع 
و  صبر  بخواهیم  گناه  احساس  و  توزی  کینه  تدافعی،  حالت  حوصلگی، خشم، 
از  این شرایط، درست  از  راه خروج  تنها  بگیریم.  اندازه  را  اطرافیان مان   تحّمل 
میان بحران است. باید آستین ها را باال بزنیم و شروع به کار کنیم. این گونه 
کشمکش ها اغلب ما را به سطح بعدی بهبودی رهنمون می سازند. اگر تمایل به 
انجام این کار داشته باشیم، تجربه آن باعث می شود تا تبدیل به افرادی قوی تر 

و سالم تر شویم. 
زود  یا  دیر  ادامه دهیم،  را  به جلسات  آمدن  اگر  بهبودی می شنیدم که  اوایل 
فکر  اینکه  البته  شنید.  خواهیم  دیگری  عضو  دهان  از  را  خود  زندگی   داستان 
اشتباه  یک  داریم  احتیاج  خود  مصرف  دوران  داستان  شنیدن  به  فقط   کنیم 
انگیز است، و بعضی  اندازه کافی هیجان  به  نیز  است. زیرا داستان بهبودی ما 
بهبودی گوش  داستان  نوع  این  به  و  برویم  به جلسات  تا  داریم  نیاز  ما  اوقات 
کنیم. ما زمانی آن را خواهیم شنید که یاد بگیریم هم با قلب و هم با گوش 
خود بشنویم. بعضی اوقات هم الزم است تا برای شنیدن آن جستجو کنیم، به 
دنبال جلسات جدید بگردیم، از دیگران درخواست کنیم، و درباره وضع فعلی 
خود مشارکت کنیم. ما افرادی را پیدا خواهیم کرد که اوضاع فعلی ما را تجربه 
 کرده اند و از آن با حفظ پاکی خود عبور نموده اند. ما نیاز داریم تا دیگران به ما
 کمک کنند تا این دوره را پشت سر بگذاریم، و الزم است ما نیز در حالی که 

التیام می یابیم به کمک دیگران بشتابیم. 
امید همیشه وجود دارد. وقتی که به دیگران گوش می کنیم که دربارة دردهای 
 خود مشارکت می کنند و اینکه چگونه با این دردها کنار آمده و آن را از سر 
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ابزار جدیدی در حین  گذارنده اند، باعث می شود تا دیدگاه ما وسیع تر گردد. 
تا در  استفاده کنیم  از تجربه دیگران  یاد می گیریم که  و  پیدا می کنیم   عمل 
تغییر را  خود  انداز  چشم  و  رفتار  که  زمانی  نمائیم.  پیشرفت  خود   زندگی 
شاید  می کنیم.  تجربه  را  گزاری جدیدی  و سپاس  احساس شفقت  می دهیم، 
 ارزشمندترین درسی که می گیریم، احساس همدلی باشد. اگر چه هم دلی یک
طرح و برنامه درمانی نیست، بلکه یک روش زندگی است. وقتی که با یکدیگر 
ارتباط برقرار می کنیم و شاهد رشد یک دیگر هستیم. باور می کنیم که امکان 
به مشارکت دیگر  نیز وجود دارد. گوش کردن بدون قضاوت  ما  برای   بهبودی 
بدون  خود  قلب  ندای  به  بتوانیم  اینکه  برای  بود  خواهد  سرآغازی   معتادان، 
شفقت و  رحم  خود  با  که  وقتی  نکنیم.  تنبیه  را  خود  و  کنیم  گوش   قضاوت 
این دنیا حضور پیدا کنیم، که  تا در  باشیم، به خود اجازه خواهیم داد   داشته 

این باعث می شود تا برای دنیا نیز مفیدتر باشیم. 
احساس  قابلیت  است که  این  تحّمل کرده ایم،  رنج های که در گذشته  نتیجه 
خوشی و سپاس گزاری را پیدا می کنیم. پاک ماندن هیچ ضمانتی نیست برای 
 این که اتفاق بدی در زندگیمان نخواهد افتد. اما اصول نهفته در قدم ها به ما
 می آموزد که زندگی کنیم تحت شرایط زندگی، و شهامت و نیرو و دانش الزم

چه  که  نیست  مهم  می دهد.  ما  به  را  اتفاقی  هر  علیرغم  ماندن  پاک   برای 
شرایطی را پشت سر گذاشته ایم، ما قادر خواهیم بود که زندگی همراه با نشاط 
 و هدفمندی را تجربه کنیم. ایمان نیرویی است که باعث می شود ما به تالش

خود ادامه دهیم حتی اگر دلیلش برای ما روشن نباشد. 
یکی از منافع کمک به دیگران این است که در می یابیم حتی دردناک ترین 
تجربیات ما می تواند به دیگران کمک کند. زمانی که به کسی می گویم: "من 
هم این دوران را داشته ام، و پاک ماندم.« با سپاس گزاری تشخیص می دهیم 

دورانی را گذرانده ایم که می ترسیدیم نتوانیم از آن به سالمت عبور کنیم. 
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دست  می توانیم  بلکه  کنیم،  نگاه  گذشته  به  می توانیم  تنها  نه  اینکه   توانایی 
 کمک دراز نماییم و به کسی کمک کنیم تا او هم از آن برهه گذر کند، برای 

ما ارضا کننده و غنی است.
راه حل  با مسائلی که  تقویت ایمان می گردد. وقتی  باعث  زمانها  این  گذراندن 
آسانی ندارند، دست به گریبان هستیم، رشد بیشتری را تجربه می کنیم. یکی 
 از اعضاء مشارکت می کرد که: "بعضی ها گردشگران روحانی هستند و بعضی ها 
دومی  و  باشد  امان  در  همیشه  که  می کند  سعی  اولی  روحانی،   کاوشگران 

را  رابطه اش  قدر  هر  و  کند.  لمس  را  خداوند  حضور  می کند  سعی   شجاعانه 
بیشتر ادامه می دهد بیشتر از وجود او مطمئن می شود." هر قدر در بهبودی 
 خود به بلوغ بیشتری برسیم، بهتر یاد می گیریم که با سئواالت و مسائل سخت،

می کنیم  فکر  که  باشیم  راحت  زمانی  فقط  که  این  جای  به  باشیم.   راحت 
همه چیز را جمع و جور کرده ایم. داشتن جواب همه سئواالت، تعلیم پذیری 
ما را کم می کند. اغلب زمان های که می گوئیم به دنبال راه حل هستیم، در 
 واقع به دنبال کنترل کردن هستیم. بارها و بارها ما به دنبال جواب بوده ایم، اما 
به  نیاز چندانی  ما هم  و  ندارد،  وجود  یافتن،  برای  در حقیقت جواب چندانی 
با  بودن  در صادق  توانایی خود  تا  ما کمک می کنند  به  قدم ها  نداریم.  جواب 
خودمان و دیگران را افزایش دهیم. در اغلب موارد ما می توانیم خیلی زود در 
و  دهیم  تشخیص  را  انگیزه هایمان  و  اعمال  برای  مان  مسئولیت  فرآیند،  این 
 بپذیریم. شناسایی اینکه چه چیز باعث می شود تا رفتارهای ما اینگونه باشد، 
 کمک می کند تا از ظهور بیماری به شکل های مختلف نجات یابیم. در ضمن به 
ما توانایی می دهد تا مسائل را بهتر ببینیم. و بنابراین بهتر و بیشتر به سمت 
چیزی که می خواهیم حرکت می کنیم، به جای این که از دست چیزهای که 

می ترسیم، فرار کنیم. 
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هربار که ما مسئله ای مورد دلخواه را رها می کنیم، احساسی ناخوشایند به ما 
دست می دهد، اما پس از آن فرصت جدیدی برای مان پیش خواهد آمد و هربار 
که این فرآیند را طی می کنیم، آزادی بیشتری پیدا می کنیم. اما ممکن است 
سالها بگذرد تا ما بتوانیم به اندازه کافی دست از کنترل برداریم و رها کنیم و 
قادر باشیم آزادی را تجربه کنیم. ما چنان سرسختانه به عالیق و باورهای خود 
بهبودی مان  از  با مراقبت  را  می چسبیم که کنترل کردن تمام مسائل زندگی 

اشتباه می گیریم. رها کردن در شرایط مختلف بهبودی، متفاوت است. 
 در صلح بودن با فقدان و خسارات، راهی است برای تمرین پذیرش. زمانی که 
احساس  خود  درون  در  هنوز  اما  می کنیم  تجربه  را  فقدانی  یا   خسارت 
 یکپارچگی می کنیم، تغییر بزرگی رخ می دهد. این احساس که باید بطور دائم

با  حق  دهیم  اجازه  می توانیم  دیگر  ما  می شود.  رنگ  کم  بجنگیم،  بقا   برای 
دیگران باشد یا چیزی را رها کنیم، بدون اینکه وقار و مناعت طبع خود را از 
اینکه  بدون  ببینیم  مسائل  در  را  خود  نقش  می توانیم  دیگر  ما  بدهیم.  دست 
گردنش  به  را  تقصیرات  همه  تا  باشیم  مقصر  دنبال  به  همیشه  مثل  بخواهیم 
مشکل  آن  پذیرش  برای  حال  زمان  در  که  یا خسارتی  فقدان  اغلب  بیندازیم. 
داریم، می تواند به ما کمک کند تا با فقدانها یا خسارات گذشته که هنوز ما را 
 اذیت می کنند، بهتر کنار بیاییم. پذیرش یک امر "همه یا هیچ" نیست و لزوماًً 
در  که  درس هایی  از  دیگر  خیلی  مانند  هم  نمی افتد.  اتفاق  یکباره  به   هم 
درد  با  همراه  که  مسائلی  یادگیری  برای  راهی  همیشه  گرفته ایم،   بهبودی 

نیست، وجود دارد که البته اکثراًً دیر به یادشان می افتیم. 
دورنمای  بود،  خواهیم  قادر  بهتر  کنیم،  پیدا  شناخت  خود  از  بیشتر  هرقدر 
شخصی خود از امید را ترسیم کنیم. در همان حال باید بخاطر داشته باشیم 
که دورنما و تصویرمان از خود تنها نیم نگاهی است به اراده نیروی برتر برای 
و  شرایط  در  ببینیم  است  ممکن  هستیم،  هدفمان  دنبال  به  حالیکه  در   ما. 
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مقامی هستیم که حتی تصورش را هم نمی کردیم. همه چیز امکان دارد، اما باید 
برای آن ریسک کنیم، و ممکن است بعضی مواقع هم شکست را تجربه نمائیم. 
حتی زمانی که با سر زمین می خوریم، باید دوباره بلند شویم و به جلو حرکت 
کنیم. این نیز قسمتی از سفر است. ترس ما از حقیقت کمتر و کمتر می شود. 
اما با ایستادن، راکد بودن و اینکه صبر کنیم تا بهبودی برای مان پیش بیاید 
بجایی نخواهیم رسید. ما باید یاد بگیریم، رشد کنیم، ببخشیم، خلق کنیم و باز 

هم در جلسات شرکت کنیم. 
دورنمای امید 

تمرین پذیرش، عشق و مهربانی به ما کمک می کند تا خود را بی قید و شرط 
بپذیریم. هرقدر که ایمان ما قوی تر شود به همان نسبت معنی عمل کردن از 
 روی نّیت خیر برای ما تغییر می کند. ما دیگر از بیماری خود یا شرایطی که در 
استفاده  خود  بد  رفتار  توجیه  جهت  بهانه  یک  عنوان  به  داریم   بهبودی 
غنی تر  می آموزیم،  که  جدیدی  چیزهای  توسط  دائم  ما  بهبودی  نمی کنیم. 
می شود. ما با خودمان با تمام چیزهای که بدست آورده ایم، از دست داده ایم، 
آموخته ایم و یا همانی که هستیم، آشتی می کنیم و در صلح و آرامش خواهیم 
رسانده  فعلی  نقطه  به  را  ما  زندگی،  در  که  رویدادهای  گزار  سپاس  ما   بود. 
خواهیم بود. این فرآیند نیرویی برتر از خودمان است. و پاداش باقی ماندن در 

این فرآیند، در صلح و آشتی بودن با خود واقعی مان خواهد بود. 
خویشتن پذیری در طول زمان تغییر می کند. ما یاد می گیریم که با ضعف های 
احتمال  می یابیم  در  ما  کنیم.  زندگی  و  بیایم  کنار  خود  نقصهای  و  اخالقی 
 برطرف شدن نقص هایی که می پذیریم و عفو می کنیم، بسیار بیشتر است از 
ما  کنیم.  کنترل  را  آنها  و سعی می کنیم  علیه شان می جنگیم  بر  که  آنهایی 
بگیریم.  اشتباه  خود  نقصهای  با  را  هستند  ما  راه  سر  که  موانعی  است   ممکن 
 یاد گرفتن اینکه توجه مان را بر روی داشته ها و اهداف مان متمرکز کنیم و آن 
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را دور از نقص ها و وسوسه هایمان نگه داریم، باعث رسیدن به آزادی بیشتری 
می شود. کم کم باور می کنیم که این حال و هوای خوب و مثبت، ظاهری و 
خیالی نیست. احساسات مان مانند گذشته ما را نمی ترسانند و به نظر خیلی 
احساسات مان  نتوانیم  است  ممکن  که  می دانیم  ما  می شوند.  برطرف  سریعتر 
 را سریع عوض کنیم اما می توانیم رفتارمان را تغییر دهیم. حال و هوای ما از 
اعمال مان نشات می گیرند. زمانی که کار صحیح را انجام می دهیم، احساس 

خوبی به ما دست می دهد. 
باشد  است شباهت خیلی کمی داشته  ممکن  می بینیم،  آیینه  در  که  شخصی 
به شناختی که اطرافیان و مردم از ما دارند. زمانی که ما در دام خود مشغولی 
گرفتاریم، ممکن است اصاًل متوجه نباشیم که چه خساراتی به اطرافیان یا حتی 
یاری به سوی کسی دراز  به خودمان میزنیم. به همان شکل هم وقتی دست 
بر  و  دور  دنیای  و  روح خودمان  بر  که  مثبتی  تأثیر  از  است  ممکن   می کنیم، 
همان  مانند  هم  هنوز  ما  که  کنیم  فکر  است  ممکن  نباشیم.  آگاه  می گذاریم، 
که  را  اصولی  که  ندهیم  تشخیص  و  پیوستیم  انجمن  به  که  هستیم   اوایلی 
تمرین کرده ایم به قسمتی از وجودمان تبدیل شده اند. ما به راهنما و دوستان 
خود اعتماد می کنیم تا تغییراتی که در وجود خودمان نمی توانیم ببینیم را به 

ما نشان دهند. 
اگر  است:  خانه  کردن  نظافت  مانند  مان،  روحانی  شرایط  به  دادن   اهمیت 
دهیم.  انجام  را  کار  این  مستمر  بطور  باید  ببریم،  سود  آن  منافع  از  بخواهیم 
هرقدر که بیشتر، بطور روزانه به این مسئله بپردازیم، به نظافت اساسی کمتری 
نیاز خواهیم داشت، و اگر هم نیاز به آن باشد، درد کمتری خواهیم کشید. ما 
مسئول بهبودی خود هستیم، اما این کار نباید به یک کار طاقت فرسا و بی انتها 
تبدیل شود. یکی از اعضاء مشارکت می کرد که " زمانی بود که من از قدم کار 
از اما در حال حاضر  بود.  تنبیه  برایم مثل یک  کار  این  و  تنّفر داشتم،   کردن 
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اینکه بر روی بهبودیم کار کنم، هیجان زده می شوم، برای اینکه میدانم قدم ها 
راه رسیدن به آزادی هستند. " 

از بهبودیست که آزاردهنده  باز زدن  بهبودی هیچگاه دردآور نیست، بلکه سر 
است. زمانی که از بهبودی دور می شویم و برعکس باورهایمان رفتار می کنیم، 
درد می کشیم. تحریف کردن باعث مصرف می شود. ما جلب مسائل و چیزهای 
مواد  مصرف  از  می کند،  طبیعی  غیر  و  تحریف  را  ما  ادراک  قّوة  که  می شویم 
واقعیت ها. با  هارمونی  در  زندگی  یعنی  عقل  سالمت  رنجش  تا  گرفته   مخدر 

شفاف  را  مسائل  تا  داریم  تمایل  هستیم،  بیدار  روحانی  لحاظ  از  ما  که  زمانی 
 ببینیم. علیرغم اتفاقاتی که دور و برمان می افتند، ما می توانیم تشخیص دهیم 
مشخص  احساس  یک  به  ما  مجدد  برگشت  باعث  ما  فکری  عادات   کدام 
آنها  روی  بر  ما  زمانی که  تا  باشند،  احساسات می توانند مشابه  این   می شوند. 
توصیف  چگونگی  انتخاب  "وحشت".  یا  "هیجان"  مثل:   نامی بگذاریم، 

تجربه هایمان، به ما در انتخاب چگونگی تجربه زندگی حق انتخاب می دهد. 
اجازه دادن به خودمان برای اینکه خوشحال باشیم، می تواند فرآیندی طوالنی 
بودن  خرسند  و  راضی  از  ما  از  بعضی  دارد.  ادامه  نوعی  به  همیشه  و   باشد. 
می ترسیم، مبادا به خود خشنودی منتهی شود. بعضی دیگر می ترسیم که اگر 
پی  کنیم.  آن سعی  به  رسیدن  برای  تا  نماند  باقی  دیگر چیزی  باشیم،   راضی 
بردن به اینکه چه چیز ما را واقعاً خوشحال می کند سخت است، به خصوص 
 اگر لذت جویی در ما با رفتارهای مخرب درهم آمیخته باشد، که باعث خواهد 
اعضاء  از  یکی  شود.  تبدیل  چالش  یک  به  ما  برای  تعادل  به  رسیدن   شد 
برایم  درخت  از  برگ  یک  افتادن  حتی  بودم،  شده  پاک  که  "ابتدا  می گفت: 
غمناک بود. احساس می کردم برای دست یافتن به هر نوع لذتی، خیلی ناشی 

هستم. و فکر می کردم از لذت بردن باید دست بکشم تا بتوانم پاک بمانم."
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برقراری آماده  را  ما  می گیریم،  یاد  عشق  مورد  در  جلسات  در  ما  که   چیزی 
به  یا  و  دهیم  تشکیل  خانواده  شویم،  عاشق  است  ممکن  ما  می کند.  ارتباط 
 خانواده ای که ترک کرده بودیم، دوباره بپیوندیم. بعضی از ما کشف می کنیم 
از  مثاًل  داریم،  دیگر  به طرق  را  دنیا  به  و کمک  اعانه  استعداد الزم جهت   که 
جهت  خود  معتادگونه  توانائی  طریق  از  یا  و  مان  همدلی  خاّلقیت مان،  طریق 
در  برسد.  به سرانجام  که  زمانی  تا  آن  پیگیری  و  مسئله خاص  بر یک   تمرکز 
جهت  ابزاری  به  تبدیل  می گیریم  یاد  زندگی  باقی  در  که  مهارتهای  عوض، 
استفاده در پیام رسانی ما می شوند. وقتی که در NA بطور فعال باقی می مانیم، 
دنیا هستیم. ممکن  به  اعانه  ارزشمندی جهت  دارای چیزهای  که  درمی یابیم 
را  آن  نوعی  به  اما  شویم،  تغییرات  این  همه  متوجه  نتوانیم  ابتدا  در   است 
احساس می کنیم و این امید برای مان بوجود می آید که زندگی در حال تغییر 

است. 

از نومیدی تا اشتیاق
در  است  که الزم  مسائلی  می شود،  آغاز  مخروبة گذشته  پاکسازی  که  زمانی   
کردِن  عمل  از  ما  نباشند.  رؤیت  قابل  بیرون  از  است  ممکن  کنیم،  رشد  آنها 
بدون فکر و عکس العمل آنی نشان دادن، به جایی می رسیم که سعی می کنیم 
تمام تصمیمات مان دائمی باشند. چیزی باید ما را جلب و مجذوب کند. و برای 
روی  از  کارهای  با  این صورت  غیر  در  باشیم،  داشته  هدف  که  است  الزم  آن 
 وسوسه و اجبار سر خود را گرم خواهیم کرد. مشکلی که در مورد گیر کردن بر 
ما  به  نومیدی  احساس  آسان  است که خیلی  این  دارد،  سر یک مسئله وجود 
دست می دهد که زود تبدیل به خود مشغولی و بی تفاوتی می شود. احساسی 
پیام رسانی،  جای  به  می بینیم  که  وقتی  می دهد  دست  ما  به  آور  شرم  و  بد 
تا چراغ بهبودی خود را روشن نگه داریم. مسئولیتی که تقاّل می کنیم   داریم 
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تا  بهانه ای شود  به  تبدیل  داریم، می تواند  پیام  رساندن  در  احساس می کنیم 
پیامی  اصاًل  ما  بدون حقیقت  اما  نگذاریم.  به مشارکت  را  زندگی خود   حقایق 
 برای رساندن نداریم. و زمانی که بسته هستیم، مشکل است تا نوری بر وجود

ما تابیدن بگیرد. اقرار آغاز تغییر است. 
اشتیاق  به دنبال  باید  نیست.  بهبودی مان خیلی هم سخت  زنده کردن مجدد 
اقدام تمایل جهت  پیدا کردن  تقویت کنیم. قسمت سخت آن  را  و آن   باشیم 
است تا علیرغم بی تفاوتی، بتوانیم گوشی تلفن را برداریم یا به جلسه برویم. 
ما  که  دارد،  وجود  جلسات  در  درمانگر  نیروی  و  خاص  جادوی  یک   همیشه 
وقتی حال بد کورمان کرده است، نمی توانیم آن را ببینیم. برگشت به جلسات، 
 بعد از اینکه برای مدتی از آن دور بوده ایم، یا سخت و مشکل است، یا می تواند 
بعد  که  است  این  در  لذت خاصی  باشد.  خودمان  خانه  به  برگشتن  راحتی  به 
از مدتی طوالنی وارد جلسه شویم و ببینیم که چیزی تغییر نکرده است. اگر 
بطور منّظم در جلسات شرکت کنیم، باز همه چیز منطقی به نظر می رسد. اما 
اگر بی هیچ اراده و برنامه ای گاهی به جلسه برویم و گاه نرویم، جلسات خسته 
کننده و به درد نخور به نظر خواهند آمد. قسمتی از معجزه، داشتن استمرار 
است: یعنی اینکه رشد و تغییر را در یکدیگر ببینیم، و شاهد روی دادن معجزه 
در زندگی همدیگر باشیم. بعضی اوقات یک عضو مشارکت درخشان یا جالبی 
نه  و  می بینیم  که  است  چیزهای  درخشان  و  مهم  مسئله  اکثراً  اما   می کند. 

چیزهای که می شنویم. 
و  برانگیزاننده  نیرویی  اشتیاق  دارد:  نومیدی  به  زیادی  شباهت های   اشتیاق 
انرژی دهنده است که می تواند ما را به جلو براند. اشتیاق را از خارج از خود 
نمی توانیم دریافت کنیم، بلکه این حس از درون ما سرچشمه می گیرد. هرقدر 
حالت  از  رفتن  شد.  خواهیم  مشتاق تر  کنیم،  استفاده  خود  اشتیاق  از  بیشتر 
 نومیدی به اشتیاق، مسئله ای است که در قدم یک به آن می پردازیم. سفر ما
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نیاز ما برای رشد روحانی   همیشه در حال شروع است، همین طور ظرفیت و 
بی انتهاست. همان ابزاری که باعث بازگشت ما از لبه پرتگاه مرگ شد، می تواند 
باعث رخ دادن معجزاتی غیر قابل تصور برای ما گردد، البته اگر یاد بگیریم که 

چگونه به جای درد و نومیدی با اشتیاق و هیجان به سفرمان ادامه دهیم. 
لحظه ای  می دهد.  رخ  تحّول  و  گذار  نوعی  ما،  همه  برای  بهبودی  فرآیند  در 
توسط  زمانی که  اشتیاق گذر می کنیم.  به  نومیدی  از  ما  توصیف که  غیرقابل 
برانگیخته می شویم، در همان حال و در حین درگیر بودن  یا ترس  درد زیاد 
می توانیم شروع به دیدن فرصت های برای رشد نیز بکنیم. و تمایل پیدا کنیم 
تا به جای ترس با امید رو به جلو حرکت کنیم. ممکن است این اولین تجربه 
ما با بیداری روحانی نباشد، اما بطور حتم باعث روشن شدن ضمیر ما نسبت به 

شرایط و امکانات جدید خواهد شد. 
مسیر  در  باشیم  داشته  باور  که  است  معنی  این  به  فرآیند  به  داشتن  ایمان 
درست قرار داریم، حتی اگر جایی نباشیم که خود فکرش را می کردیم. ما به 
چالش های بزرگتر می پردازیم، بر روی اصولی که قباًل هیچ گاه نداشتیم تکیه 
می کنیم، به مسئولیت هایمان می پردازیم، حتی وقتی که خیلی سنگین به نظر 
می رسند. ما در می یابیم که نیروی برتر به ما کمک می کند تا کارهایی را که به 
تنهایی نمی توانیم از پس آن بربیایم را، انجام دهیم، اما کاریی را که خود قادر 
به انجامش هستیم را برای مان انجام نمی دهد. درک اینکه ما قادر به تحّمل و 
انجام چه کارهایی هستیم، تعجب آور است. زمانی که از سعی در کنترل کردن 
که  می یابیم  در  تازه  بکشیم،  دست  هستیم،  عاجز  برابرشان  در  که  چیزهایی 
قدرت ما در کجاست و چطور می توانیم از آن استفاده کنیم تا بتوانیم خود و 

دنیای اطراف مان را تغییر دهیم. 
ما امروز جزئی از یک کل هستیم، البته نه فقط جزئی از یک چیز خاص: درک 
از عضوی  خانواده،  از  عضو  یک  بتوانیم  تا  می کند  کمک  ما  به   NA در   اتحاد 
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 اجتماع و یک عضو تیم در محل کار یا تفریح مان باشیم. ما درک می کنیم که 
 ما هرگز تنها نیستیم: ما با هم و برای هم هستیم. هرقدر که این رشد را تجربه
ما  اعمال  که  می یابیم  در  ما  کنیم.  اعتماد  می توانیم  بیشتر  و  بیشتر   کنیم، 
عواقبی برای خودمان و افراد دیگر دارد. ما دارای اهمیت هستیم و باید در نظر 
بگیریم که چگونه می توانیم کمک کنیم. انگار این مسئله نوعی خود مشغولی 

است. 
زانو  به  را  ما  که  نومیدیای  می یابیم  در  دوباره  می شویم،  تسلیم  که   هربار 
 درآورده، باعث تقویت اشتیاقی خواهد شد که ما را به جلو می راند. زمانی که 
ثابت  ما  تجربه  می کند.  تغییر  مان  زندگی  می شود،  واقعیت  به  تبدیل  امید 
به ایمان می شود.  تبدیل  و  باور رشد می کند  این  و  داریم  باور  ما   می کند که 
برای  زمانی  که  برنامه ای  شود،  آگاهی  و  دانش  به  تبدیل  که ایمان  زمانی 
 انجامش دست به گریبان بودیم و مشکل داشتیم، تبدیل به جزئی از شخصیت 
 ما می گردد. چیزی را که همیشه دنبالش بودیم را پیدا می کنیم: یعنی ارتباط 
و  مهم تر  و  اطراف مان  دنیای  با  ارتباط  برتر،  نیروی  با  ارتباط  دیگران،   با 

تعجب آور تر از همه ارتباط با خودمان.
 چرا در انجمن باقی می مانیم 

چه چیز باعث می شود تا پس از اینکه نومیدی ما کم شد و از بین رفت باز هم 
در NA باقی بمانیم؟ البته درست است که ما شوق رساندن پیام به تازه واردان 
را داریم و قدم دوازده به ما یادآوری می کند که این همیشه باید در رأس قرار 
گیرد. اما خیلی از ما در نقطه ای از بهبودی، احساس کردیم که شاید این تنها 
چیزی است که در جلسات برای ما باقی مانده است. تعهد ما به کمک کردن 
اما  ادامه دهیم،  به جلسات  به رفتن  ما  باعث شود که  به دیگران ممکن است 
احساسی بعضی از ما را آزار می داد و دل مان می خواست که در مشارکت خود 
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مانده  باقی  ما  برای  انجمن  در  که  است  چیزی  تنها  این  واقعاً  "آیا   بگوئیم 
است؟"

 امروز جواب ما به این سئوال "خیر" است. ما در زندگی خود و دیگر معتادان 
 در سراسر جهان شاهد تغییرات بسیار هستیم. نه تنها از نومیدی و انزوائی که 
تغییرات  می توانیم  بلکه  شده ایم،  رها  داشتیم  انجمن  به  پیوستن  ابتدای  در 
با  این تغییرات  با دیگران احساس کنیم. که  بزرگی در خود و نوع رابطه مان 
 قدم کار کردن در بار اول و بار بعد و بعد آن بیشتر و بیشتر شد. تجربه ما از 
رفتار  زا  تنش  شرایط  در  دیگران  با  چگونه  که  آموخت  ما  به   NA در   خدمت 
رفتاری  هستیم،  پابرجا  خود  اعتقادات  و  اصول  روی  بر  حالیکه  در  و   کنیم 
مهربانانه، باز و صادقانه داشته باشیم. آموختیم که چه زمانی باید بر روی اصول 
پافشاری کرد و چه زمانی بهتر است برای حفظ اتحاد کوتاه آمد، با این باور که 
 در نهایت این خداوند مهربان است که همه چیز را تحت کنترل دارد. ما حتی 
زمانی که چیزی را واقعاً می خواهیم، باز هم فقط برای امروز برای آینده برنامه 
زندگی  می سپاریم.  خداوند  به  و  می کنیم  رها  را  آن  نتیجه  می کنیم،  ریزی 
و  می کنیم،  تحّمل  را  دادن  دست  از  و  شکست  می دهیم،  عشق   می کنیم، 
 موفقیت ها را جشن می گیریم و درک می کنیم ابزار بهبودی که زندگی را به ما 
افتخار، درستی و نشاط زندگی کنیم.  با  تا  بازگرداند، به ما کمک خواهد کرد 
و  می کند  رشد  آن  از  ما  درک  می کنیم،  تمرین  را  اصول  بیشتر  که  هرقدر 

عمیق تر می شود. 
و  بهبودی  برای  محدوده ای  هیچ  ندارد.  وجود  فرآیند  این  در  محدویتی  هیچ 
 اینکه ما چقدر می توانیم پیشرفت کنیم و بهتر شویم وجود ندارد. اگر بهانه و 
در  مسائل  بعضی  که  کنیم  فکر  و  باشیم  داشته  خود  دوم  قدم  در  توجیه ای 
کم  خود  بهبودی  برای  داریم  حقیقت  در  نیست،  برگشتن  و  بازیابی  قابل  ما 
انتها است، و بی  ما  برای  بهتر شدن  امکان  بپذیریم که   می گذاریم. زمانی که 
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که  می کنیم  درک  تازه  نیست،  متصّور  بهبودی  نعمتهای  بر  پایانی   هیچ 
روحانیت فقط راهی برای رهایی نیست، بلکه روشی برای زندگی است که دائماً 
هدایای جدید، امکانات جدید و آگاهی جدیدی برای ما به همراه دارد، اگر به 
تمرین آن ادامه دهیم. و اگر اجازه دهیم به جای ترس از گذشته، توسط امید 
به آینده برانگیخته شویم و به جلو رویم، آنگاه چه وقتی که زندگی مان خوب 
است و چه وقتی که با آن دست به گریبان هستیم هیجان و همت الزم برای 

پیشرفت را داریم.
پیدا  انتها  بی  رشد  و  اشتیاق،  آزادی،  با  توأم  زندگی ای  برای  جدید  راهی  ما 
کرده ایم. ما دیگر در دام فرآیندی که زیربنایش نومیدی باشد، اسیر نیستیم. 
اتفاقات  باشیم،  هیجان  و  امید  اشتیاق،  براساس  بهبودی  دنبال  به  که  زمانی 
 جدیدی برای ما رخ خواهد داد. ما در زندگی احساس آزادی می کنیم و از این 
رها  باشیم،  داشته  دفاعی  گارد  زندگی  مراحل  تمام  در  باید  که   احساس 
اینکه  با  ببریم:  پی  خود  قلب  واقعی  ظرفیت  به  می توانیم  دیگر  ما  می شویم. 
را  دیگران  به  محبت  و  عشق  توانایی  حال  اما  داشتیم،  مشکل  همه  با   زمانی 

خیلی عمیق تر از آنچه تصورش را می کردیم، پیدا کرده ایم. 
این  هستیم.  امید  دورنمای  ما  می گوید،  پایه  کتاب  که  گونه  همان  بله 
در  را  ما  و  است  امید همیشه در حال رشد  ببینیم،  است که  این  برای   کتاب 
بهبودی مان و در طول زندگی مان به جلو می راند. ما نه تنها بهبود پیدا می کنیم 
بلکه در زندگی کامیاب می شویم. برنامه NA به ما ابزاری برای زندگی می دهد. 
بی  نیز  برنامه  روال  به  زندگی  های  پاداش  و  نمی رسد،  پایان  به  هرگز  ما  کار 
بارها  ادامه می دهیم تا شرایط مان بهتر شود و زندگی خود را  پایان است. ما 
و بارها تنظیم می کنیم تا با چشم اندازی که از خود داریم مطابقت پیدا کند. 
اغلب به دنبال تغییراتی در ایده و رفتار خود هستیم. یاد می گیریم که دنیا را 
 واضح تر ببینیم. ما به خاطر بهبودیی که در خود و افراد دور و برمان مشاهده
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کنیم،  تالش  که  باشیم  داشته  تمایل  اگر  هستیم.  سپاس گزار   می کنیم، 
پاداش های بزرگی در انتظارمان خواهد بود.

تمام  می توانیم  که  است  راهی  و  است  زندگی  بسوی  پلی  گمنام  معتادان 
را  آزادی  از  است. هر سطحی  آزادی  آن  برداریم. هدیه  قدم   زندگیمان در آن 
به  ما می گشاید،  انتظار  فرای  و  بیشتر  آزادی  برای  را  راه  که تجربه می کنیم، 
همان شکل هر سطح باالتری از آگاهی به ما اجازه می دهد تا تشخیص دهیم 
 که چقدر زیاد نمی دانیم. اگر چه زندگی های ما با یکدیگر خیلی تفاوت دارد، 
و  کرده ایم  پیدا  که  بهبودیی  برای  ما  هستیم.  شریک  سفر  این  در  همگی   اما 
 برای پاک زندگی کردن خود سپاس گزار هستیم و می دانیم در هر کجای این 

راه هستیم، باز هم سفرمان ادامه دارد. 
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 فصل دوم:
پیوندهایی که ما را به یکدیگر متصل می سازد 

معتادان گمنام برنامه ای عملی است و نه تئوری. ما راه خود به یک شیوه 
جدید از زندگی را با تفکر باز نمی کنیم، بلکه ما به کمک زندگی، به شیوه ای 
بر  ما  هویت  شویم،  پاک  که  این  از  قبل  می کنیم.  پیدا  دست  تفکر  از   جدید 
در  بود.  خواهیم  یا  هستیم  بودیم،  کسی  چه  بود:  گرفته  شکل  توّهم   اساس 
ما حضور  پیدا می کنیم.  ربط  واقعیت  به  کرد خود  از طریق عمل  ما  بهبودی 
را  خدماتی  پست  و  رابطه  شغل،  ما  می دهیم.  انجام  را  خود  نقش  و   داریم 
آزمایش و تجربه می کنیم. بعضی از ما حتی ممکن است با کاری پیش پا افتاده 
مانند تعهد به رسیدگی و زنده نگه داشتن گیاهی در خانه کار خود را شروع 
کنند. از هرجا که شروع کنیم، بهرحال هر یک از ما، پاک قدم به دنیای بیرون 
موضع گیری،  طریق  از  ما  می کنیم.  امتحان  را  جدید  چیزهای  و  می گذاریم 
ریسک کردن و آسیب پذیر بودن، شناخت بهتری از خود پیدا می کنیم. حتی 

زمانی که اشتباه می کنیم، چیزهای جدید و مهمی دربارة خود می آموزیم.
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 ما به عنوان معتاد با یکدیگر هم ذات پنداری می کنیم و اصل روحانی گمنامی
 به ما یاد می دهد که این مهم ترین چیز است. اگر فراموش کنیم که بیماری 
این  که  زمانی  اما  هستیم.  چی  یا  کی  نمی کند  فرق  دیگر  داریم،   کشنده ای 
مسئله برای مان آشکار باشد، و به شرایط پاک بودن عادت کنیم، فرصت های 
ما  بهبودی  حال  در  معتادان  عنوان  به  می گیرد.  قرار  ما  روی  پیش   فراوانی 
آزادیم تا در این دنیا بگردیم و در نظر بگیریم که کی هستیم و می خواهیم چه 
باشیم. به قول یکی از اعضاء با تجربه ترفند انجام این کار این است که دریابیم 

که واقعاً کی هستیم و هدفمند زندگی کنیم.
 رابطه با خودمان 

که  زمانی  کنیم.  آزادی  احساس  ما  تا  باشد  نیاز  زیادی  زمان  به  است  ممکن 
از خیلی لحاظ درهم شکسته بودیم و اوضاِع خرابی  بهبودی را شروع کردیم، 
 داشتیم. اگرچه پاک زندگی کردن به این معنی نیست که در بحران باشیم، اما 
است.  شدید  ما  احساسات  آید.  نظر  به  اینگونه  مواقع  بعضی  است   ممکن 
آشفته  می تواند  تغییر  و  است  وقوع  حال  در  مان  زندگی  در  زیادی  تغییرات 
 کننده زندگی باشد حتی وقتی که مثبت است. شخصیت و احساسات ما توسط

دچار  می شویم  پاک  که  زمانی  علت  همین  به  بودند،  شده  احاطه  اعتیادمان 
فرصت  ما  تا  بگذرد  زمانی  مدت  است  ممکن  می شویم.  گیجی   سردرگمی و 
و شاید نیاز آن را پیدا کنیم تا از خود بپرسیم "من واقعاًً کی هستم؟" ما در 
 بهبودی تغییر می کنیم و در عین حال برای مان آشکار می شود که ما در طول 
مدت زندگی چه کسی بوده ایم. ما خود را پیدا می کنیم. برای خیلی از ما این 
به معنی برگشت سالمت عقلی است که قدم دوم درباره آن صحبت می کند. 
این ممکن است به معنی برگشت به شرایطی باشد که قباًل هرگز تجربه نکرده 
بدون باشیم  واقعی مان  خود  تا  نداشتیم  را  آن  فرصت  وقت  هیچ  زیرا   بودیم، 
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یا یک کس  یا سعی کنیم خود را یک چیز  یا قایم شویم   اینکه تظاهر کنیم، 
دیگر نشان دهیم. 

که  می کنیم،  توصیف  را  خود  طریق  آن  از  ما  که  هست  زیادی   راه های 
 شاخص ترین و مهم ترین آنها نیز نسبت به شرایط و این که کجای زندگی قرار

نشانگر  که  است  کننده  گیج  کلمه ای  هویت  کنند.  تغییر  می توانند   داریم 
نشانگر  حال  همان  در  و  می سازد  متمایز  هم  از  را  ما  که  است   چیزهای 
چیزهایست که ما در آن مشابه هستیم. هویت ما متشکل است از چیزهایي که 
 مشخص می کنند که آیا ما جزئی از یک گروه هستیم یا خیر. با آن که داستان 
می گوید  ما  نشریات  که  همانگونه  اما  دارد،  تفاوت  دیگری  با  ما  از  یک   هر 

"اعتیاد وجه مشترک همگی ما است."
زمانی هویت ما به عنوان یک معتاد مصرف کننده توصیف می شد. در آخر خط 
 به نظر می رسید ما هیچ چیز نیستم جز عصاره اعتیاد. زمانی که پاک می شویم

هویت  به  برمی گردیم  ما  از  بعضی  می کنیم.  واقعی مان  خود  کشف  به  شروع 
 گذشته خود که زمانی آن را می شناختیم ولی بعد گمش کرده بودیم. بعضی از
این  در  قدم  شویم،  تبدیل  شخصی  چه  به  است  ممکن  اینکه  از  نامطمئن  ما 
 فرآیند می گذاریم. تجربه ما از گذشته ممکن است کار را برای بعضی از ما در

آزمودن راه های جدید سخت کند. برچسب های که در گذشته به خود زده ایم 
شکل  را  ما  هویّت  شدید  عاطفی  تجربیات  نمی دهند.  را  تغییر  اجازه  ما  به 
تجربیات  این  توصیف می کنند.  را  ما  واقعی  مواقع حتی خود  بعضی  اند.  داده 
 شخصیت ما را ساخته اند و ما آن را قبول کرده ایم. به همین دلیل ممکن است
در  ساده  خیلی  ما  مواقع  بعضی  ببینیم.  دیگری  شکل  به  را  خود  نخواهیم  ما 
دادن  دست  از  یا  زندان  سوءاستفاده،  مانند  گذشته  نشده  حل  و  بد  تجربیات 
 عزیزی، گیر می افتیم. چگونه آنچه که بودیم با آنچه که می خواهیم در بهبودی
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باشیم را تطبیق می دهیم؟ ما میخواهیم از گذشته خود رها شویم بدون اینکه 
فرصت یادگیری از آن را از دست بدهیم.

بعضی اوقات زمان زیادی وقت الزم است تا ما درک منطقی از شخصیت خود 
پیدا کنیم. ممکن است اگر زندگی مان با زندگی گذشته خیلی متفاوت شود، 
بخواهیم به زور و به کمک ترس خود را مجبور کنیم که به هرج و مرج یا درد 
آشنای گذشته برگردیم. کم کم درمی یابیم که مقدار زیادی از آشفتگی های که 
 با آن دست به گریبان هستیم، نتیجه انتخاب های است که می کنیم. زمانی که 

با انتخاب های جدید راحت باشیم، زندگی مان بکلی تغییر می کند. 
هرگز  ما  که  است  چیزهایی  می کند،  خیلی خوشحال  را  ما  که  چیزها  بعضی 
خواهان آنها نبوده ایم. بعضی از ما تجربه "زنده شدن مجدد رؤیاهای گم شده" 
را داریم. یعنی پیگیری آرزوهایمان از همان جایی که آنها را رها کرده بودیم 
از ما  و در نهایت زندگی به نحوی که همیشه خواهانش بودیم. تعداد دیگری 
امروزشان  شخصیت  درد  به  دیگر  گذشته  شده  رها  رؤیاهای  که  می یابند  در 
نمی خورد. ما با تاریخچه تأسف آوری از قول های شکسته، رؤیاهای از دست 
رفته، ناصادقی، خیانت و شکست وارد انجمن شدیم. باور داشتیم که ما ارزش 
چیزهای که خواهان شان هستیم را نداریم. حتی از داشتن رویا می ترسیدیم. 
بعضی از ما در بهبودی هم برای سالیان زیاد خود را تنبیه می کنیم، و خود را 
از هرگونه لذت و نشاط عقب می کشیم چون فکر می کنیم که این چیزها حق 
ما نیست. ابزار و عشقی که در NA پیدا می کنیم، علیرغم ریشه دار بودن این 

مسائل به ما کمک می کند تا این الگوها را بشکنیم و از بین ببریم. 
الگوهای  تا  داریم  مراقبت  به  نیاز  می شویم.  گرفتار  الگوها  در  سریع  خیلی  ما 
ما  در  را  منفی  افکار  تا جریان  داریم  نیاز  به چیزی  نکنند.  بروز   قدیمی دوباره 
به  رفتن  یا  مراقبه،  مثال  باشد،  کرد  نوعی عمل  است  ممکن  این چیز   بشکند. 
و دوستان  میدهند.  انجام  دیگران  که  باشد  کاری  است  ممکن  یا   جلسه، 
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راهنمای ما به خوبی ما را می شناسند و می توانند تشخیص دهند که ما از راه 
راست خارج شده ایم و به ما کمک کنند تا به سرجای خود برگردیم. زمانی که 
نیز  را  به شهامتی دست می یابیم که تصورش  زندگی کنیم،  امروز  برای  فقط 
نمی کردیم و می توانیم در زندگی با نشاط، هیجان و امید فراوان به جلو برویم. 
اینکه بفهمیم چه  از  یا نگران آینده باشیم، قبل  اما اگر در گذشته سیر کنیم 

اتفاقی افتاده، می بینیم که دوباره گیر افتاده ایم.
با گذشته  آرامش  به صلح و  برای رسیدن  بفردی  هیچ جواب آسان و منحصر 
بهبودی طول  در  می دهد.  رخ  یکباره  به  اتفاق  این  بندرت  و  ندارد،   وجود 

و  می گیرد،  قرار  ما  دسترس  در  خودمان  از  مختلفی  قسمت های   بتدریج 
 قسمت های دیگر آماده اند تا ما را رها کنند. این فرآیند بعضی مواقع توأم با 
 صلح و آرامش و بعضی مواقع وحشتناک است. اگر مسئله ای با یک بار قدم کار
کردن یا با چندبار صحبت با راهنمایمان، حل نشد، به این معنی نیست که ما 
 در حال پیشرفت نیستیم. بازگشت مجدد و چندباره به کار کرد قدم و یا به قول
 معروف "بازگشت مجدد به صحنه وقوع جرم" تجربه مشترکی است که اکثر ما 
ما  به  وجودمان  از  قسمتی  می کنیم  کار  هرقدمی که  داریم.  بهبودی   در 
ما  می کاهد.  را  ترس  و  شرم  پشیمانی،  بار  از  کوچکی  قسمت  و  می گردد   باز 
بعضی از باورهایمان نسبت به خود را رها کرده و آنها را جایگزین می کنیم. به 
 بعضی از چیزهایی که در گذشته ستایش می کردیم رجوع می کنیم و بررسی 
ما  در  تغییر  روش  نه.  یا  می خورند  ما  درد  به  هم  هنوز  آیا  که   می نمائیم 

تعجب آور است. 
ما در طول مسیر خود قطعاتی را جا می گذاریم. تقریباً شبیه بازی بچه ها است: 
با هر قدم که به جلو برمیداریم، باید به پشت سر خود نگاه کنیم و قسمتی از 
گذشته را جبران کنیم. بعضی نقص های اخالقی برطرف می شوند، اما به همراه 
آن نیز بعضی از داشته هایمان از بین می روند. ما شغل خود را عوض می کنیم و 
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کسب  نحوه  از  ما  هویت  از  بزرگی  قسمت  که  می یابیم  در  آن  از  پس   تازه 
 درآمدمان سرچشمه می گرفته است. یا تغییر در رابطه ای را تجربه می کنیم و 
می تواند  این  می شود.  نیز  دیگر  های  زمینه  در  ما  تغییر  باعث  که  می بینیم 
در  که  چیزی  که  کنیم  اقرار  نخواهیم  ما  است  ممکن  باشد.  کننده   ناراحت 
به  که شروع  حالی  در  نیست.  ما  نفع  به  دیگر  داشت  کارآیی  ما  برای  گذشته 
شناخت بهتر از خود می کنیم، ممکن است از رشد بیشتر بترسیم زیرا امکان 
دارد شخصیت خود را که تازه از آن شناخت پیدا کرده ایم را از دست بدهیم. 
تجربه به ما ثابت کرده است که هرقدر بیشتر تمایل داشته باشیم در زندگی به 

جلو برویم، بیشتر به شخصیت اصلی خود تبدیل می شویم. 
ما از طریق گذر کردن از سختی ها و پاک ماندن و استفاده از تجربه به دست 
آمده، حقایق بیشتری در مورد خود کشف می کنیم. ممکن است فکر کنیم که 
مورد آزمایش قرار گرفته ایم، اما واقعیت آن است که ما بطور مستمر در حال 
آزمایش ایمان و درک خود در برابر تجربیات مان هستیم. وقتی که در بهبودی 
به مشکل برمی خوریم، ممکن است احساس کنیم همان جایی قرار داریم که 
قبل از پاک شدن در آن بودیم. و در حالیکه بعضی اوقات تجربه های قدیم را 
در زندگی جدید خود تکرار می کنیم، اغلب یک مشکل موقتی را با یک شرایط 

دائم اشتباه می گیریم. 
رفتاری  داشتن  به  ما شروع  می شود.  ما  تغییر  باعث  پذیرش خود  ساده  عمل 
نشان  العمل  عکس  جدیدی  فروتنی  با  دنیا  برابر  در  و  می کنیم  خود  با  بهتر 
یا  ترس  بدون  می خواهیم  »ما  می گوید،  پایه  کتاب  از  هشت  قدم  می دهیم. 
تعّرض در چشم های دنیا نگاه کنیم. در حالیکه خرابکاری های گذشته را پاک 
احترام  خود  جدید  اعمال  به  می نمائیم،  زندگی  روش جدیدی  به  و  می کنیم 
می گذاریم و در این فرآیند نیز در می یابیم که خودمان نیز قابل احترام هستیم. 
و غیرعادی  آنها  که  است  این  ما  باتجربه  قدیمی و  اعضاء  جاذبه  از   قسمتی 
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عجیب به نظر می رسند. شخصی می گفت که این حالت نتیجه این است که 
و  بیشتر  ما  باشند.  داشته  تدافعی  حالت  یا  گارد  همیشه  تا  ندارند  نیاز   دیگر 
همان به  دقیقاً  دنیا  در  ما  راحتی می کنیم.  احساس  واقعی مان  با خود   بیشتر 

شکلی که هستیم ظاهر می شویم. این آزادی قسمتی از وعده ای است که سنت 
سوم به ما داده است. برای اینکه تنها یک الزمه جهت عضویت وجود دارد - 
تمایل به قطع مصرف - و از آنجا به بعد به ما اجازه داده شده تا هرکسی که 

می خواهیم باشیم. دیگر الزم نیست دروغ بگوئیم تا پذیرفته شویم. 
رابطه با نیروی برتر 

تازه به جلسات می آمدیم متوجه می شدیم اعضائی که در حال  اکثر ما وقتی 
 بهبودی هستند و از خود رضایت دارند، انگار که میدرخشند. این نور یا برقی 
که از روح ما ساطع می شود، زیباترین چیزی است که ما جهت ارائه داریم، که 
آنقدر هم که فکر می کنیم شکننده نیست. به هر حال روح مان دوران اعتیاد ما 
 را از سر گذرانده! جهت حفظ و نگهداری از این نور یا برق روحانی، باید شوق و
خود  دیدن  مانع  که  را  چیزهای  حال  همان  در  و  کنیم  تقویت  را  خود  عالقه 
واقعی مان می شوند را از خود دور کنیم. نقص های ما "در تاریکی رشد می کنند 

و در نور بهبودی است که داشته ها و توانایی های ما شکوفا می شوند. 
تمرین  ما  دارد.  این اصول" وجود  بکارگیری  و  "تمرین  از جمله  برداشت  چند 
می کنیم و لزوماً همیشه از طریق صحیح استفاده نمی کنیم. در قدم شش از 
تمرین  است"«  ما  رشد  نشانه  جدید،  اشتباهات  "ارتکاب  می گوید  پایه  کتاب 
منّظم، شروع کار از مبانی اولیه و کم کم پیشرفت کردن دقیقاً روشی است تا 
ما مهارت انجام هر کاری را پیدا کنیم. از نواختن یک ساز موسیقی گرفته تا 
یک زبان جدید تا یاد گرفتن این که چگونه با روحانیت، طبق اصول و پرمحتوا 
 زندگی کنیم. ما نه تنها در حال یادگیری مهارت های جدید هستیم، بلکه در
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حال شکستن عادات قدیمی می باشیم. بعضی از این عادات آنقدر در ما ریشه 
دوانده که به نظر می آید قسمتی از شخصیت و وجودمان شده اند. 

بار  اولین  در  ما  که  است  پروژه ای  خودمان،  از  برتر  نیرویی  با  ارتباط   ایجاد 
پیدا  ادامه  بهبودی مان  مدت  طول  در  و  می کنیم  شروع  را  آن  قدم  کارکرد 
روزانة  زندگی  می شود،  نیز  مراقبه  و  دعا  شامل  که  روحانی  انضباط  می کند. 
 بعضی از ما را شکل می دهد. بعضی از ما سعی می کنیم کل زندگی مان یک دعا 
نحوه  کنیم.  هدیه  برترمان  نیروی  به  را  می دهیم  انجام  که  کاری  هر  و   باشد 
از  و شناخت  برتر، درک  نیروی  با  ما  رابطه  به  کار،  این  از  ما  تجربه  و   تمرین 
و  اعمال  می دهد.  شکل  اطراف  دنیای  با  ارتباطمان  نحوه  و   خودمان 
انگیزه هایمان نشانگر ارزش ها و باورهایمان است. وقتی که با نیروی برترمان 

هماهنگ باشیم، به نظر می رسد که به راحتی بر جریان زندگی سوار هستیم. 
بسیار  پاکی  اوائل  با  مان  از شخصیت  ما  تجربه  و  درک  پاکی،  از سال ها  پس 
شک  و  داریم  خود  برای  »معتاد«  یک  ورای  هویتی  دیگر  ما  است.  متفاوت 
 می کنیم که آیا برچسب اعتیاد هنوز برای ما مناسب است و آیا هنوز متعلق به

بیاموزیم که  افراط و تفریط،  از  با پرهیز  تا  انجمن هستیم؟ ما سعی می کنیم 
چگونه تعادل داشته باشیم. مورد سئوال قرار دادن رابطه مان با NA می تواند 
تجربه ما را عمیق تر کند. پاسخ ما به این سئوال می تواند به ما کمک کند تا 
 بهانه ها و توجیه ها را برطرف کنیم. داشتن امنیت الزم جهت مورد سئوال قرار 
این  یکپارچگی  به  یافتن  دست  راز  از  قسمتی  رابطه،  این  بنیاد  و  پایه   دادن 

رابطه برای یک عمر است. 
"اگر خواهان کشف سرزمین جدیدی  المثل معروفی است که می گوید  ضرب 
احساس  که  اوقات  بعضی  بگذرانید."  دریاها  در  را  طوالنی  مدتی  باید  هستید 
 می کنیم در دریا گم شده ایم، ممکن است شک کنیم که آیا اصاًل این برنامه
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زیرا  کنیم  شک  برنامه  مورد  در  اینکه  از  می ترسیم  ما  می کند.  کار  ما  برای 
بردن روش  زیر سئوال  از  اما ترس  ما شود،  باعث مرگ   می دانیم ممکن است 
جدید زندگی مان می تواند به ناصادقی با خود منتهی شود. NA برای این نیست 
که به ما یاد دهد تا اجابت کننده باشیم، بلکه به ما یاد می دهد تا با نیرویی 
 برتر از خودمان رابطه برقرار کنیم، که این رابطه می تواند اغلب کمی طوفانی
تا  میدهند  فرصت  ما  به  که  هستند  اعضائی  بدانیم،  تا  است  مهم  باشد.   هم 
نخواهند  رها  خود  حال  به  را  ما  اما  دهیم،  قرار  سئوال  مورد  را  خود   بهبودی 
ما  این شک  برابر  در  ندانند که چگونه  است  افراد ممکن  بعضی  اگر چه   کرد. 
ما کمک  به  مان  احساس  گذاشتن  مشارکت  به  اما  دهند،  نشان  العمل  عکس 
المثل که  این ضرب  اگر چه بعضی مواقع  نیستیم.  تنها  ببینیم که  تا  می کند 
 می گوید "به گونه ای زندگی کن که انگار قرار است اتفاق بیفتد" در بهبودی ما

المثل  ضرب  این  کامل،  اطمینان  عدم  و  شک  شرایط  در  اما  می دهد،  جواب 
 می تواند راهکار اشتباهی باشد. الزم است که ما به شکل بی رحمانه ای با خود 
و شک  لحظات  این  دل  از  باشیم.  صادق  باورهایمان،  و  احساسات  مورد   در 
ما  ماست.  به  متعلق  حقیقتاً  که  کرد  خواهد  رشد  راستین   تردید، ایمانی 
نمی توانیم این احساسات را انکار یا در آن افراط کنیم، بلکه باید به دقت آنها را 

بررسی کنیم. 
زندگی  در  را  ما  مسیر  و  دارد  واقعیت  ما  برای  چیز  چه  که  می یابیم  در  ما 
روحانی  اصول  بکارگیری  و  ما، محصول درک  معنوی  می کند. درک  مشخص 
 است. زمانی که از انجام کار درست دوری می کنیم، احساس ناامیدی و در دام

ما  برای  چیزهایی  چه  کنیم  فراموش  که  وقتی  می دهد.  دست  ما  به  افتادن 
مقصدی  بسوی  خطرناکی  طرز  به  و  می کنیم  گم  را  خود  راه  است،  حقیقت 
نامعلوم شناور می شویم. از طرف دیگر وقتی که درک ما از حقیقت دستخوش 
 تغییر می گردد، بطرز نامعقولی احساس سردرگمی می کنیم. اگر چه این درک 
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جدید برای ما کارآیی دارد و ما را به مسیر جدیدی رهنمون می سازد. در این 
دوران از شک و تردید خطرناک، ما به سطحی از تسلیم جدید، ایمان عمیق تر، 

و اغلب یک شناخت بسیار متفاوت از خود دست پیدا می کنیم. 
ما دوباره ترس های قدیم خود در مورد تبدیل شدن به کسی که نمی شناسیم 
یا اصاًل دوست نداریم، را تجربه می کنیم. بعضی از ما می ترسیم که اگر فراتر 
آن  از  که  اما خألیی  باشد.  پیدا می کنیم...هیچ  آن دست  به  که  رویم، چیزی 
می ترسیدیم به ما فضای الزم جهت رشد و تغییر را می دهد. ما از تالش بیهوده 
برای دوباره خلق کردن خود، دست برمیداریم و اجازه می دهیم تا روند عادی 
به  می گذرانیم،  سر  از  را  مختلف  های  الیه  این  حالیکه  در  کند.  را طی  خود 
امنیت، وضوح و اعتماد به نفسی دست پیدا می کنیم که باعث می شود علیرغم 

هر اتفاقی شخصیت واقعی مان را حفظ کنیم. 
جواب  آنها  به  می توانیم  تنهایی  به  ما  فقط  که  دارند  وجود  سئواالت   بعضی 
حمایت  به  شویم،  روبرو  سئواالت  این  با  تنها  بتوانیم  اینکه  برای  اما   بدهیم. 
انزوا، یک خط  و  تنهایی  بین  مرز  است.  نیاز  داریم،  اعتماد  آنها  به  که   افرادی 
بسیار باریک است که ما آن را فقط می توانیم از طریق تجربه شناسایی کنیم. 
سؤالی که یاد می گیریم تا همیشه از خود بپرسیم، این است که "آیا در حال حاضر 
در مسیر خیر و خدمت به دیگران قدم برمیدارم؟" ممکن است نیاز به تنهایی 
داشته باشیم، تا بتوانیم به نیروی برترمان وصل شویم. بعضی اوقات بهترین کار 
این است که استراحت و تمدد اعصاب کنیم. کتاب بخوانیم یا فیلمی نگاه کنیم و 
رها نمائیم. این حاالت با در انزوا بودن، تفاوت دارد، اگرچه ممکن است دیگران 
متوجه این تفاوت نشوند. تفاوت آن را ما در درون خود احساس می کنیم. ما 
دیگر می توانیم تشخیص دهیم که فرق بین تنهایی بازسازی کننده و سازنده با 

جداسازی و انزوای مخرب چیست. 
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پذیرش تغییرات روحانی، جزئی از تحول شخصی ما است، اگر که رابطه ما با 
نیروی برتر واقعی و پرمعنا باشد، که البته این رابطه در طول مدت تغییر نیز 
می کند. اما بعضی مواقع این حالت ممکن است به نظر بحرانی نیز بیاید. اگر 
 تسلیم شویم، به سمت قدم ها رانده می شویم، مرور قدم های دوم و سوم باعث 
که  هرقدر  می آید.  منطقی  نظر  به  که  می شود  با ایمانی  رابطه   برقراری 
 ارزشهای ما متحول شوند، به همان نسبت نیز باورهای ما تغییر می کنند. رها 
و  کنیم  درک  را  اتفاقات  و  مسائل  روند  حتما  باید  که  ایده  این   کردن 
سردربیاوریم که چرا روی می دهند، به ما کمک می کند تا در تجربه روحانی 
 خود آزاد باشیم بدون اینکه شک داشته باشیم که آیا راه را درست می رویم یا 

خیر. 
اقدام و عمل همیشه قابل رؤیت نیست. بعضی اوقات برای اینکه بجلو حرکت 
 کنیم، الزم است تا بدون حرکت بایستیم. مراقبه می تواند خیلی مشکل باشد، 
در  ساده  و خیلی  باشیم،  ساکت  درون خود  در  ما  تا  است  اینکه سخت   برای 
می توانیم  که  است  حالت  این  در  اما  باشیم.  داشته  حضور  و  بایستیم  لحظه 
نگاه  خود  چشمان  در  باشیم،  جواب  دریافت  منتظر  کرده،  کمک   درخواست 
کنیم و ببینیم که واقعاً کی هستیم و کجای کاریم. زمانی که بتوانیم آرام و بی 
حرکت باشیم و بدون قضاوت مشاهده کنیم، به وضوح و شفافیت الزم دست 
می یابیم تا تشخیص دهیم چه چیز برای ما مناسب و درست است و چه چیزی 

اینگونه نیست. 
قائل  برایش  را  الزم  زمان  و  کنیم  اعتماد  فرآیند  این  به  که  می گیریم  یاد  ما 
شویم تا کار خود را انجام دهد. اگر بخواهیم زمان خاصی در نظر بگیریم تا در 
یا  باشیم،  یا غمگین  برسیم،  معقول  رفتاری  به  مثال:  زمان مشخص،  آن مدت 
بترسیم، یا جواب یک سئوال را پیدا کنیم، ممکن است خود را به سمتی سوق 
 دهیم که به این باور برسیم که بهبودی برای مان کار نمی کند. در واقع بهبودی
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آماده  برایش  ما  که  برنامه ای  طبق  نه  اما  می دهد  انجام  را  خود  کار  بخوبی 
کرده ایم. هیچ چیز نمی تواند جایگزین زمان و صبر شود.  

بیشتر اوقات کارکرد مجدد قدم، پس از اولین باری که قدم کار کرده ایم، برای 
رسیدن به وضوح و شفافیت است: تا بهتر بتوانیم صدای درون خود را که به ما 
 می گوید، چه چیز برای ما مناسب و خوب است و چه چیزی با ارزش های ما 
مقدار  تا  می شود  باعث  کار،  این  هربار  انجام  بشنویم.  را  ندارد  خوانی   هم 
بیشتری از وابستگی خود به توقعات و باورهای غلط نسبت به خودمان را رها 
کنیم. ما دیگر مملو از بیماری اعتیاد یا دیدگاه تنگ و باریکی از اینکه زندگی 
یازده  قدم  از  که  قدرتی  می گیریم  یاد  ما  نیستیم.  باشد"،  شکل  چه  به  "باید 
را  برتر خود  نیروی  اراده  که  اگر  است  در دسترس  دریافت می کنیم، همیشه 
اجرا کنیم و با خویشتن پذیری زندگی کنیم. بزرگترین تغییرات در بهبودی، 
 زمانی اتفاق می افتند که ما اصاًل انتظارش را نداریم. بیدار می شویم و می بینیم 
ماست.  به  متعلق  کنیم  قبول  می توانیم  سختی  به  که  داریم   زندگی ای 
درمی یابیم در شرایطی که رفتارمان با دیگران همیشه همراه با درگیری، خفت 

و بیزاری بوده است، با ثبات، وقار و احترام رفتار می کنیم. 
 پایبندی به تعهدات مان باعث بوجود آمدن احترام به نفس در ما می شود. این
درست  چای  و  قهوه  مانند:  گروه  در  خدمات  به  تعهد  با  است  ممکن   حالت 
حفظ  در  ما  توانایی  هرقدر  شود.  شروع  غیره  و  جلسه  گردانندگی  کردن، 
تعهداتمان بیشتر شود، کمتر برای مان چالش های بزرگ پیش می آید. شاید 
 دیگر بزرگترین آنها پایبند ماندن به کار کرد قدم ها باشد. به قول یکی از اعضاء 
 فقط کار کرد قدم ها مهم نیست، بلکه مهم تر آن است که نحوه کارکرد قدم ها به 
 گونه ای باشد که نحوه زندگی کردن ما را تعیین کند. یعنی انجام یک پروژه و
و نظر سخت  به  که  وقتی  و قسمت های کوچک، حتی  قطعات  در  بزرگ،   کار 
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ناخوشایند می آید، زیرا به ما چیزهای یاد می دهد که امکان نداشت از طریق 
سخت کار کردن یا شب تا صبح درس خواندن یاد بگیریم. 

درباره خود  توّهم غلطی که  از  ما الیه های مختلف  قدم ها  کار کرد  از طریق 
داشتیم را از بین می بریم. ما در می یابیم که دارای یک بیماری هستیم، اما این 
بیماری همه چیز ما نیست. ما در می یابیم که خدا هم نیستیم. ما در می یابیم 
که  زمانهایی  دیگر  نیستیم.  اخالقی خود  نقص های  و  فقط شامل گذشته   که 
حال و هوا و احساسات مان را با خود واقعی مان اشتباه می گیریم، سریع متوجه 
کار  خود  توّهم  روی  بر  عمیق تر  و  بیشتر  که  هرقدر  می شویم.  موضوع  این 
می کنیم و از الیه های مختلف آن رها می شویم، بیشتر شک می کنیم که دیگر 

چه چیزی از ما باقی می ماند. 
ما با اعضائی که به آنها اعتماد داریم و احترام می گذاریم در این مورد صحبت 
می کنیم، و آنها به ما یادآور می شوند که کار کرد برنامه باعث نخواهد شد که ما 
به کسی جز خود واقعی مان تبدیل شویم. وقتی که یک رابطه آگاهانه با نیروی 
 برتر خودمان برقرار کنیم، به این آگاهی می رسیم که نیروی برتر نمی خواهد 
که ما به نسخه ای خیالی و تصویری آرمانی از خود تبدیل شویم. ما به همین 
شکل که هستیم، خوب هستیم و هرقدر که به خود واقعی مان نزدیکتر شویم، 
بهتر می توانیم خدمت کنیم. راهکار ساده حضور در لحظه بدون اینکه سعی به 
تظاهر کنیم، به بهترین وجه باعث می شود که از شر تحریف و دروغ، نقص های 
بی  آزاردهنده  حس  و  داشته ایم  همراه  به  همیشه  که  سنگینی  بار   اخالقی، 
 کفایتی و بی لیاقتی، رها شویم. ما دقیقاً خود واقعی مان را زمانی می شناسیم 

که خود را در راه خدمت به دیگران فراموش کنیم. 
رابطه با دنیای اطراف مان 

پیدا  بیشتری  امنیت  که  هرقدر  می سازیم.  را  خود  بهبودی  پایه  و  شالوده  ما 
 می کنیم، به همان نسبت افق دیدمان گسترده تر می شود و به اهدافی می رسیم 
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که فکرش را هم نمی کردیم. خیلی از ما تحصیل را از سر می گیریم، یا حرفه و 
شغلی پیدا می کنیم یا تشکیل خانواده می دهیم. باید بطور منّظم شالوده و پایه 
بهبودی خود را بررسی کنیم، تا اگر خلل یا ترکی در آن ایجاد شده است، آنرا 
ترمیم کنیم. چنین شالوده و پایه محکمی نیاز نبود اگر که می خواستیم فقط 
پایه یک آسمان خراش  این شالوده و  بر روی  اما ما داریم  برپا کنیم،  چادری 
باید پایه و اساس مستحکمی داشته باشد، مبادا  می سازیم. این آسمان خراش 

بازسازی یک اتاق آن باعث شود تا کل ساختمان فروریزد. 
ابزاری  تنها  برای ساختن شالوده بهبودی استفاده می کنیم،  آنها  از  ابزاری که 
نیستند که در آینده هم به آن نیاز داریم. البته منظور این نیست که ابزار اولیه 
 ارزش خود را از دست می دهند. ابزار اولیه بهبودی همیشه مهم هستند، اما در
جایی  به  وقتی  نباشند.  کافی  ما  تقویت  و  حفظ  برای  است  ممکن  مراحلی 
می رسیم که هرچه می دانیم هم باز برای مان کافی نیست، به اعضاء باتجربه تر 
راه  که:  می گیریم،  را  همیشگی  ساده  جواب  همان  احتماالً  می کنیم.  مراجعه 
با قدم ها ادامه پیدا  حل مشکل مان در قدم ها است. عمیق تر شدن رابطه ما 
 می کند، حتی بعد از کارکرد چندین باره آنها. برای بعضی از ما تمرین مداوم 
دعا، مراقبه، نوشتن و حتی تمرینات بدنی از همان ابتدای بهبودی مفید است، 
 که در طول مدت غنی تر نیز می شوند. این یک حقیقت ساده است که حفظ و
ساختاری  و  شکل  ما  برنامه  به  طوالنی،  مدتی  برای  تمرین  یک  داشتن  نگه 

می دهد که می توانیم به آن تکیه کنیم. 
برای بعضی از ما پاک شدن و پاک ماندن بزرگ ترین دست آورد است، و مهم 
نیست که در زندگی خود چه کارهای دیگری انجام می دهیم. برای بعضی دیگر 
اند. برای ما همیشه ممکن  زیباترین هدیه ای است که تا کنون دریافت کرده 
برنامه  از  خارج  مردم  با  را  سپاسگزاریم  بخاطرشان  که  را  چیزهای  تا  نیست 
بهبودی در میان بگذاریم. این ممکن است مانعی بین ما و دنیای بیرون باشد. 
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باقی می مانند، یعنی: تمام  بهبودی  ما بطور کامل در دنیا و گردونه  از  بعضی 
دوستان ما در بهبودی هستند و تمام زندگی ما با انجمن گره خورده است، نه 
 بخاطر اینکه می ترسیم تا از برنامه خارج شویم بلکه بخاطر اینکه روابط غنی ما 
 در NA ما را بطور کامل ارضاء می کند. همدلی عمیقی که در انجمن با یک 
به راحتی  برای ما خیلی خاص می سازد. زیرا  را   NA دیگر شریک می شویم، 
درباره احساسات مان و تاریک ترین و ترس آورترین اتفاقات زندگی مان با شوخ 

طبعی مشارکت و صحبت می کنیم. کاری که خارج از جلسات ممکن نیست. 
 برای بعضی از ما، کفایت می کند تا با خالصه شدن زندگی مان در NA راضی و 
 خوشنود باشیم. برای بعضی دیگر، به وجود آوردن صمیمیت و دوستی که طی

یک  جلسات  از  خارج  در  می ورزیم،  عشق  آن  به  و  شده  آشنا  آن  با   بهبودی 
چالش هیجان آور است. ما ممکن است این تجربه را داشته باشیم که نوع رابطة 
ما در NA با نوع رابطه ای که خارج از آن با خانواده، محافل مذهبی، همکاران 
یا همسایگان داریم، متفاوت باشد. ما با این مسئله که قسمتی از هویتمان در 
انجمن و قسمتی از آن در خارج انجمن شکل بگیرد، مشکلی نداریم و راحت 
هستیم. هر یک از ما، فقط برای امروز، آن مخلوطی که برای ما کارآیی دارد 
بین  تعادل  ایجاد  معنی  به  پذیری  خویشتن  ما،  اکثر  برای  می کنیم.  پیدا  را، 

بهبودی مان و زندگی ای است که خارج از NA داریم. 
بعضی اوقات ممکن است، به اندازه دلخواه مان در انجمن حضور نداشته باشیم. 
ما متوجه تفاوت در بهبودی مان می شویم، و حتی وقتی بعد از مدتی دوری به 
جلسات برمی گردیم، این تفاوت را احساس می کنیم. زمانی که رابطه تنگاتنگی 
با انجمن نداریم، به راحتی احساس فراموش شدن به ما دست می دهد. اعضاء 
ما  ناراحتی و دلخوری  باعث  این سئوال  بوده ایم، که  از ما می پرسند که کجا 
می شود. عصبانی شدن در جلسات به خاطر اینکه اعضاء آن گونه که دلخواه ما 

است، با ما رفتار نمی کنند، ما را در شرایط خطرناکی قرار می دهد. 
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ابزار این برنامه می توانند تبدیل به اسلحه شوند، اگر که ما انتخاب کنیم از آنها 
بدین شکل استفاده کنیم. حتی کار کرد قدم می تواند شرایطی را برای ما فراهم 
 سازد تا خود را به دلیل کامل نبودن مان، آزار دهیم. به قول بعضی از اعضاء 
شکل  همین  به  اند.  افتاده  کار  از  که  هستند  زندگی  ابزار  همان  ما،   نقصهای 
 نیز، بعضی اوقات از دل بدترین نقص های اخالقی ما، بهترین ابزار در دسترس
بهبودی  بر روی  از خود مشغولی به سمت تمرکز شدید  ما  قرار می گیرند.   ما 
ایجاد  تعادلی  تفریط،  و  افراط  دو  این  بین  بتدریج  و  می کنیم  پیدا   سوق 
تعادل  حالت  در  بیشتری  زمان  می کنیم،  تمرین  بیشتر  هرقدر  و  می نمائیم 

هستیم. 
تغییر می کند و  ما  تناسب  بزنیم، حس  بر روی شست دستمان  با چکش  اگر 
ما دربارة هر  بزرگ شده است.  احساس می کنیم که شست دست مان بسیار 
حرکت آن فکر می کنیم و مراقب هستیم تا با چیزی تماس نداشته باشد. این 
حالت در رابطه با غرور ما نیز صدق می کند. وقتی آزار می شویم و به غرورمان 
بر می خورد، احساس می کنیم که از زندگی بزرگتر شده ایم. احساس می کنیم 
حس  به  یافتن  دست  یعنی  فروتنی  می کنند.  صحبت  ما  درباره  دارند  همه 
 تناسبی که ریشه ای محکم در واقعیت دارد. و داشتن تصویر بهتری از جایگاه 
 خود در دنیا و فضایی که در آن اشغال کرده ایم. ما در می یابیم که نه به بزرگی
 و نه به کوچکی ای که فکر می کردیم، هستیم. ما برای افرادی که دور و برمان

که  می سنجند  همیشه  آنها  که  معنی  این  به  نه  اما  هستیم.  مهم  هستند، 
رفتارهایشان چه تأثیری بر روی ما دارد. 

خود - مشغولی ریشه در ترس دارد. عمیق ترین ترس مشترک در اکثر ما این 
کردن،  تغییر  برای  تا  می ترسیم  بدهیم.  دست  از  کامال  را  خودمان  که  است 
 چیزهای که درباره خود می دانیم را رها کنیم. می ترسیم مراقبه کنیم، مبادا 
با رابطه  در  باورهایمان  از  می ترسیم  برود.  بین  از  مان  منطقی   شخصیت 
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برای خود پیدا نکنیم.  برداریم، مبادا جایگاه دیگری  جایگاه مان در دنیا دست 
خود  یافتن  در  قدم  اولین  است  ممکن  خودمان،  کردن  رها  ما  اکثر   برای 
از  به همه چیز بچسبیم. یکی  این قدر محکم  ما  نیست  باشد. الزم  واقعی مان 
اعضاء در مشارکت خود می گفت: "زمانی که می سپارم، اما رها نمی کنم مانند 
به را  خود  تا  می دهد  آزادی  ما  به  کردن  رها  میشوم."  سروته  که  است   این 

 صورت طبیعی و تدریجی اصالح کنیم. به جای این که سعی کنیم خود را در 
قالبی که فکر می کنیم خوب است، به زور بگنجانیم. 

نقصی  این  بود.  خواهیم  گریبان  به  دست  مشغولی  خود  با  زندگی  طول   در 
نیست که بتوانیم به یکباره آن را رها کنیم و بارها و بارها فعال می شود. اغلب 
بیماریی اعتیاد  شود.  فعال  ما  مشغولی  خود  تا  می شوند  باعث  ما   احساسات 

است که ایده ها و رفتارهای ما را تحریف و از شکل عادی خارج می کند. زمانی 
که پذیرش را تمرین می کنیم، خود را از عکس العمل ها و واکنش هایمان دور 
می کنیم. و این باعث توانایی ما می شود تا به مسائل بهتر از آنچه دید محدود 
ما اجازه می دهد، نگاه کنیم. دعای آرامش ابزاری است که ما بارها در بهبودی 
و  دهیم  تغییر  می توانیم  که  چیزی  بررسی  یعنی:  می کنیم،  استفاده  آن   از 

چیزی که نمی توانیم تغییر دهیم، می تواند تبدیل به نقطه قّوت ما می شود.
 رابطه با دیگران

 بعضی روزها همدلی کردن با دیگران بسیار آسان به نظر می آید، در جلسات 
 هم احساس پذیرفته شدن و پذیرش دیگران راحت است. اما بعضی مواقع هم 
جای  به  که  زمانی  می شود.  گروه  از  ما  دوری  باعث  می شنویم  که   هرچیز 
قدر دانستن نقاط مشترک، بیشتر به تفاوت ها توجه داریم، در منطقه قرمز خطر 
هستیم که نشانگر ناراضی بودن از خودمان است. وقتی که بر روی شخصیت 
دیگران تمرکز کنیم، شروع به غیبت کردن و جنگ و جدل می کنیم و باعث 
بر روی شخصیت خودمان تمرکز کنیم، خیلی سریع اگر  اتحاد میشویم.   عدم 
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گرفتار خود-محوری و خود مشغولی می شویم. اما وقتی بر روی زندگی طبق 
شخصیت مان  و  هویت  می کنیم،  تمرکز  پیام  رساندن  و  برترمان  نیروی   اراده 
این  به  پرداختن  جهت  بزرگی  فرصت  ده  قدم  می درخشد.  و  می کند  رشد 
تقویت  را  هستیم  آن  مشتاق  که  رشدی  و  می گذارد  اختیارمان  در  پیشرفت 
می کند و کمک می کند تا شاخه های هرز را هرس کنیم قبل از اینکه از کنترل 

خارج شوند.
اگر بطور منّظم در جلسات شرکت کنیم، اعضاء بیشتری در طول مدت ما را 
"تو  که:  کند  یادآوری  ما  به  بتواند  اعضاء  از  یکی  که  زمانی  شناخت.  خواهند 
رفتاریی  الگوی  به  ما می توانیم  افسرده می شوی."  این فصل سال  در   همیشه 
خوب  را  او  که  کسی  اگر  بودیم.  نشده  آن  متوجه  هرگز  که   بپردازیم 
هستیم،  مهربان  و  عشق  با  یا  دلباز  و  دست  که  بگوید  ما  به   نمی شناسیم 
متوجه  را می بینند که شاید خودمان  ما خوبی هایی  در  مردم  درمی یابیم که 
می شوند  باعث  و  میدهند  نشان  خودمان  به  را  ما  مان  دوستان  بودیم.  نشده 

متوجه تغییرات مان شویم. 
از مقایسه خود  تا  تمرین اصل روحانی شفقت و مهربانی به ما کمک می کند 
با دیگران دست برداریم. به جای آن به ارتباطات و نقاط مشترکمان بپردازیم. 
سنت هایمان می گویند که ما همه با هم برابریم. البته نه به این معنی که ما 
و  توجه  قابل  و  برجسته  یکدیگر  با  تفاوت هایمان  بلکه  هستیم،  هم  به   شبیه 
این  دربارة  جلسات  در  ما  اکثر  هستند.  کننده،  سرگرم  خیلی  مواقع   بعضی 
انواع  حضور  آمدیم،  جلسه  به  که  باری  اولین  که،  کرده ایم  مشارکت   مسئله 
 آدم های مختلف در یک مکان و رفتار دوستانه آنها با یکدیگر و نحوه مشارکت -
تضاد  در  حالت  این  ما شد.  برای  آرامش  احساس  ایجاد  باعث  در جلسه   شان 

کامل با تجارب گذشته ما در دوران اعتیاد فعال است. 
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مسائلی که در دنیای بیرون باعث جدایی ما از یکدیگر می گردند، در NA هیچ 
اهمیتی ندارند. بیماری اعتیاد تبعیض قائل نمی شود، پس ما هم نباید تبعیض 
 قائل شویم. ما می دانیم که از لحاظ اصول این یک حقیقت است، اما در مقام 
با  عمیق  آن چنان  تبعیضات  و  تعصبات  از  بعضی  است.  آن سخت  انجام  اجرا 
از طرف دیگر،  نمی شویم.  آنها  آمیخته که حتی متوجه  ما در  زندگی  تاروپود 
باشیم، ممکن  را تجربه کرده  زیادی  تبعیض  و  اگر در طول زندگی خود ظلم 
 است آنقدر نسبت به آن حساس باشیم که حتی در مواقع عادی هر چیزی را

نشانه ای از وجود تبعیض و ظلم ببینیم. 
 برای بعضی از ما فقط "شنیدن داستان زندگی خود" یا هم ذات پنداری به این 
 معنی است که حتما کسی پیدا شود تا گذشته ای هم سان ما داشته باشد یا
مسئله،  این  سریع  افتادن  اتفاق  عدم  باشد.  ما  باورهای  مانند  به   باورهایش 
می تواند تجربه ای مایوس کننده و ترسناک برای ما باشد. و بعضی از ما بگوئیم، 
زمانی  من."  مثل  کسی  برای  نه  اما  دارد،  کارآیی  برنامه  این  که  میدانم   "من 
چنین  برای  خود  نیاز  احساس  در  ما  که  می گویند  ما  به  دیگر  اعضاء  که 
همذات  پنداریی اغراق می کنیم، بیشتر احساس عدم پذیرش به ما دست می دهد 
 و فکر می کنیم که کسی ما را به حساب نمی آورد. اگرچه اکثر ما بعدها در می یابیم 
است  انجمن متنوعی  اولیه خود، فقط در چنین  ناراحتی  احساس  علیرغم   که 
به  می شویم  متوجه  ابتدا  در  می کنیم.  پیدا  پیشرفت  و  رشد  امکان  ما   که 
معتادانی نیاز داریم که بطور مثال هویت جنسی یا پیشینه ما را درک کنند و 
این احتیاج  از  اما بعد در می یابیم که ما به بیش  درباره آن مشارکت نمایند، 
داریم، به کسانی که ما را درباره هرچه که مشارکت می کنیم، واقعاً درک کنند. 
 ما از تنوع اعضائی که با داستان آنها ارتباط برقرار می کنیم و راحت هستیم تا 

با آنها صحبت کنیم، متعجب می شویم. 
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احساس  هستیم،   " فرد  به  "منحصر  جلسه  در  کنیم  احساس  که   این 
با احساسی بزرگتر مانند وصل بودن  اما این حس کم کم  خوشایندی نیست. 
باشیم،  داشته  دوست  و  بپذیریم  را  خود  تا  می گیریم  یاد  می شود.   جایگزین 
حتی اگر شبیه افراد اطراف مان نباشیم. یاد می گیریم که با دیگران عمیق تر 
هم  سعی  حتی  کار،  این  انجام  برای  گذشته  در  حالیکه  در  کنیم،  همدلی 
مراقب  بتوانیم  تا  است،  در  به  چشممان  همیشه  ما  از  خیلی   نمی کردیم. 
را  بودن  فرد"  به  "منحصر  احساس  همان  است  ممکن  که  باشیم  واردی   تازه 
این  علیرغم  که  اعضائی  هستند   NA محلی  جوامع  اکثر  در  باشد.   داشته 
احساس انزوا در جلسات باقی مانده اند تا انجمنی بزرگ و متنوع پدیدار آید. 
بطور مثال حضور یک یا دو معتاد خیلی جوان در جلسه باعث می شود تا آن 
 جلسه تبدیل شود به مکانی امن برای جوان بعدی که از در وارد خواهد شد، یا 
انزوای ما،  برای  موارد فراوان دیگر. ما درمی یابیم چیزی که زمانی دلیلی بود 
 تبدیل شده به دلیلی مضاعف بر اهمیت حضور ما در انجمن. یعنی: هر یک از 
ما بطور منحصر به فردی واجد شرایط رساندن پیام به معتادی هستیم که با ما 

هم ذات پنداری می کند و خود را در وجود ما می بیند. 
 ما هرگز نمی دانیم چه چیز باعث می شود تا کسی بتواند با ما احساس وصل و
و  مشترک  بیماری  یک  اساس  بر  ما  ارتباط  که  زمانی  بکند.  بودن،   مربوط 
به  باشند،  اینکه محدود کننده  به جای  تفاوت هایمان  باشد،  بهبودی مشترک 
نقطه قوت ما تبدیل می شوند. هرقدر که افراد بیشتری را از طریق شرکت در 
همایش ها و رودیداها، یا از طریق خدمت یا اینترنت مالقات می کنیم، دایره 
دوستانمان در NA رشد می کند و افراد بیشتری را پیدا می کنیم که تجربه ای 
 مشابه ما دارند. تعجب آور تر اینکه افرادی را پیدا می کنیم که احساساتشان با 
 ما مشترک است - حتی احساس وصل بودن یا نبودن مان نیز مشترک است - 
 ما هرگز حتی به این فکر نیفتادیم که به دنبال این گونه افراد بگردیم. زمانی
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که تجربه خود را صادقانه به مشارکت می گذاریم، برای دیگران این فرصت را 
به وجود می آوریم تا با ما ارتباط برقرار کنند و علیرغم هرگونه تفاوت ظاهری 

به ما وصل شوند. 
می کنیم.  تغییر  درون  از  شوند،  پاک  تا  می کنیم  کمک  دیگران  به  که  وقتی 
 زمانی که می بینیم نور امید در چشمانشان می درخشد، معجزه و هدیه برنامه 
راه حل  برداریم.  از خود مشغولی دست  که  یاد می گیریم   را کشف می کنیم. 
کلی از مشکالت در خدمت است. ما پاداش و اجر زحمات مان را با حضور در 
انجمن و جلسات به دست می آوریم. معتادی که در زمان نیازش به کمک او 
نجات  آینده  را در  ما  باشد که زندگی  شتافته ایم، ممکن است همان شخصی 

خواهد داد. 
حرفهای بسیاری می توان در رابطه با کار کرد قدم دوازده به طریق سنتی بیان 
به اعضائی که لغزش کرده اند را  کرد. ممکن است گیج شویم و کمک رسانی 
شاید  بترسیم.  نمی شناسیم،  که  جدیدی  افراد  از  است  ممکن  کنیم.  متوقف 
حال  در  که  زمانی  معتاد  زیرا:  باشد،  داشته  وجود  بودن  محتاط  برای   دلیلی 
مصرف است، انسان خطرناکیست. ما این عدم توجه را به وسیله این حرف که 
داریم از خودمان جبران خسارت می کنیم، توجیه می نمائیم و می گوئیم "من 
به این همه شلوغی و از هم پاشیدگی در زندگی نیاز ندارم." اما زمانی که از 
خودمان در برابر تازه وارد حمایت می کنیم:از زندگی مان در برابر شلوغی و از 
این فرصت که شاهد معجزه ای  از  بلکه خود را  هم پاشیدگی دفاع نمی کنیم، 
باشیم محروم می نمائیم. بعضی اوقات یک تازه وارد فقط به این نیاز دارد، که 
 تنها نباشد. نمی توان بر روی این مسئله ساده که اجازه دهیم کسی در طول 

روز و هنگام انجام کارهای عادی با ما باشد، ارزش و قیمتی گذاشت. 
ما به یکدیگر یاد می دهیم که چگونه کمک رسانی کنیم. اینکه کسی این کار 
اتوماتیک بطور  ما  که  نیست  معنی  این  به  داده،  انجام  ما  برای  گذشته  در   را 
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بلدیم چگونه به یک تازه وارد کمک کنیم. زمانی که برای کار کرد قدم دوازده 
پیام  تا  بدهد  را  فرصت  این  او  به  می تواند  رهجو  یک  کردن  همراه   می رویم، 
رسانی را بیاموزد و همین طور کمک می کند تا ما این کار را تنها انجام ندهیم. 
 ما یاد می گیریم تا در حضور درد و رنج باشیم بدون اینکه بخواهیم آن درد را 

به دوش بکشیم یا آن را نادیده بگیریم. 
ما احساسات عمیقی داریم و عواطف خود را به صورت افراطی تجربه می کنیم. 
ما یا به درون مسائل شیرجه میزنیم، یا از ترس آنها زیر پتو قایم می شویم و 
توان حرکت را از دست می دهیم. برای اکثر ما هزینه رشد کردن این است که 
 احساسات متفاوت و فراوانی را بطور هم زمان تجربه کنیم و ندانیم که چگونه 
شکست  از  بتوانیم  تا  است  نیاز  فروتنی  و  شهامت  به  کنیم.  زندگی  آنها   با 
افکار  که  می بینیم  رویداد،  این  از  بعد  اغلب  کنیم.  جلوگیری  کامل   خوردن 
منفی ما آبشار گون سرازیر شده اند. شاید به این علت که اجازه داده ایم رنجشی 
در وجودمان آن قدر باقی بماند تا افکارمان را مسموم کند، و بعد به آهستگی 
صداقت مان کم و کمتر می شود، سپس پنهان کردن حقیقت تبدیل به دروغ 
شده و متعاقبا مشارکت برای مان سخت می شود تا جائیکه مجبور میشویم با 
پیامدهای خیلی از رفتارهای بدمان روبرو شویم. اعتیاد و بهبودی هر دو پیش- 
رونده هستند. به ندرت امکان دارد که ما ساکن و بی حرکت باشیم. ما تقریباً 

همیشه یا بهتر می شویم و یا بیمارتر. 
تصمیم  مثال:  طور  به  می کنیم.  تعریف  هایمان،  انتخاب  واسطه  به  را  ما خود 
به تشکیل خانواده به معنی پشت سر گذاشتن استقالل دوران مجردی است. 
دیگری  راه های  باید  که  است  معنی  این  به  خانواده  ندادن  تشکیل  به  تصمیم 
به همین  نیز  موارد  دیگر  و  کنیم.  پیدا  دیگران  به  مرتبط شدن  و  برای وصل 
 شکل. سنت هفت به ما می گوید که علیرغم انگیزه و نیت ما، هرچیزی هزینه و
 ارزش خود را دارد. وهرقدر که ما در زندگی و بهبودی پیش می رویم، بیشتر
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 این حقیقت ژرف را درک می کنیم. هر انتخابی که می کنیم چه خوب و چه بد،
را رها کرده و پشت سر گذاشته ایم.  این معنی است که گزینه های دیگر  به 
 ممکن است وقتی که به زندگی خود فکر می کنیم، در تار و پود بی انتهایی از 
در ما  به  قدم چهارم  کنیم.  گیر  دیگر  "اگر"های  و  میشد، چی؟"  اینجور   "اگر 

 مورد گیر کردن در "لذت بیمارگونه احساسات و عواطف غمناک« هشدار داده 
است. ما قرار است ببینیم که می خواهیم چه کسی باشیم، نه اینکه چه کسی 
تحول  و  تغییر  این  منافع  و  پیامدها  با  تا  می کند  کمک  ما  به   NA  بوده ایم. 

زندگی کنیم. 
همگی ما شروع مجدد با افراد جدید، اماکن جدید و چیزهای جدید و همین-

کرده ایم.  تجربه  را  نداریم  آن  از  کاملی  درک  که  زندگی  روشهای جدید  طور 
شوق زندگی و سیراب شدن از نعمات آن منحصر به ما معتادان نیست، اما در 
بهبودی ما با دیگران ارتباط برقرار می کنیم و کم کم به امنیتی اساسی دست 
پیدا می کنیم. شاید این تنها راه موجود برای ما باشد. باور این موضوع که ما 
 می توانیم در زندگی مان به عشق اعتماد کنیم، مسئله ای چالش برانگیز است. ما 
باید  اما  نخواهند شد.  برطرف  ما هرگز  نیازهای  ترین  فکر می کنیم که عمیق 
 بدانیم که با فرآیند جبران خسارت و درک این موضوع که می توانیم ببخشیم و 
بخشیده شویم و همین طور پذیرش مسئولیت اعمال مان و انتخاب های بهتر، 

این نیازها نیز برطرف خواهند شد. 
اگرچه ممکن است مقصد ما از یکدیگر متفاوت باشد، اما مسیر و سفر همگی 
ما یکسان و مشابه است. ما شخصیت های متفاوت بسیاری را بخود می گیریم 
دسترس  در  که  ابزاری  از  ما  می رسیم.  پذیری  خویشتن  به  نهایت  در   تا 
همگی مان است، استفاده می کنیم. اگر جاده خاکی برویم، همگی به یک جای 
 مشابه می رسیم. اگر ما با بکارگیری اصول روحانی به پیش رویم، هریک از ما
کنیم، لغزش  اگر  اما  می رسیم،  متفاوت  عاقبتی  و  مکان  به  خود  زندگی   در 
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در  بعضی  که  همانطور  شد.  خواهیم  گرفتار  مشابه ای  مخمصه  به  همگی مان 
مشارکت خود می گویند: مهم نیست مقصد نهایی کجا باشد، مهم این است که 

از کجا آمده ایم و چگونه به جلو حرکت می کنیم. 
به هدف مان  تا  داریم  نیاز  دیگر  به یک  ما  آزادی می رسیم.  به  ما  دیگر   با هم 
 برسیم، یکی از زیباترین چیزها در انجمن، این است که ما از یکدیگر در دست
و  امیدها  گذاشتِن  مشارکت  به  می کنیم.  حمایت  رؤیاهای مان  به  یافتن 
موفقیت هایمان همان قدر در پیام رسانی اهمیت دارند که به مشارکت گذاشتن 
ترسها و مشکالت مان. ما پیامی از امید داریم که باید آن را برسانیم. این کار 
برقرار  ارتباط  با رؤیاهای یکدیگر  الزام است. ما ممکن است  یک نعمت و یک 
به  دست یابی  در  مان  کوشش  هیجان  و  انرژی  امید،  با  می توانیم  اما   نکنیم، 
رشد  شاهِد  می گیریم.  الهام  یکدیگر  از  ما  کنیم.  برقرار  ارتباط   رؤیاهای مان 
دیگران بودن به ما الهام و ابزار الزم را می دهد تا خودمان نیز به جلو حرکت 
کنیم. ما نیز در می یابیم که قادر هستیم تا ثبات داشته باشیم، پیگیر رؤیای 
خود باشیم و زندگی ای که برای خود ساخته ایم را حفظ کنیم. بهبودی چیزی 
است که می توانیم به آن اعتماد کنیم و باور داشته باشیم. هروقت که ما آماده 

باشیم، شروع جدید نیز امکان پذیر است. 
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 فصل سوم:
یک مسیر روحانی

بین  تمایزی  و  جدایی  هیچ  روحانی.  رشد  برای  است  ملیر  یک  قدم ها 
 "قسمت روحانی" با بقیه برنامه وجود ندارد. همان گونه که تراش یک الماس از 
جدا  یکدیگر  از  نیز  ما  برنامه  روحانی  مفاهیم  نیست،  جدا  آن  اصلی   سنگ 
نیستند؛ و چشم اندازی است از کل برنامه. همه برنامه روحانی است. درک ما از 

این مسئله در طی زمان تغییر می کند. 
انجام  است  که الزم  کارهای  از  روحانی  اصول  فکر می کنیم  ما  اوقات  بعضی   
 دهیم جدا هستند، اما در واقع این دو به هم وصل هستند. اصول روحانی زبانی

را به ما می آموزد که از آن طریق می توانیم ارزشها را برای خود تعریف کنیم 
و یاد بگیریم که چگونه طبق آن زندگی کنیم. این اصول باورها، اعمال و دلیل 
خالقانه می تواند  اصول  بکارگیری  با  ما  رابطه  می کنند.  توصیف  را  ما   اعمال 
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 باشد. ما روز به روز یاد می گیریم که از اصول به طرق جدیدی استفاده کنیم، 
 یا آنها را با هم درآمیزیم تا بهتر بتوانیم خود را بیان کنیم و به افراد دور و بر 
تا  بود  خواهیم  قادر  کنیم،  درک  بهتر  را  اصول  که  زمانی  کنیم.  کمک  خود 
با تمرین اصول روحانی به این  باورهایمان را به طور مستمر به اجرا درآوریم. 
 نتیجه می رسیم که این کار ما را "اصال روحانی نمی کند". بلکه باعث بیداری 
ما می شود تا ببینیم چه چیزهای در درون ما در تمام عمرمان اتفاق افتاده و 
 جاری بوده است، تا ذات و طبیعت خود را بشناسیم. دست یافتن به روحانیت 

به معنی شناخت حالت و شرایط طبیعی خود است. 
بیداری روحانی مان 

ما تنها افرادی نیستیم که بیداری روحانی را تجربه می کنند، اما نوع خاصی از 
روحانیت وجود دارد که ما در نتیجه کار کرد قدم ها تجربه می کنیم. ما بیداری 
روحانی خاص خود را پیدا می کنیم. زندگی ما در دنیای اطراف مان مجدداً نو 
 می شود. دیدمان واضح تر می شود و احساسات مان شدیدتر، که البته همیشه 
مهم ترین  دارند  باور  اعضاء  از  بعضی  نیست.  سرخوشی  و  راحتی  باعث   هم 
بیداری روحانی زمانی رخ می دهد که ما وارد معتادان گمنام می شویم، و از آن 
پس همیشه در بهبودی خود سعی می کنیم تا درک کنیم چه اتفاقی برای ما 
افتاد. برای بعضی دیگر از ما این بیداری مانند خیلی مسائل دیگر در بهبودی 
الیه به الیه و کم کم اتفاق افتاد. همان گونه که یکی از اعضاء می گوید: "مه 
یواش یواش از جلوی چشمانم کنار رفت تا بتوانم تشخیص دهم که چقدر این 
 مه غلیظ است. هرقدر که مه بیشتر کنار می رود، من قسمت بیشتری از افق را

می بینم، و تازه حس می کنم که افق چقدر وسیع است و من هنوز نمی توانم 
و  بیدارتر  ام،  زندگی  طول  در  من  کمی شانس  با  ببینم.  را  آن  اعظم   قسمت 

بیدارتر می شوم."
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برتر  نیروی  با  تماس  از  قوی  احساسی  توسط  را  روحانی  بیداری  ما  از  بعضی 
 تجربه کرده ایم. بعضی دیگر علیرغم اینکه نیروی برتر را حس کرده باشند یا 
این  است. کشف  گردیده  احیاء  شان  روحانی  آگاهی  نرمی،  و  آهستگی  به  نه، 
یک  می تواند  تنهایی  به  می شوند،  قائل  اهمیت  ما  برای  دیگران  که  موضوع 
بیداری روحانی باشد. برای اولین بار تشخیص می دهیم که ما هم مهم هستیم. 
زندگی بر طبق اصول ما را به فروتنی رهنمون می سازد و باعث آگاهی بیشتر 
این  در  را  آسایش  با  توأم  زندگی  توانایی  تا  دنیا می شود  در  جایگاهمان  از   ما 
جایگاه داشته باشیم. اغلب در جلسات میشنویم که: "مهم ترین چیزی که باید 
در مورد نیروی برتر درک کنیم این است که، شما نیروی برتر خود نیستید." 
ارزش دارد ما هر هزینه ای را بپردازیم تا درک کنیم که ما مرکز و محور جهان 
نیستیم. ما ممکن است آن قدر باهوش باشیم که بتوانیم خود را به عنوان یک 
انسان برتر جا بزنیم، اما بیماری خودمحورانه ما هنوز هم ما را مسئول می داند 

تا بسیاری از کارهای که خارج از کنترل ما هستند را انجام دهیم. 
درایت  کنیم،  تمرین  مان  زندگی  در  را  دنیا  با  هماهنگی  و  توازن  که  وقتی 
که چه  یاد می گیریم  پیدا می کنیم.  نیز  زندگی  مبارزات  انتخاب  در  بیشتری 
مواقعی با استفاده از انرژی خود باعث تغییر شویم و چه مواقعی الزم است تا 
به  این  آن.  ترک  تا  است  راحت تر  نشدن خیلی  تضاد  و  وارد ستیز  کنیم.  رها 
بر روی حق و  یا  باشیم  با همه کس و همه چیز موافق  نیست، که  آن معنی 
پیش  قدم  مواقعی  چه  که  می گیریم  یاد  ما  برعکس،  نکنیم.  پایداری  حقیقت 
دارند  را  مبارزه  ارزش  کشمکشها  بعضی  بکشیم.  عقب  مواقعی  چه  و  بگذاریم 
حتی اگر بدانیم که نمی توانیم برنده شویم، برعکس بعضی اصاًل ارزش جنگیدن 
خوانده  بصیرت  حالت  این  حتمی باشد.  آن  در  پیروزی  وقتی  حتی  ندارند،  را 
تا بین اصولی که  یاد می گیریم  از تجربه ما سرچشمه می گیرد.  می شود، که 
کردنش رها  به  حاضر  که  نظری  و  فکر  با  کنیم  ایستادگی  آن  بر  است   الزم 
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مواقعی  چه  کنیم  انتخاب  که  بود  خواهیم  قادر  شویم.  قائل  تفاوت  نیستیم، 
بهتر  تمرین کنیم،  بیشتر  استقامت کنیم و چه مواقعی تسلیم شویم. هر قدر 

می توانیم تشخیص دهیم چه کاری به صالحمان است. 
مواقع  در  اقدام  حال  عین  در  و  دهیم،  تغییر  نمی توانیم  که  چه  آن   پذیرش 
رشد  برای  الزمه  یک  بلکه  است  اعتیاد  از  بهبودی  از  جزئی  تنها  نه  مناسب 
 است. اکثر ما معتادان مانند بچه هایی هستیم که از لحاظ جسمی زیادی رشد 
خود  میل  مطابق  را  چیز  همه  مسائل،  گرفتن  نظر  در  بدون  هنوز  کرده ایم. 
در  خود،  سال  و  سن  علیرغم  تا  می شود  باعث  حالت  این  اغلب   می خواهیم. 
 جلسات بلوغ روحانی دردناکی را تجربه کنیم. زمانی به بلوغ می رسیم که برای
روحانی  اصول  از  خود  نقصهای  از  استفاده  جای  به  واقعیات  با  شدن  روبرو    
استفاده کنیم. بکارگیری اصول در زندگی به ما کمک می کند تا بتوانیم تفاوت 
بین درست و غلط را درک کنیم. اکثر نقصهای فلج کننده ما اگر ترس خود - 

محورانه را رها کنیم، تبدیل به نقطه قوت ما می شوند. 
 بارها در طول دوران اعتیاد، ما وضوح و درک لحظه ای را تجربه کرده ایم، در آن

این  اما  آمده،  سرمان  به  بالیی  چه  که  ببینیم  را  حقیقت  می توانستیم  لحظه 
 آگاهی به تنهایی باعث هیچ تغییری نشد. تالش الزم است تا تغییر رخ دهد.
 زندگی ما زمانی تغییر می کند که وارد عمل شویم. بعضی از ما طریق زندگی

حال  در  می گویند  ما  از  دیگر  بعضی  می نامند.  روحانی  اصول  تمرین  را  خود 
امر  این  در  کنند  تمرین  بیشتر  هرقدر  اینکه  و  هستند  روحانی  اصول   تمرین 

بهتر می شوند. به هر حال مسئله مهم، اقدام و عمل است. 
اقدام اول ما، تسلیم است که هر روز تکرار می کنیم. همیشه جا برای رها کردن 
که  کنیم  انتخاب  می توانیم  همیشه  که  مطلب  این  درک  دارد.  وجود  بیشتر 
تسلیم شویم، باعث رهایی بیشتر ما می شود. در ابتدا ممکن است گیج شویم و 
 فکر کنیم که باید در برابر بیماری مان تسلیم شویم. اما این کاری است که در
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روز  هر  ما  میدادیم،  انجام  انجمن  به  پیوستن  از  قبل  و  فعال  اعتیاد   دوران 
 اراده مان را به بیماری خود می سپردیم. در بهبودی ما یاد می گیریم که در برابر 
وقتی  شویم.  تسلیم  خود  از  برتر  نیرویی  نهایت  در  و  برنامه  بهبودی،  فرآیند 
از  برتر  نیرویی  مراقبت  به  کامل  بطور  را  خود  برمیداریم،  جنگ  از   دست 
خودمان می سپاریم. نتیجه طبیعی این اقدام این است که نسبت به خدمت به 

نیروی برتر به هر گونه که او را درک می کنیم، تعهد پیدا می کنیم. 
 تسلیم به معنی داشتن روشن بینی الزم جهت دیدن مسائل به طریقی جدید 
 و همین طور تمایل به زندگی از طریقی متفاوت است. وقتی با روشن بینی به 
در  می شویم،  روبرو  بیشتری  سئواالت  با  می نگرییم،  جدید  اندازهای   چشم 
برایمان  قباًلً  که  جدید  فرصتی  با  هربار  برسیم.  جواب  به  داریم  امید  حالیکه 
پیش نیامده بود، روبرو می شویم به رهایی بیشتری دست می یابیم. ما آزادیم تا 
افکارمان، چشم اندازمان و زندگی مان را تغییر دهیم. آزادی به این معنی است 
که دیگر در غفلت و قصور زندگی نمی کنیم. و بیشتر و بیشتر در می یابیم که 

تسلیم شدن تا چه حد نیاز به شهامت دارد. 
زمانی که می بینیم معتادی که فکرش را هم نمی کردیم، پیام را گرفته است، 
شاهد معجزه بهبودی در عمل هستیم. ما امید را در چشمان ایشان می بینیم 
 که برق آن به قدری زیاد است که امکان ندارد آن را نادیده بگیریم. ما همین- 
فکر  اینکه  علیرغم  که  زمانی  باشیم،  شاهد  را  معجزه  وقوع  می توانیم  طور 
باید به یک معتاد در حال عذاب بگوئیم، دقیقاً همان  می کنیم نمی دانیم چه 
به  که  وقتی  دارد.  شنیدنش  به  نیاز  او  که  می شود  خارج  ما  دهان  از  چیزی 
 صدای خود در حالیکه داریم یک پیام قوی می رسانیم، گوش می دهیم به این 
 درک می رسیم که همان قدر که به شخص پیام گیرنده کمک می شود به خود 
دست  در  را  الزم  پاسخهای  ما  که  موضوع  این  درک  می شود.  کمک  نیز  ما 
 داریم، مانند این است که هدیه ای از آسمان فرود آید. زمانی که در سختی به
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سر می بریم، بهترین کار این است که این هدیه را از طریق کمک به دیگران 
بپذیریم.

 برنامه ای روحانی، نه مذهبی 
را دارد. کاوش در روحانیت، در اصل  از ما طریق روحانی خاص خود  هر یک 
زندگی  روحانی  آگاهی  با  زمانی که  واقعی مان.  است جهت کشف خود  سفری 
کنیم، به هماهنگی با خود، دیگران و خداوندی که خود درک می کنیم، دست 
ما از  یک  هر  ندارد.  وجود  روحانیت  برای  خاص  دستورالعمل  یک   می یابیم. 

طریق خاص خود را برای زندگی توأم با روحانیت خواهیم یافت که این به ما 
اجازه خواهد داد تا در انتخاب روش زندگی خود آزاد باشیم. البته این آزادی 

همراه با مسئولیت است. 
نمی توان وانمود کرد که در برنامه NA و زندگی به روال NA، روحانیت نقش 
 محوری ندارد. البته برای همه با هر اعتقادی جا هست، حتی برای کسانی که 
به هیچ چیز اعتقاد ندارند. ما حق داریم بدون هیچ شرط و شروطی روحانیت 
خاص خود را در NA داشته باشیم، که البته باید این حق را برای دیگران نیز 
قائل شویم. اگرچه این مورد بغرنجی نیست، اما قسمتی از بهبودی ماست که 
روحانی  اصول  از  خاصی  تعریف  هر  کنیم.  پیچیده  را  آن  داریم  دوست   خیلی 
 NA برای ما بسیار محدود کننده خواهد بود. سنتها به ما یادآور می شوند که

یک طریق خاص از روحانیت را تائید نمی کند. 
یافتن روحانیتی که برای ما کارآیی داشته باشد، یکی از مهم ترین چالش های 
آن  دربارة  داریم که  ترس  اغلب  و  روبرو می شویم  آن  با  بهبودی  در   است که 
یا  بزنیم  رابطه  این  در  بجایی  نا  حرف  مبادا  که  نگرانیم  اغلب  کنیم.  صحبت 
اینکه دیگران با نظرات و مشارکت ما احساس راحتی نکنند. ما یاد می گیریم 
زمانی که داریم پیام می رسانیم حد و مرز بین تجربه شخصی خود از روحانیت 
 و پیام NA را شفاف کنیم. دست یافتن به تعادل بین تحّمل عقاید یکدیگر و
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می کنیم،  تائید  را  خاصی  مذهب  اینکه  تصور  نیاوردن  بوجود  حال  عین  در 
کاری ست بس دشوار.

زباِن  از  که  کنیم  استفاده  خاص  طریقی  یا  مذهب  از  ما  است  ممکن   اگرچه 
خاصی جهت مطرح کردن مفاهیم روحانی استفاده کند، ولی باید به گونه ای 
آن را مطرح کنیم که برای همه قابل فهم باشد. ما ممکن است هنگام برگزاری 
مراسم خاص که پیرو اعتقادمان است از زبان و گویش مربوط به آن استفاده 
 کنیم، اما جهت احترام به همه دیدگاه های موجود در انجمن ما باید از زبان 
مورد  در  طریقی  به  که  است  مشکل  البته  کنیم.  استفاده  انجمن   وگویش 
روحانیت خود صحبت کنیم تا در عین حال راه برای همه افراد، جهت پیگیری 
طریق خاص خود باز باشد. ما از کلمات متفاوتی جهت تشریح نیروی برتر خود 
به  را  تجربه روحانی خود  ترین  تا عمیق  ما سعی می کنیم  استفاده می کنیم. 
گونه ای مشارکت کنیم که امکان استفاده همه حاضران در جلسه از آن وجود 

داشته باشد. 
 مهم تر از همه ما با افرادی آشنا می شویم که می توانیم به آنها اعتماد کنیم و
اتفاقات  همة  کنیم.  مشارکت  رو  در  رو  ایشان  با  راحتی  به  و  بگذاریم   احترام 
با  و  قدم  کارکرد  حین  در  خود،  راهنمای  با  ما  نمی افتند،  جلسه  در   فقط 
 دوستان مورد اعتماد خود مشارکت و در خود اکتشاف می کنیم. ممکن است ما
نداشته   NA جزء  چیزی  به  نیاز  حتی  هرگز  روحانیت  به  یافتن  دست   برای 
 باشیم، اما اگر اکتشاف روحانی ما را به خارج از جلسات کشاند، ضروری است 
 تا به یاد داشته باشیم که NA همیشه و بعد از هر سفری ما را می پذیرد و به 
ما درک  یافته خود،  نو  روحانی  نتیجه رشد  در  هربار  آمد می گوید.  ما خوش 

جدیدی جهت مشارکت و چالش تازه ای برای از سر گذراندن داریم. 
برای  مختلف  باورهای  علیرغم  که  است  این  ما  برنامه  موارد  زیباترین  از   یکی 
 همه کار می کند. الزم است تا NA مکانی باشد که همگی ما در آن احساس
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پذیرفته شدن بکنیم. حتی زمانی که تقریباً مطمئن هستیم که همة حاضرین 
در جلسه اعتقادات مشابه ای دارند باز هم باید اطمینان حاصل کنیم که پیام 
NA شفاف باشد. ما نباید استفاده از سنت ها را فقط به زمانی که مشکلی را 
به  برای ما حل می کنند، محدود کنیم. شفاف نگه داشتن پیام مان می تواند 
 همه ما کمک کند. یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: »هر قدر که بیشتر یاد 
می گیرم چگونه روحانیت خود را به زبان مخصوص NA مشارکت کنم، رابطة 
مشارکت  به  برای  راهی  که  زمانی  می شود.  آشکارتر  برایم   NA با  اعتقاداتم 
گذاشتن اعتقاد و بصیرت نویافته خود به زبان مشترک بهبودی پیدا می کنیم، 
توانایی ما در رساندن پیام NA قوی تر می شود. اگر تمایل داشته باشیم تا با 
روشن بینی تجارب خود را به مشارکت بگذاریم و به یکدیگر گوش کنیم، رشد 
زیادی خواهیم کرد، و هر قدر تک تک ما درک و فهم در حال افزایش خود را  
در اختیار انجمن بگذاریم، باعث خواهیم شد تا انجمن مان بیشتر توسعه یابد و 

به بلوغ برسد. 
از  ما  اکثر  اما  دارد،  مرکزی  و  اصلی  نقشی  ما  بهبودی  برای  روحانیت  اگرچه 
به  بسیار  همیشه  بحث  این  اینکه  برای  می کنیم،  اجتناب  آن  درباره  صحبت 
احساس  مقوله  این  با  ما  که  دارد  وجود  بسیاری  دالیل  است.  نزدیک  مذهب 
اند تا در این رابطه  راحتی نکنیم. اول از همه به این خاطر که به ما آموخته 
ما  از  بعضی  است.  شخصی  عمیقاً  و ایمان  اعتقاد  که  می دانیم  ما  نکنیم.   بحث 
ایمان  تا  کنیم  سعی  اینکه  بدون  کنیم  صحبت  آن  درباره  چگونه   نمی دانیم 
بسیاری  تغییرات  به  نیاز  ما  نمائیم.  و منطبق  نزدیک  به ایمان خود  را  دیگران 
برنامة  توسط  باشد  که  نحو  هر  به  ما  که ایمان  بدانیم  تا  است  الزم  اما  داریم، 
بهبودی مان تهدید نمی شود. اگرچه با تمرین فعاالنه روحانیت ممکن است به 

چالش کشیده شود. 
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ما می توانیم برای مدت ها به بحث در مورد فلسفه روحانیت بپردازیم، اما هیچ 
پیشرفت روحانی ای نداشته باشیم. از طرف دیگر بعضی از روحانی ترین افرادی 
بسیار  آنها  سکوت  می زنند.  حرف  روحانیت  درباره  کم  خیلی  میشناسیم،  که 
نشریات  و  ما در قدم ها، سنت ها، مفاهیم  اصولی که  از کلمات است.  قوی تر 
خود به اشتراک می گذاریم به ما در دسترسی به زبانی مشترک که همگی به آن 

احساس تعلق کنیم، کمک فراوانی می کند. 
ما بارها و بارها می گوئیم که این یک برنامه روحانی است نه مذهبی، اما این 
به معنی آن نیست که این برنامه برای افراد مذهبی کار نمی کند. بعضی از ما 
راحت  آن  با  بسیار  که  داریم  و ایمانی  اعتقادات  می پیوندیم   NA به  که   وقتی 
برای  از ما در نتیجه تالشی که در حین کار کرد قدم ها   هستیم. بعضی دیگر 
روی  خاص  مذهب  و  دین  یک  به  می کنیم،  برتر  نیروی  با  ارتباط   ایجاد 
می آوریم. بعضی از ما طرق روحانی جایگزینی پیدا می کنیم، یا به این نتیجه 
کفایت  ما  برای  می یابیم  دست  آن  به  برنامه  در  که  روحانیتی  که  می رسیم 
وجود  راهی  هیچ  ندارد،  وجود  رابطه  این  در  غلطی  یا  درست  پاسخ   می کند. 
از آن دور  یا  را بسوی یک دین و مذهب سوق دهد  تا بطور طبیعی ما   ندارد 
سازد. مسئله مهم این است که ما بپذیریم این برنامه ذات روحانی است و این 
که خیلی از چیزهایی که در اینجا به آن بستگی داریم بصورت رمز و راز است 
از اعضاء حتی پس از سال ها  از آنها منطقی به نظر نمی رسد. خیلی  و بعضی 
برنامه چگونه کار می کند، فقط می دانند که   پاکی می گویند که نمیدانند که 
کار می کند. اگر بپذیریم که همیشه امکان دارد مسئله ای فرای درک و فهم ما 
باشد، به این معنی است که همیشه جا برای چیزی بزرگتر از خودمان وجود 

دارد تا بر روی ما و از طریق ما کار کند. 
بعضی از ما باورهای مذهبی که با آنها بزرگ شده بودیم را حفظ کردیم، اما در 
 دوران مصرف از راه های مختلفی که عمیقاً برخالف باورهایمان بود آنها را زیر
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بگیریم،  فاصله  باورها  این  از  تا  کوشیدیم  سخت  ما  از  خیلی  گذاشتیم.   پا 
کرده ایم.  پیدا  آلرژی  رابطه،  این  در  حرفی  هر  شنیدن  برابر  در  بطوریکه 
باعث  قدر  این  حرفها  این  شنیدن  چرا  کنیم  درک  تا  است  الزم  زیادی   زمان 
صحبت  برتر  نیروی  با  رابطه  در  دیگران  که  زمانی  می گردد.   ناراحتی مان 
می کنند، ممکن است احساس کنیم، قرار است همة آن احساسات دوباره زنده 

شوند، و طبیعی است که عصبی شویم. 
ما ممکن است تجربه ای منفی از مذهب داشته باشیم، یا تجربه هائی که باعث 
شده اند تا رابطه ما با مذهب برای مان ناراحت کننده شوند. روبرو شدن با این 
مسئله چالش برانگیز است. خیلی از ما سعی کردیم با کمک مذهب از اعتیاد 
رهایی یابیم، و به این نتیجه رسیدیم که ایمان به تنهایی برای نجات ما کافی 
و، باشیم  داشته  پیشرفته ای  و  قوی  مذهبی  ما ایمان  است  ممکن  یا   نیست. 
 نگران باشیم که شاید NA از ما بخواهد تا آن را رها سازیم. تجربه ما هر چه 
برای مان که  برسیم  درکی  به  است  مهم  بهبودی مان  حفظ  برای  باشد،   که 

کاربرد داشته باشد. هنگامی که درگیر این فرآیند هستیم که چه چیز برای مان 
تهدیدآمیز  و  کننده  گیج  می تواند  رابطه  این  در  دیگران  عقاید  می کند،   کار 
باشد. ضروری است تا به یکدیگر فرصت و فضای الزم را بدهیم تا هر یک از ما 

به باورهای شخصی خود دست پیدا کند. 
از طرف دیگر، ممکن است سعی کنیم مباحثی را که باعث صلح و آشتی بین 
بهبودی ما و باورهای دیگرمان می شوند، را سریع قطع کنیم. یکی از اعضاء در 
مشارکت خود اعتراف می کرد که: »من از زمان وارد شدنم به NA با ایمان خود 
مسئله پیدا کردم. من هنوز مذهبی را که از زمان تولد داشتم، تمرین می کردم. و 
از زمانی که پاک شدم خیلی در مسائل مذهبی خود فعال بوده ام. اما زمانی که در 
جلسات در رابطه با بیداری روحانی خود مشارکت می کردم، احساس می کردم 
کردم ترک  را  انجمن  مدتی  برای  دارند.  من  کردن  ساکت  در  سعی   دیگران 
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تا راه مذهبی خود را پیگیری کنم. اما بعد به این نتیجه رسیدم که نیاز دارم تا 
در انجمن هم باشم. بنابراین راهی پیدا کردم تا با فاصله ای که این دو دارند، 
منزوی  خطر  در  ما  تالشها،  و  سعی  اینگونه  بدون  بیایم."  کنار  و  کنم   آشتی 
 کردن دیگران، و محدود کردن درک خود از رابطه بین پیشرفت روحانی خود 

و تجربه مان از بهبودی، هستیم. 
 رشد روحانی ممکن است بعضی مواقع تبدیل به یک منازعه و مبارزه شود، اما

به  تا  می شود  باعث  اغلب  منازعه  این  نیست.  آن  بودن  بد  معنی  به   این 
روحانیت دست پیدا کنیم که برای مان کار می کند. هرقدر که روح ما بیدارتر 
را  باورهایمان  واقعی  بطور  که  زمانی  می کند.  بیشتری  رشد  ما   شود، ایمان 
 تجربه کنیم، این باورها حیاتی تر می شوند. برای بعضی از ما، این به معنی آن 
باشد.  طنین انداز  وجودمان  در  تا  کنیم  پیدا  کردن  دعا  برای  راهی  که   است 
با  تا  می کنند  پیدا  آگاهانه  رابطه  ایجاد  برای  دیگری  راههای  ما  از  بعضی 
اما کلید معمای رشد روحانی این است که   باورهایمان همخوانی داشته باشد. 
از  یکی  می شود.  ما  تغییر  باعث  روحانی  رشد  و  است  تغییر  معنی  به   "رشد" 
اعضاء مشارکت می کرد که: "زمانی که حدود ده سال پاکی داشتم، تشخیص 
که  می کردم  وانمود  زیرا  نیستم،  صادق  خداوند  با  خود  رابطه  در  که   دادم 
روابط  دیگر  نباشم،  صادق  رابطه  این  در  اگر  که  کردم  فکر  نیستم.  عصبانی 
پیدا  روحانی  رشد  برای  فرصتی  که  هربار  داشت؟"  خواهند  شانس  چقدر   من 

می کنیم، امید تازه ای را تجربه مینمائیم. 

سفر روحانی 
تجربة  یک  بودن  می کنیم،  درک  را  او  که  بدانگونه  خداوند  جستجوی  در 
البته  نیستیم.  تنها  جستجو  این  در  که  بدانیم  است  الزم  اما  است،  شخصی 
این شرایط بطور شگفت آوری  از آن بسیار خصوصی و شخصی است،  قسمتی 
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 غیرقابل بیان و توصیف ناپذیر است. مواقعی وجود دارد که ما باید به تنهایی در
بررسی  را  وقتی که سنت ها  بزنیم.  قدم  او  با  و  باشیم  برتر خود  نیروی  حضور 
می کنیم، در می یابیم هرچیز که بر روی بهبودی مان تأثیر بگذارد، دیگر یک 
موضوع خارجی نیست، و از طرف دیگر سنتها می گویند اتحاد ما در رأس قرار 
دارد. این اصول روحانی با یکدیگر در تضاد نیستند، اما ممکن است به تفکر و 
دعای بیشتر نیاز باشد تا بتوان آنها را با یکدیگر تطابق داد. زمانی که ما زندگِی 
 روحانی ای داشته باشیم، در بهبودی و مشارکت مان مالک ما آگاهی و هم دلی 
خود  برای  خداوند  اراده  اجرای  قدرت  خواستار  ما  یازدهم  قدم  در   است. 
می شویم. در آن حال و هوا است که از او جویای لغات و کالمی می شویم، که 
به  شویم،  اتحاد  عدم  و  جدایی  باعث  اینکه  بدون  را  خود  تجربه  تا  داریم  نیاز 

مشارکت بگذاریم. 
آن  دربارة  راحتی  به  و  کنیم  بیان  را  سفر  این  از  خود  تجربه  ما  تا  است  الزم 
 مشارکت نماییم. زیاد مهم نیست تا نام افراد یا اماکنی را که در این مسیر سِر 
احساسات  درباره  تا  بگیریم  یاد  که  وقتی  کنیم.  بیان  را  اند  گرفته  قرار  ما   راه 
و تجربه خود بدون نام بردن از کسی یا چیزی مشارکت کنیم، به آزادیی که 
نقاط  چقدر  اینکه  از  میشویم  متعجب  آنگاه  می بریم.  پی  دارد  بر   گمنامی در 
را  متفاوتی  روحانی  مسیر  می رسد  نظر  به  که  داریم،  کسانی  با   مشترک 
می پیمایند. زمانی که شروع به درک این مسئله می کنیم که سفرهای ما چقدر 
با یکدیگر نقاط مشترک دارند، در می یابیم که تفاوت هایمان می توانند در طول 

این سفر به ما کمک کنند، بجای اینکه بین ما سد و مانع ایجاد نمایند. 
بیان  برای  زیرا  است.  مشکلی  کار  لغات،  با  آن  بیان  و  روحانی  تجربه  توصیف 
و  زبان  اصوالً  است.  قاصر  عادی  کلمات  روحانی،  تجارب  و  نادیده   چیزهای 
کلماتی که ما در اختیار داریم تا درباره تجربه های روحانی خود صحبت کنیم، 
 از جاهای دیگر به عاریت گرفته شده است. ما به تمرین نیاز داریم تا این زبان 
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برای را  الزم  لغات  تا  هستیم  تقاّل  حال  در  ما  که  زمانی  کنیم.  خود  مال   را 
توصیف تجربة خود پیدا کنیم، آخرین چیزی که به آن نیاز داریم این است که 
 کسی به ما بگوید داریم اشتباه می کنیم. ما به حرفهای یکدیگر با روشن بینی

تجربه خود درک می کنیم که  و هنگام مشارکت  باز گوش می دهیم،  قلبی  و 
لزوماً همگی با تجربه ما وجه مشترک ندارند. به همین طریق، ما می دانیم برای 
اینکه  دیگران نیز سخت است تا درباره تجربه روحانی خود مشارکت کنند، و 
بدون  و  بی طرف  تا  ایجاب می کند  اوقات چیزهایی خواهیم شنید که  بعضی 

قضاوت باشیم. 
هر یک از ما راهی برای تسلیم شدن پیدا می کنیم، اما این به معنی آن نیست 
برای  کم ایمان  افراد  بعضی  می آوریم.  خداوند ایمان  به  سریع  ما  همگی  که 
سالیان زیادی پاک بوده اند. برای بعضی از ما باور این موضوع که NA می تواند 
علیرغم  است.  به سمت ایمان  پیدا کند، خود یک خیز  تطبیق  ما  فقر ایمان  با 
اینکه  دربارة  عقیده ای  هیچ   NA میشویم.  پذیرفته  انجمن  در  ما  باورهایمان، 
می کنند،  تمرین  را  آن  یا  می کنند  تعریف  را  خود  روحانیت  ما چگونه  اعضاء 
منطقی ما  خود  برای  که  است  تعریفی  کردن  پیدا  ما  شخصی  چالش   ندارد. 
اعضاء  تجارب  و  عقاید  به  کردن  گوش  در  دقت  و  بینی  روشن  توسط  باشد. 
بهبودی در  آن  از  بتوانیم  تا  می کنیم  پیدا  را  خود  درک شخصی  ما   مختلف، 

خود استفاده کنیم. یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: "من تا کنون نشنیده ام 
 که کسی از خدانشناسی بعنوان یک راه درست برای بهبودی یاد کرده باشد، 
اما به هر حال آن را پذیرفته ام. برای من روحانیت همانند دیگر اجزاء و مفاهیم 
برنامه که آموخته ام بود. آن چیزی را که نیاز داشتم می گرفتم و باقی را پشت 
ام که عقاید دیگران دربارة  سر می گذاشتم. در طی سالیان دراز من پذیرفته 
روحانیت، اخالق و خدا می تواند کامال با من فرق داشته باشد. قسمت زیبا و 
قدرتمند NA این است که برای همه ما جا هست. چیزی را که دیگران اصول 
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روحانی می نامند، من اصول اخالقی می خوانم." 
بسوی  را  ما  و سنت ها  قدم ها  در  نهفته  اصول  بگذاریم،  که  هرچه  را  آن  اسم 
 رهایی از اعتیاد فعال، خودمحوری و ترس رهنمون می سازد. وقتی ما به کسی 
رها  مشغولی  خود  از  می کنیم  کمک  است،  زدن  پا  و  دست  حال  در   که 
هیچ  باشیم.  حریص  نمی توانیم  دیگر  باشیم،  بخشنده  که  وقتی  می شویم. 
وجود  می کنند،  تمرین  را   NA اصول  که  اعضائی  بهبودی  برای   محدودیتی 

ندارد. چه آن را اصول روحانی بنامیم، چه نه. 
برای بعضی از ما، روحانی به معنی نادیده و لمس ناپذیر است. هریک از ما برای 
داریم.  و گمنامی کامل  استقالل  و مفهوم شخصی خود،  به درک  یافتن  دست 
ما، می تواند سّد  از  بعضی  برای  را درک می کنیم"  او  "به آن گونه که  عبارت 
راه باشد. ما نباید حتما نیروی برتر را درک کنیم یا بپذیریم تا زندگی روحانی 
داشته باشیم. هیچ کس نمی تواند ما را قضاوت کند یا به ما بگوید باورهایمان 
درست یا غلط است. مسئله مهم این است که ما تمایل داریم تا تجارب دیگران 
را با روشن بینی بپذیریم، و تجربه خود را به مشارکت بگذاریم بدون سعی در 
 ترغیب دیگران برای قبول تجربه مان بعنوان واقعیت و حقیقت. چیزی که یکی 
ما  نکند. خیلی ساده  کار  دیگری  برای  است  میدارد، ممکن  نگه  پاک  را  ما   از 

آن چیزی را که برای مان کار کرده را به مشارکت می گذاریم. 
در  که  دام هایی  از شر  را  ما  دیگران،  و  باورهای خود  درباره  بودن  بین  روشن 
افکار خود ساخته ایم، رها می سازد. وقتی که کار درست را با دلیل درست انجام 
این چیزی  تأثیر مثبت دارد.  دهیم، می بینیم که روحانیت ما در زندگی مان 
است که در کتاب پایه از آن بعنوان »نیت خیر« یاد شده است. به جای گوش 
کردن به پچ پچ های دور و برمان، می توانیم به صدای درون مان گوش کنیم. 

زمانی که در میان تفاوتها، توجیه ها و قید و بندها گرفتار می شویم، بسادگی 
فراموش می کنیم که اصاًل چرا در NA به دنبال روحانیت هستیم. کتاب پایه 
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رنج و  درد  روحانی،  اصول  طریق  "از  که:  می کند  یادآوری  ما  به  ساده   خیلی 
زندگی را تخفیف می دهیم." ما معتادان زندگی را چنان حاّد و شدید احساس 
می کنیم که اغلب درد و رنج حاصل از آن باعث می شود به مصرف روی آوریم 
حتی وقتی می دانیم که باعث بهبود اوضاع نمی شود. ما حاضر بودیم یک لحظه 
آسودگی و راحتی را با یک عمر سختی و مشقت تعویض کنیم. وقتی که تازه 
 به انجمن پیوستیم ادامه حیات برای مان غیرممکن بنظر می رسید، بتدریج یاد

اصول  تمرین  کنیم.  آشتی  حقیقت  با  و  شویم  روبرو  واقعیت  با  که  می گیریم 
این اصول را تمرین   روحانی از شدت درد و رنج ما می کاهد، و هرقدر بیشتر 
 کنیم، بیشتر درک می کنیم که این اصول کلیدهای رهایی هستند. زندگی مان 
راحت تر می شود، وقتی که در تمام امور زندگی » پاک » میشویم. زمانی که 
تا  نیست  نیاز  دیگر  می کنیم،  تمرین  را  داری  امانت  و  کاری  درست  صداقت، 
حواسمان به داستان های خود ساخته مان باشد یا رد پای خود را از بین ببریم. 
ما  شویم.  متعجب  است،  آسان تر  نحو  این  به  زندگی  می بینیم  اینکه  از   شاید 
با  و  ببریم،  لذت  بودن  زنده  از  باشیم،  خود  جدید  زندگی  عاشق   می توانیم 

هیجان واقعی و خالص با دنیا روبرو شویم. 
بیندازیم،  برای خودمان  اراده خداوند  به  بتوانیم یک نظر زودگذر و سریع  اگر 
میتوانیم در همان حال یک نگاه کوتاه و سریع نیز به روحانیت خودمان داشته 
فکر  اوقات  از  خیلی  است.  تغییر  حال  در  همیشه  ما  روحانی  شرایط   باشیم. 
می کنیم که "غیر روحانی" هستیم، زیرا رابطه آگاهانه ما قطع و وصل می شود، 
بعداً که  می دهیم  انجام  کارهای  هنوز  یا  داریم،  نامهربانانه  افکار  هنوز  زیرا   یا 
کم  که  وقتی  پاکی.  سالها  از  پس  حتی  بودیم،  نداده  انجام  می کنیم،  آرزو 
که  است  معنی  این  به  نیستیم،  روحانی  که  نیست  معنی  این  به  می آوریم 
دیگر  نیاوریم،  کم  وقت  هیچ  که  بود  قرار  اگر  باالخره  هستیم.  انسان  نیز  ما 
 نمی توانستیم قدم ده را کار کنیم! اینکه به خود اجازه دهیم تا انسان باشیم، به
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معنی این است که به خود اجازه رشد بدهیم. ما خیلی قبل از اینکه خود بدانیم، 
زندگی روحانی خود را آغاز کرده ایم. 

را  خود  روحانی  زندگی  که  هرقدر  است.  واقعیت  با  رابطه  داشتن  روحانیت 
 توسعه دهیم، می بینیم که واقعیت کمتر ترسناک و جدی است. یاد می گیریم

از  ما  درک  کاماًل  دیدگاه  در  تغییر  که  می یابیم  در  کنیم.  زندگی  آزادی  با  تا 
باشد،  روحانیت  اساس  بر  ما  زندگی  که  زمانی  می دهد.  ارتقاء  را   شرایط 
نیرویی  با  رشد،  حال  در  رابطه ای  براساس  العمل هایمان  عکس  و   دیدگاه ها 
بود. فروتنی جایگزین خود مشغولی می شود. درک  از خودمان خواهد  بزرگتر 
می کنیم که در تمام صحنه های زندگی نقش اول با ما نیست، اما تالش های 

حمایت گرانة ما می تواند بر زندگی اطرافیان ما نقش بسزایی داشته باشد. 
افراد  و  زندگی مان  بخاطر  بیشتر  یابد،  افزایش  ما  روحانیت  بیشتر  که  قدر  هر 
به  اطراف مان  دنیای  در  بیشتر  هرقدر  بود.  خواهیم  سپاسگزار  آن  در   حاضر 
خوبی ها توجه کنیم، بیشتر سپاسگزار نیرویی می شویم که ما را به این آگاهی 
باشند،  هارمونی  در  یکدیگر  با  ما  روح  و  فکر  جسم،  که  زمانی  است.   رسانده 
تعادل  در  تا  بود  خواهیم  قادر  ما  است.  مشهود  بخوبی  ما  زندگی  در   تغییر 

زندگی کنیم.
روحانیت، قابل اجرا است 

باورهایمان سازگارتر و مطابق تر شود، درک  با  ما  رفتار و عملکرد  هر قدر که 
از خود واقعی مان پیدا می کنیم. اگرچه ما بیماری داریم که الزمة آن  بهتری 
اما می توانیم هم خوبی ها و هم بدی های خود را  افکارمان است،  از  مراقبت 
ببینیم. وقتی که ترازنامه می گیریم و توجه کردن به اعمال و انگیزه هایمان را 
ما  نقص های  ما دست دهد که  به  احساس  این  است  تمرین می کنیم، ممکن 
 شخصیت مان را تعریف می کند. ناخوشایندترین چیزها درباره ما، آنهایی است 
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پیدا  خود  درباره  دردناکی  چیزهای  اگر  حتی  اما  می رسند.  بنظر  حقیقت  که 
کنیم، می دانیم که کل حقیقت در مورد خود واقعی ما نیستند. 

ما درک می کنیم که روح ما از ما جدا نیست، بلکه جزئی از ما است. ما نسبت 
شخصیت  می کنیم.  پیدا  آگاهی  است،  خوب  برای مان  که  چیزهایی  ذات   به 
و  درستی  می شود.  کامل  و  یکپارچه  شخصیتی  به  تبدیل  ما،  شکسته   درهم 
امانت داری به ارمغان آورنده یکپارچگی کامل است، که به این معنی است که: 
 اعمال ما، افکار ما، احساسات ما، ایده های ما و ارزش هایمان همگی با همدیگر 
جا  این  به  تا  است  نیاز  زیادی  زمان  ما،  اکثر  برای  باشند.  داشته  خوانی   هم 
 برسیم، و زمان بیشتری تا احساس کنیم که این حالت واقعی است. ما بیشتر و 
باورهایمان  و  ها  ارزش  با  را  عملکردمان  و  رفتار  که  بود  خواهیم  قادر   بیشتر 

مطابق و سازگار سازیم تا با احساسات و عکس العمل هایمان. 
 اگر بگذاریم تا روحانیت ساده باشد، آنگاه اجازه داده ایم تا همگانی شود. هر چیزی
نداشته  هم  برتری  نیروی  اگر  حتی  یا  داریم،  قبول  برتر  نیروی  بعنوان  که  را 
ما  به  درون  از  که  نوری  یعنی:  هستیم،  که  روح  دارای  صورت  هر  در   باشیم، 
حیات می بخشد، و ما را آن چیزی که هستیم، می سازد. یکی از اعضاء می گفت: 
 "روح من تنها چیزی بود که در من زنده بود و جسم مرا مانند یک حیوان خانگی

 نافرمان به هر سو می کشید. در آن زمانها فکر می کردم که روحم مرده است. اما 
گاهی سئوال  واردان  تازه  بود."  قطع شده  با هم  ما  ارتباط  بلکه  نبود،  اینگونه 
می کنند که بیداری روحانی برای ایشان چه زمانی اتفاق خواهد افتاد. اما پرسیدن 
همین سئوال، نشانگر آن است که این اتفاق از قبل افتاده است. ممکن است ما 
قادر نباشیم دست بر روی یک لحظه خاص بعنوان شروع بیداری روحانی مان 

بگذاریم، اما می دانیم که در حال حاضر بیدار هستیم. 
می کند،  پنهان  ما  از  را  حقیقت  که  ریختگی  برهم  و  آشفتگی  رفتن  کنار  با 
می بینیم که روح ما درخشان تر و درخشان تر می شود. زیبایی خاصی را می توان 
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ابرهای  روی  بر  هنوز  که  وارد  تازه  یک  شاید  دید،  دیگر  نفر  یک   در چشمان 
او  درخشندگی  و  انرژی  می رسد  بنظر  قدیمی که  عضو  یک  یا  است،  صورتی 
این احساس هم چنین نیز در جلسات به ما دست  اتاق را پر می کند.  فضای 
 می دهد. خیلی از ما این تجربه را داشته ایم که وارد ساختمانی می شویم که در 
 آنجا چندین جلسه در آن واحد در جریان است، اما فقط جلسة NA است که 

در آن احساس می کنیم در "خانه خود" هستیم. 
اغلب  اراده خداوند  به  بردن  پی  یاد می گیریم که جهت  نیز،   به همین طریق 
در  روشن بینی  و  تمایل  با  که  زمانی  شویم.  حاضر  جلسه  در  است  الزم   فقط 
نیاز  اینکه  بدون  نیز  مناسب  چیزهای  و  شرایط  شویم،  حاضر  زندگی  صحنه 
باشد بدنبال شان بگردیم، سر راه ما قرار می گیرند. همان طور که یک راهنما 
که  دهید  اجازه  و  شوید  بلند  می شوید،  بیدار  خواب  از  که  "صبح   می گفت: 
و  شوید  حاضر  قرارهایتان  سر  بر  بگیرید.  دوش  شود.  آشنا  زمین  با  پایتان 
راه  یک  و  بچرخید  برخوردید،  مانع  به  اگر  بشمارید.  محترم  را  خود   تعهدات 
جدید پیدا کنید.« ما یاد می گیریم که به وجدان خود گوش دهیم - یعنی به 
 آن ندای درونی آرام و ریزی که به ما می گوید که در مسیر درست قرار داریم 
 یا خیر - راه جدیدی که برای ما باز می شود، اصوالً از جایی است که انتظارش 
را نداریم و ما را به یک مسیر، فرصت، یا معجزه ای رهنمون می سازد که فکرش 

را هم نمی کردیم. 
که  زمانی  از  نیست.  رفتن  کنار  راه خداوند  از سر  فقط  و عمل خالقانه،  اقدام 
 شروع به زندگی واقعی می کنیم، در مورد اینکه زندگی خود را به چه مسیری و
انتخاب های بی شماری داریم. این کار با حضور  چگونه رهنمون سازیم، حق 
اعضاء  از  یکی  نمی شود.  ختم  آن  به  اما  می شود،  شروع  زندگی  در  فعاالنه 
 مشارکت می کرد که: "من هر لحظه از نیروی برتر خود دعوت بعمل می آورم و
 از او درخواست کمک می کنم تا در مسائل روزمره به من کمک کند تا بتوانم
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برای  ارادة خداوند  این است که  باور من  بورزم.  این مسائل عشق  به تک تک 
توانایی  برای چیزهای کوچک"  با سپاس گزاری است، حتی  توأم  من، زندگی 
در پذیرش زندگی طبق شرایط آن، جزئی ضروری و الینفک از بیدارِی روحانی 

است. ما یا باید آن را بپذیریم، یا ناراحت و تیره بخت باقی بمانیم. 
زندگی روحانی، یعنی اینکه بدانیم همیشه جا برای رشد هست. یکی از اعضاء 
مشارکت می کرد که: "به نظر من روحانیت، یک مکاشفة لحظه ای نیست بلکه 
درکی آرام از این است که من دیگر کارهای منفی گذشته را انجام نمی دهم. 
 من احساس می کنم که با دنیای خود هم تراز و هم آهنگ هستم." ما هم دلی و 
آگاهی از وجود دیگران را تجربه می کنیم. اعتماد به نفس و توانایی ما ترمیم 
آن  با  آهنگ  هم  زندگی  خواهان  و  می بینیم  کل  از  جزئی  را  خود  می شود. 

می شویم. 
هیچ یک از موارد فوق به این معنی نیست که ما اتوماتیک به هر چه که آرزو 
داریم، خواهیم رسید. رابطه ما با نیروی برتری که خود درک می کنیم خیلی 
مهم تر از آن است که فکر کنیم فقط در دوران خوبی و خوشی باید پیشرفت 
ما  از  را  به ما می دهد و چیزهایی  باشد. زندگی چیزهایی  کند و رونق داشته 
می گیرد، و هیچ خصومت شخصی ای نیز در کار نیست. پیدا کردن شناخت از 
 بیداری روحانی مان شامل این می شود که با زندگی دقیقاً به همان شکلی که 
پیش  ما،  از  خیلی  برای  لحظاتی  اما  بیاییم.  کنار  می گیرد،  قرار  ما  برابر   در 
می آید که نمی توانیم اتفاقات را بپذیریم. ما درد می کشیم، می ترسیم و اغلب 
اوقات گیج میشویم و فکر می کنیم زندگی روحانی  عصبانی می شویم. بعضی 
اگر  و  آوریم  بدست  می خواهیم،  چه  هر  و  باشیم  شاد  که  است  معنی  این  به 
خوشحال نباشیم و زندگی به دلخواه ما نباشد فکر می کنیم که حتماً چیزی 
سر جایش نیست. خیلی خوب بود اگر این حرف ها واقعیت داشت، اما بهبودی 
 داستان شاه پریان نیست. زمانی که چیزی یا کسی را از دست می دهیم، زمانی
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روبرو  شرایطی  با  یا  بشنویم  نمی خواستیم  اصاًل  که  می رسد  ما  به  خبری  که 
می شویم که حاضر بودیم همه چیزمان را بدهیم تا آن را تجربه نکنیم، نباید 
 فکر کنیم که روحانیت برای ما کار نمی کند. در واقع اینگونه شرایط است که 
ما در  العمل  تمام قدرتش مشاهده کرد. عکس  با  را   در آن می توان روحانیت 
شایسته تر  و  متناسب تر  آنها،  در  مان  نقش  از  ما  برداشت  و  رویدادها   برابر 
می شود. ما می توانیم نسبت به اتفاقات عکس العمل بدون افراط و تفریط نشان 

دهیم. ما می توانیم در زمان حال زندگی کنیم. 
عمل به گفته هایمان

باید یک  با نیروی برتر برای مان مفید باشد، حتماً  تا رابطه ما    اگر قرار است 
رابطه صادقانه باشد. به مشارکت گذاشتن ترس، یأس، و عصبانیت به شهامِت 
 زیادی نیاز دارد. ما از راههای مختلفي دعا می کنیم. خیلی از ما حرف زدن با 
بسیار  ابزار  می تواند  که  می کنیم،  رسمی شروع  دعای  صورت  به  را  خداوند 
قدرتمندی باشد. یکی از اعضاء می گفت که: »من در طول مدت بهبودی ام، هر 
 روز دعای مشابه ای کرده ام. این دعاها از همان ابتداء بخوبی برای من کار کرد. 
هم  را  تصورش  من  که  دارند  وغنایی  معنا  سال  بیست  از  بعد  حاال   اما 
نمی کردم. در ضمن، ما یاد می گیریم تا با نیروی برتر خود بی تکلّف صحبت 

کنیم و احساسات، امیدها، ترسها و افکار خود را با او به مشارکت بگذاریم. 
مهم است که بخاطر داشته باشیم تا معنی واقعی کلمات استفاده شده در قدم- 
ها را از آنچه دیگران درباره قدم ها می گویند، جدا سازیم. به همین طریق رابطة 
برترمان، زمانی که در حال پیشرفت و توسعه است، ممکن است  نیروی  با   ما 
و  خوانی  هم  میدهند،  قرار  ما  مقابل  در  دیگران  که  مدلی  و  شکل  با   که 
سازگاری نداشته باشد، و ممکن است با آن چیزی که زمانی تصور می کردیم 
کامال متفاوت باشد. به نوعی این رابطه بسیار مشابه رابطه ما با انسان های دیگر 

است. صمیمیت از قبل تعریف شده یا قابل پیش بینی نیست. 
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خیلی از ما در مشارکت خود به تردید و دودلی ای که درباره نیروی برتر داریم، 
نباید اجازة دهد خیلی  این شکل اشاره می کنیم که یک خداوند قدرتمند  به 
از اتفاقات رخ دهند، اما باید بدانیم جهنمی که ما در دوران اعتیاد فعال تجربه 
 کرده ایم، نمی تواند توسط یک نیروی برتر و عاشق خلق شده باشد. هزاران راه 
که  نیستیم  جایگاهی  در  ما  و  دارد،  وجود  تفکر  این  دام  از  خالصی   برای 
یاد  که  چیزی  کنیم.  انتخاب  اعضاءمان  همه  برای  را  آنها  از  یکی   بخواهیم 
می گیریم این است که نیروی برتر جلوی سختی های زندگی را نمی گیرد، بلکه 
 اقبال آن را به ما می دهد تا با حفظ پاکی خود مشکالت و سختی ها را از سر 
از  خیلی  می کنیم  درک  بگیریم.  درس  سختیها  از  می توانیم  ما   بگذرانیم. 
شرایط دردناکی که خداوند را بخاطر آن سرزنش می کردیم، در حقیقت پیامِد 
اعمال و تصمیمات خودمان بوده است. مهم این است که شاید بتوانیم دردهای 
که تحّمل کرده ایم را تبدیل به ابزاری جهت کمک به دیگران کنیم. در حالیکه 
بهبود پیدا می کنیم و پیام رسانی می نمائیم، کشف می کنیم تمام چیزهایي که 
تجربه کرده ایم، می توانند منابعی برای ما باشند تا پذیرش، همدلی، و کلماتی 
که نیاز داریم را بیابیم و با استفاده از آنها، به دیگران کمک کنیم تا راهی برای 
 رهایی از یأس و نومیدی پیدا کنند. ما در برابر اعتیادمان عاجزیم و تسلیم ما،

می تواند آن را تبدیل به ابزاری قدرتمند کند. 
نتیجه  این  به  بارها  و  بارها  می شود.  شروع  تسلیم  با  ما  از  یک  هر   تحول 
با  ما  شویم.  رها  رنج  و  درد  از  تا  می کند  کمک  ما  به  پذیرش  که   می رسیم 
 پذیرش اینکه معتاد هستیم، آغاز می کنیم. از همان بار اول که اقرار می کنیم 
است،  گردیده  اداره  غیرقابل  زندگی مان  و  هستیم  عاجز  اعتیادمان  برابر   در 
احساس  بر  است  آغازی  راحتی،  احساس  همین  می کنیم.  راحتی  احساس 

سپاسگزاریی که ما را در طول بهبودی راهنمایی خواهد کرد. 
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سپاسگزار بودن فقط یک احساس یا حالت نیست. بلکه یک طریق برای عمل 
اوقات به معنی داشتن  با دنیا. بعضی  ارتباط صحیح  ایجاد   است، طریقی برای 
حالت  همان  در  را  خود  تا  است  نیاز  زیادی  کار  به  یعنی  است،   انضباط 
 سپاسگزاری حفظ کنیم، بخصوص که عادت کرده ایم تا به دنیا از درون فیلتر و
در  دست  سپاسگزاری  و  فروتنی  کنیم.  نگاه  رنجش  و  جانبی  به  حق  صافی 
دست هم دیگر هستند. ما سپاسگزار بودن را تمرین می کنیم، حتی وقتی که 
به وجود  بطور طبیعی  ابتداء  در  است  این حس ممکن  نکنیم.  احساس  را  آن 
تمرین کنیم، کم کم تشخیص می دهیم که  را  وقتیکه تشکر کردن  اما   نیاید، 
از  باشیم. خیلی  و سپاسگزار  تشکر  بخاطرشان  باید  که  داریم   چقدر چیزهایی 
ترک  ُخماری  حالت  در  امروز  که  کنیم،  شروع  واقعیت  این  با  می توانیم   ما 
نیستیم. زمانی که در می یابیم چقدر خوش شانس هستیم، سئواالتی که از خود 
را  است جواب سئواالت خود  نمی آیند. ممکن  نظر  به  دیگر وحشتناک  داریم 
 سریع دریافت نکنیم، اما در می یابیم که سئواالت مان درباره ذات خداوند خیلی 
رابطه  این  از  ما  که  است  پاداشی  و  او  با  رابطه  ایجاد  مهم  بلکه  نیست،   مهم 
باور کامل  آن  به  یا  نمی کنیم  را درک  رابطه  این  اگر  دریافت می کنیم، حتی 

نداریم. 
عملی  را  آنها  اینکه  مگر  می رسند،  بنظر  معنی  بی  و  تخیلی  روحانی   اصول 
راهنمایی  را  ما  تا  کرده ایم  اتخاذ  ما  که  اصولی هستند  ما  های  ارزش   سازیم. 
کنند. ممکن است آنها در طول مدت تغییر کنند، اما هرگز نباید آنها را برای 
راحتی خود یا راضی کردن دیگران، تغییر دهیم. ما قبل از اینکه یاد بگیریم، 
چگونه این مورد را تشخیص دهیم، چند باری این اشتباه را مرتکب می شویم. 
اشتباه  بخاطر  فقط  نه  برداریم،  نقصی، دست  روی  بر  عمل  از  است  ممکن   ما 
بودن آن، بلکه بخاطر اینکه باعث ناراحتی خودمان می شود و دیگر نمی توانیم 

حسی که به ما می دهد را تحّمل کنیم. 
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هنوز  اصول  این  اینکه  بدون  می کنیم،  عمل  روحانی  اصول  روی  از  ما  اغلب 
امان  زیرا خیلی ساده می خواهیم زندگیمان در  باشد،  نهادینه شده   برای مان 
به  اما  فرا می گیریم.  پیشنهادات  به  از طریق عمل  را  اصول  ما  ابتدا  در  باشد. 
مرور که اصول روحانی را با زندگی مان در می آمیزیم، برای مان تبدیل به ارزش 
می شوند، به این معنی که برای بعضی از این اصول آنقدر ارزش قائل می شویم 
که قسمتی از وجودمان می شوند. زمانی که در حال فراگیری هستیم، ممکن 
 است در تمرین اصول، خیلی سخت گیر باشیم. اما تمرین اصول هرچه بیشتر 
 با زندگی مان درآمیزد، می بینیم که می شود این اصول را راحت تر گرفت. یکی
حتی  که  بود  سختگیرانه  آنقدر  صداقت  از  من  "درک  که:  می گفت،  اعضاء   از 
باشم و احساسات دیگران را در نظر  دیگر نمی توانستم مؤدب و موقع شناس 
از  بین دو رهجوی خود گیر کردم. یکی  اینکه یک روز در درگیری  تا   بگیرم. 
 آن ها به من زنگ زد و گفت که خسارت بزرگی به آن یکی رهجوی من زده، در
از  هریک  با  رحمانه  بی  صداقت  بود.  من  منزل  در  زمان  همان  در  او   حالیکه 
 ایشان باعث بدتر شدن شرایط می شد. آن روز من یاد گرفتم که چگونه بین 
اصل روحانی صداقت و اصل روحانی گمنامی تعادل برقرار کنم. از آن موقع تا 

کنون یاد گرفته ام بین صداقت و مهربانی و محبت نیز تعادل بوجود آورم."
استفاده  با روحانیت هستند،  رابطه  ابزاری که در  از  بهبودی  اوائل  از همان  ما 
عمل  پیشنهادات  به  می رویم،  جلسات  به  می کنیم،  مراقبه  و  دعا  می کنیم. 
را در خود شناسایی  می کنیم، و قدم کار می کنیم. زمانی که حس روحانیت 
زندگی مان  در  نیز  دیگری  روحانی  چیزهای  که  می دهیم  تشخیص  می کنیم، 

وجود دارد. 
طبیعت  در  زدن  قدم  یا  کردن،  دعا  مانند  موسیقی  نواختن  ما  از  بعضی  برای 
اما  از اعضاء می گفت، که: »من اصاًل مذهبی نیستم،  مانند مراقبه است. یکی 
 یک بار که در حال شنا در اقیانوس بر روی آب شناور شدم، احساس کردم به
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آبي که بر رویش شناور هستم، به آسمانی که باالی سرم است و مردمی که در 
ساحل هستند و در کل به همه چیز وصل هستم. این حس وصل بودن بسیار 
تمرین  کردن،  مشارکت  طریق  از  را  بودن  سپاسگزار  که  وقتی  بود.  قدرتمند 
می کنیم به خوبی وصل بودن به یکدیگر و چیزی بزرگتر از خودمان را احساس 

می کنیم. 
هربار که این احساس وصل بودن به ما دست می دهد، حال به هر صورتی که 
بزرگتر  از یک چیز  را جزئی  افزایش می یابد. خود  نیز  ما  ادراک  بیفتد،  اتفاق 
می بینیم و خواهان زندگی هماهنگ با آن می شویم. زمانی که به این هماهنگی 
انکار است.  دست می یابیم، احساس آزادیی که به ما دست می دهد، غیرقابل 
از احساس انزوا، بی کفایتی و همین طور ترس خودمحورانه ای که تمام افکار 
در  دائم  رهایی،  احساس  این  می یابیم.  رهایی  بود،  کرده  آلوده  را  ما  اعمال  و 
حال رفت و برگشت است. اما اولین باری که آن را حس می کنیم، امید تازه ای 
درباره اینکه زندگی آنقدر هم دردآور نیست به ما دست می دهد. اعتیاد بیماری 
دردآوری است. روحانیت این درد را از بین نمی برد، اما به ما توانایی گذشتن و 
پشت سر گذاشتن آن را می دهد تا بتوانیم به باقی زندگی خود بپردازیم. ما باید 
احساسات خود را حس کنیم، بپذیریم و به جلو حرکت کنیم. ما باور می کنیم 
درد و ناراحتی که بعضی مواقع در زندگی حس می کنیم، ما را از بین نخواهد 
برد. ما اعتماد پیدا می کنیم که می توانیم احساسات خود را تجربه کنیم، بدون 

اینکه باعث نابودی ما شوند. 
اشتباه کردن، قسمتی از یادگیری است. ما همان قدر که از به هدف رسیدن، 
نویسی  ترازنامه  می گیریم.  یاد  نیز  خوردن  شکست  از  می گیریم  یاد  چیز 
با  هماهنگ  کجا  که  دریابیم  تا  تجربه هایمان  مرور  برای  است  فرآیندی 
نگیریم و دعا و ترازنامه شخصی  اگر  نه.   ارزش هایمان زندگی کرده ایم و کجا 
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مراقبه نکنیم، قادر به دیدن واقعیت نخواهیم بود و نمی توانیم تشخیص دهیم 
که آیا اصول را در تمام امور زندگی خود تمرین می کنیم یا خیر. 

قدم ها ما را با اصول و نیز با خودمان هماهنگ و سازگار می کنند. هرقدر که در 
این امر پیشرفت کنیم، بهتر و سریع تر می توانیم تشخیص دهیم که کی و کجا 
 داریم به بیراهه می رویم. اغلب کوچکترین تغییرات، بزرگ ترین تفاوت ها را در

مسیر  زاویة  در  تغییر  کوچکترین  که  شکل  همان  به  می کنند.  ایجاد   زندگی 
تغییرات  برسد،  متفاوت  مقصدی  به  کشتی  که  می شود  باعث  کشتی،   یک 
کوچک در نحوه برخورد ما با زندگی نیز می تواند ما را از شر الگوهای کهنه و 

تکراری آزاد کند و طرز فکر و عملکرد جدیدی در برابر ما قرار دهد. 
ما اصول روحانی را تمرین می کنیم، به این معنی که آن را امتحان می کنیم، 
در آن افراط می کنیم، به یک باره رهایش می کنیم و در نهایت در می یابیم که 
کدامیک برای ما کار می کنند و مهم هستند. تا زمانی که تمایل داشته باشیم، 
 به تغییر کردن ادامه خواهیم داد. و در حین عمل، ارزش هایمان بر ما آشکار 
یا  بودند  شده  پیشنهاد  ما  به  اینکه  بخاطر  فقط  زمانی  که  اصولی   می شوند. 
شده اند.  ما  شخصیت  از  جزئی  حال  می کردیم،  تمرین  را  آنها  نمونه  بعنوان 
چیزهایی که در ابتدای بهبودی انجام آنها خیلی سخت به نظر می رسید، برای 
ما به امری عادی و ذاتی تبدیل می شوند. ممکن است متوجه این تغییر نشویم، 
اگر  مثال  برای  عادات جدید خود دور شویم.  این  از  لحظه ای  اینکه چند  مگر 
بود.  برای مان خیلی سخت خواهد  باشیم، شروع مجدد  از جلسات دور  مدتی 
جلسه رفتن که زمانی برای ما یک عادت بود، حال نیاز به نظم و انضباط دارد. 

انجام این کار با تمرین آسان می شود، همانگونه که در بار اول اتفاق افتاد. 
هرقدر که در تمرین بهبودی بهتر شویم، ترس مان کمتر می شود. مهارت های 
عادت  نیز  زندگی  جدید  امور  در  اصول  تمرین  به  و  می کنیم  پیدا  جدیدی 
 می کنیم، حتی زمانی که ترس بر ما غالب می شود. درک می کنیم که درد و
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رنج می تواند بوجود آورنده رشد باشد و نه تهدیدی برای آرامش نویافته ما. از 
به معنای رشد نیست، بلکه ما را به  طرف دیگر در می یابیم درد و رنج لزوماً 
سمت اقدام و عمل ُهل می دهد تا از درد و رنج تسکین یابیم. تمایل بیشتری 
 پیدا می کنیم تا کارهای الزم جهت رسیدن به رهایی را انجام دهیم. هر قدر که 
زودتر حس خواهیم  را  تغییر  به  نیاز  برای درد کشیدن کمتر شود،  ما   تحّمل 

کرد. 
روحانیت در عمل 

 درک و پذیرش قدم ها و سنت ها برای همه ما مهم است. ما باید از چیزهایی 
ارزش  بی  ها  آموخته  این  صورت  این  غیر  در  کنیم  استفاده  آموخته ایم،  که 
الزم  که  می کنیم  درک  شویم،  ایثارگرانه  خدمت  درگیر  که  زمانی   می شوند. 
کنیم.  استفاده  می ورزیم،  عشق  آن  به  و  آموخته ایم  که  اصولی  تمام  از   است 
 خارج شدن از حال و هوای خود، کار آسانی نیست اما دقیقاً چیزیست که ما را 
از زندان خود ساختمان آزاد می سازد. بعضی مواقع واضح است که اگر تغییر 
نکنیم به دردسر خواهیم افتاد. بعضی اوقات هم آزادیم که سر جای خود باقی 
اما نه به این معنی که برای خود کم بگذاریم. کارهای بسیاری وجود  بمانیم، 
این  اما ساده ترین  انجام دهیم.  به تغییر می توانیم،  نیاز  دارد که ما در صورت 
 کارها، اغلب مهم ترین شان نیز هستند. زمانی که به دیگران کمک می کنیم و 
از  بتوانیم  تا  میشویم  خارج  خود  هوای  و  حال  از  کافی  اندازه  به  می بخشیم، 
زاویه و منظر متفاوتی به زندگی خود نگاه کنیم. بطرز عجیبی، کارهایی که با 
از خود گذشتگی کامل انجام می دهیم، اغلب پرمنفعت ترین نتیجه را برای ما 
 دارند. خدمت ایثارگران، خدمتی است که به نیروی برترمان، انسان های دیگر و 
خودمان می کنیم. زمانی که جزئی از این فرآیند باشیم، می بینیم که نیرویی 

عظیم تر از طریق ما نسبت به تأثیر گذاشتن بر زندگی دیگران اقدام می کند. 
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وقتي که خود شاهد این اتفاق باشیم، دیگر به سختي مي توانیم واقعّیت را انکار 
کنیم.

ما از فقط زنده بودن شروع می کنیم، و کم کم به زندگی ای می رسیم که فراتر 
باز  بارها در جلسات شنیده ایم، ولی  را  این قول  اگر چه   از رؤیاهای مان است. 
زده می شویم که  تعجب  قرار می گیریم،  امکانات  از  دنیایی  برابر  در  وقتی که 
 بعضی اوقات بسیار هم ترسناک است. لحظاتی وجود دارند که زندگی آن قدر 
تا  می شود  باعث  عجیبی  طرز  به  که  می دهد،  قرار  ما  برابر  در  انتخاب   حق 
 زندگی پوچ و خالی بنظر برسد. ما که برای سالیان دراز عادت کرده بودیم که 
حق  داشتن  که  می رسیم  نتیجه  این  به  اغلب  باشیم،  نداشته  انتخابی   حق 
با مخالفت و سرباز  باید  ما  ناخوشایند است.  برای مان  زیاد   انتخاب متفاوت و 
زدن خود، کنار بیاییم تا بتوانیم نسبت به برنامه متعهد باشیم. ممکن است از 
 این جهش ترس داشته باشیم، زیرا هیچ راهی وجود ندارد که حدس بزنیم ما 

را به کجا خواهد برد. 
زیرا خودخواهانه  باشیم،  اینکه بشدت خواهان چیزی  از  بترسیم،  است  ممکن 
بنظر می رسد، یا فکر از دست دادنش، ما را آزار دهد. یکی از اعضاء مشارکت 
می کرد که: "من باور داشتم که شکست خوردن، غیرقابل پذیرش است، و در 
فراری  راه  بنابراین  بازنده هستم.  یک  زندگی،  در  که خودم  داشتم  باور   ضمن 
برایم وجود ندارد. من به ابزاری نیاز داشتم تا با انسان بودن خود کنار بیایم." 
 آزادی از شر ایده های قدیمی به آسانی و به یکباره بدست نمی آیید. که باید 
خدا را در این مورد شکر کرد. حقیقت این است که اگر به یکباره و سریع این 

فرآیند را طی می کردیم، به احتمال زیاد جان سالم به در نمی بردیم. 
اعضاء  از  یکی  است.  روحانی  شهامتی  و  بزرگ  عمل  یک  آزادی،  این  پذیرش 
 مشارکت می کرد که: »اوایل بهبودی، کسی به من گفت که دیگر می توانم برای 
را حرف  این  است  بار  اولین  که  بود  این  مثل  باشم.  داشته  زندگی   خودم 
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من  اینکه  بخاطر  بیشتر  می شد،  رد  من  بغل  از  زندگی  همیشه  می شنوم. 
نمی توانستم جایی در آن برای خود پیدا کنم. NA به من روحیه شهامت برای 
 زندگی مجدد را داد، تا به دنیا وارد شوم و..... زندگی کنم!" رؤیاها و آرزوهای ما 
خود به نوعی هدایت کننده ما هستند. و نگاهی گذرا به آنها، ممکن است به ما 
نشان ندهد که واقعاً به کجا خواهیم رفت، اما ممکن است مسیر ما را در این 

سفر مشخص کند. 
 اگر تمایل داشته باشیم که بسوی رؤیاهای مان حرکت کنیم، مطمئناً به فراتر از 
 آنها دست خواهیم یافت. یکی از اعضاء می گفت که: "من می ترسیدم که اگر به

بهبودی  در  دادن  انجام  برای  کاری  دیگر  کنم  پیدا  دست  می خواهم،   آنچه 
نداشته باشم." رسیدن به هدف هایمان، پایان داستان نیست. پایان سفر بسوی 
 یک هدف، اغلب آغاز مرحله جدیدی در زندگی است. اکثر ما عادت کرده ایم تا 
یاد  تا  است  نیاز  تمرین  به  شویم.  رانده  جلو  به  ها  مصیبت  یا  بحرانها  توسط 
بگیریم که چگونه توسط چیزی به غیر از درد و رنج، انگیزه پیدا کنیم. تمایل 
 به برخاستن و انجام دادن کاری که به نظرمان صحیح می آید، نیاز به اعتمادی 
تهیه  برای  که  شکلی  همان  به  "دقیقاً  اعضاء:  از  یکی  قول  به  دارد.   مضاعف 
لیستی از داشته هایم در قدم چهار مشکل داشتم، در حال حاضر هم برای تهیه 
لیستی از اهداف و کارهایی که از انجام آنها لذت می برم، مشکل دارم." ما نیاز 
 را به اشتیاق، و وسوسه را به عزم و تصمیم تبدیل می کنیم. زمانی که تمایل 
پیدا کنیم تا معنی واقعی آزادی را بپذیریم، تازه سفر واقعی شروع خواهد شد. 

پس از سالها بهبودی، می توانیم به عقب نگاه کنیم و بخاطر کارهایی که انجام 
 داده ایم راضی و سپاسگزار باشیم، که البته رخنه و خالءهای وحشتناکی در آن

می توانیم  که  آمد  خواهد  پیش  ما  زندگی  در  لحظه ای  یافت.  خواهیم  نیز 
 تشخیص دهیم چه مقدار از کارهایی که انجام داده ایم، در خدمت به این باور
که چیزهایی  به  عوض  در  دهیم،  انجام  را  درست  کارهای  اگر  که   بوده 
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 می خواهیم دست پیدا خواهیم کرد. آن وقت تشخیص می دهیم چیزی که ما 
بوده  دائم  آسایش  و  راحتی  بلکه  نبوده،  آگاهانه  رابطة  یک  بودیم  دنبالش   به 
است. این مسئله باعث وحشت بسیار ما می شود. آیا این به معنی آن است که 
رابطه ما با نیروی برترمان قالبی بوده است؟ آیا بهبودی من یک دروغ است؟ 
به وضوح را  ما مسائل  بیداریهای روحانی، خشن و وحشتناک است.  از   بعضی 
و  ناخوشایند  است  ممکن  می بینیم  که  چیزی  و  می بینیم،  شفاف   و 
است.  دهندة  آزار  درونمان،  تاریکی  به  چشم  کردن  باز  باشد.  هشداردهنده 
و  کردم  نگاه  خود  درون  به  بار  اولین  برای  که  "زمانی  اعضاء:  از  یکی  قول   به 
 حقیقت بعضی از کارهایی که انجام داده بودم، بر من روشن شد، فکر کردم که

که  می کردم  فکر  بودم.  ترسیده  می کند.  صدق  چیز  همه  درباره  حقایق  این 
سر  آخر  و  ببینم  را  نعمات  این  تمام  تا  بود  داده شده  من  به  بهبودی   فرصت 

بفهمم که متعلق به من نیستند." 
 توانایی در تغییر فرضیات خود درباره دنیا، یکی از مهم ترین آزادی های است

قباًلً  که  ببینیم  را  گزینه هایی  تا  می دهد  را  قدرت  این  ما  به  زیرا  داریم،  که 
با ماسک بی خیالی  را  به نفس کم خود  تصورش را هم نمی کردیم. ما احترام 
نسبت به دنیای اطراف مان می پوشاندیم. و به زندگی خود بعنوان کوره راهی 
در بین گزینه های بد نگاه می کردیم. یکی از اعضاء می گفت که: "من خود را 
 بعنوان مانعی بر سر راه اراده خداوند، میدیدم." رابطه ما با نیروی برترمان، در 
ها  رابطه  ترین  از سخت  یکی  و  است،  دیده  را  بدترین خسارات  اعتیاد   دوران 

جهت اصالح است. 
بسیار  روحانی،  اصول  مورد  در  حوصلگی  بی  و  تفاوتی  بی  که  می دانیم  ما 
خطرناک است، اما بعضی مواقع و بعد از مدتی پاکی، ما دچار نوع دیگری از بی 
بهبودی یک سری  برای خود در  ما  این معنی که  به  نیز می شویم.  حوصلگی 
 باورها می سازیم و در برابر هر چیزی که بر خالف آن باشد و یا آن را زیر سئوال
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 ببرد، مقاومت می نماییم. اما این دقیقاً راهی است برای اینکه آن چیزهایی که 
 درباره حقیقت می دانیم را اصالح کنیم. حقیقت هیچ وقت تغییر نمی کند، بلکه 
تغییر  را  حقیقت  از  درکمان  نحوه  و  می دانیم  آن  درباره  که  را  چیزی   ما 
که  می کنیم  درک  بهتر  می شویم،  نزدیک  حقیقت  به  که  هرقدر  می دهیم. 
حقیقت نمی تواند به ما لطمه بزند، اگرچه بعضی مواقع دردناک است. یکی از 
اعضاء مشارکت می کرد که: »رها کردن باورهای قدیمی سخت بود، برای اینکه 
من اصاًل از اول نمیدانستم به چه چیز اعتقاد دارم.« کاری که در قدم ها انجام 
 می دهیم به ما کمک می کند تا باورهایمان را بشناسیم و ببینیم که آیا هنوز 

برای ما کار می کنند یا خیر. 
و  شرم  احساِس  من  به  می کردم  دعا  "وقتی  که:  می کرد  اقرار  اعضاء  از  یکی 
خجالت، بیگانگی و خالء دست میداد. رابطه من با خداوند نیاز به پشتکار من 
داشت. من باید حتی زمانی که هیچ احساسی به من دست نمی داد، باز هم به 
برایم طبیعی  کردن  دعا  تا  زیادی طول کشید  زمان  میدادم.  ادامه  کردن  دعا 
د.ش« تمایل به ادامه حتی وقتی که کار بسیار سخت می شود یا هیچ احساسی 
به ما دست نمی دهد، خود عمل از سر ایمان است. ما با تمرین روحانی روزانه، 
 این زمان های سخت را پشت سر می گذاریم. این رویه ما را حفظ می کند تا 
 زمانی که احساس مان تغییر کند. ما به تجربه اعضاء دیگر در رابطه با اینکه، 

این تمرین به ما کمک خواهد کرد، ایمان داریم. 
تمایل به ایجاد ارتباط با نیروی برتر می تواند بسیار قدرتمند باشد، اما ممکن 
است ما در ابتدا مردد باشیم. ما اول یک پای خود را در آب فرو می کنیم، به 
این معنی که یواش یواش شروع به ایجاد ارتباط می نماییم. ممکن است مدتی 
طوالنی با دعا و مراقبه درگیر باشیم قبل از اینکه چیزی احساس کنیم. یکی از 
اعضاء مشارکت می کرد که: »من هفت سال راه و روش های مختلفی را آزمایش 
روحانی راهی  کردن  پیدا  یابم.  دست  خود  دلخواه  روش  به  توانستم  تا   کردم 
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برای من مانند پیدا کردن کفشی بود که اندازه پایم باشد." یکی دیگر از اعضاء 
می گفت که او در برابر دعا کردن آنقدر مقاومت می کرد که راهنمایش به افراط 
در  و خود  بگذار  اتاق  در یک طرف  را  پایه  او گفت: »کتاب  به  و   متوسل شد 
طرف دیگر اتاق بنشین و دستت را برای گرفتن کتاب دراز کن. این یعنی دعا 
دراز  دست  معنی  به  دعا  کنیم،  دعا  شکل  چه  به  که  نمی کند  فرقی   کردن.« 
از سر فروتنی و صداقت،  ارتباط است، عملی است  ایجاد   کردن برای کمک و 

که برای بعضی از ما شاید اولین عمل از روی صداقت و فروتنی باشد. 
 ما ممکن است داخل یک گودال قدیمی و آشنا بیشتر احساِس آسایش کنیم تا 
 بر روی زمینی صاف و مسطح. تا مدتی نگذرد، ما معموالً متوجه نمی شویم که 
اگر  است.  سخت  شرایط  از  شدن  رها  هم  آن  از  پس  و  افتاده ایم،   گیر 
قدری  باشیم  داشته  تمایل  تا  است  الزم  بمانیم،  باقی  اسیر  که  نمی خواهیم 
نوعی  خود  جدید،  چیزهای  تجربه  کنیم.  تجربه  را  ناخوشایندی  و   ناراحتی 
که  دهیم  اجازه  خود  به  تا  باشد  سخت  خیلی  است  ممکن  است.   تسلیم 
به عنوان یک معتاد، من  از اعضاء: »  به قول یکی  آزادی مان را تجربه کنیم. 
مخلوق عادت هایم هستم. کافی است سه بار به یک رستوران بروم تا سفارش 
پیدا  عادات مان  ما در  آسایشی که  تبدیل شود.«  به »همان همیشگی«  غذایم 
می کنیم، دچار روزمرگی شدن را آسان می کند. ترس از بیماری بعضی مواقع 
امتحاِن  بیفتیم.  خطر  به  مبادا  نکنیم،  حرکت  جلو  به  زیاد  که  می شود   باعث 
از  قسمتی  های جدید همگی  تجربه  و  باورهای جدید  اندازهای جدید،  چشم 

زندگی روحانی هستند. 
یقین و اطمینان می تواند ما را از فروتنی ای که سخت به آن نیازمندیم، دور نگه 
دارد. روشن بینی سنگ زیر بنای بهبودی است، که شامل روشن بینی درباره 
برنامه ای که خود کار می کنیم نیز می شود. از زمانی که تعلیم پذیر بودن را 
 متوقف کنیم، به دردسر خواهیم افتاد. اغلب ما برای خود جاده بند و سّد راه
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 درست می کنیم در حالیکه عالئم راهنمائی خیلی مناسب تر است. وقتی که به
دور  خود  از  را  جدید  های  فرصت  تنها  نه  بسازیم،  دیوار  جاده،  و  راه   جای 
گرفتار  قدیمی مان  و  کهنه  بینش  و  فکر  حصار  در  را  خود  بلکه   می کنیم، 

می سازیم. ما به آسانی در دام خودساخته خویش گرفتار می شویم. 
در نهایت وقتی که به کمی آسودگی دست پیدا می کنیم، خیلی محکم به آن 
می چسبیم. هرقدر که این آسودگی به نشاط و سپاسگزاری نزدیک تر می شود، 
 برای ما ارزشمندتر می گردد. ممکن است آن قدر برای از دست دادن چیزی 

که به دست آورده ایم، بترسیم که سد راه رشد خود گردیم. 
 ممکن است باور داشته باشیم که فقط یک راه در NA هست که کارایی دارد، 
و آن همان راهی است که تا کنون برای ما کار کرده. اگر یک تمرین یا روش 
اجتناب  راه  آن  از  انحراف  از  احتماالً  باشد،  داده  نجات  را  ما  زندگی   خاص 
در  و  دهد  نجات  را  ما  زندگی  می تواند  رأی،  ثبات  و  استحکام  این   می کنیم. 
 هنگام پیام رسانی خیلی مفید واقع شود. اما این تفکر و نحوه برخورد محکم، 
بسته  افکاری  با  و  خودسر  و  لجوج  انسانی  به  را  ما  که  دارد  هم  را  خطر   این 
فکر  اگر  نمی کنند.  عمل  ما  مانند  که  شویم  اعضائی  راه  مانع  تا  کند،   تبدیل 
کنیم که ما دقیقاً همه ابعاد برنامه را می شناسیم و می دانیم چه چیزهای برای 
ارائه دارد، دیگر نه فضایی جهت رشد برنامه باقی می گذاریم و نه فضایی برای 
نیاز  بیشتر  چیزی  به  زمانی  اگر  اینکه  بدتر  برنامه.  محدوده  در  خودمان  رشد 
قابل دسترسی   NA از طریق  که  کرده ایم  قانع  قبل  از  را  باشیم، خود  داشته 
به  بهبودی،  در  خود  جاری  های  تجربه  کردن  مشارکت  در  ما  تمایل  نیست. 
گروههای ما کمک می کند تا همان رشد و نوسازیی که ما به عنوان یک شخص 

تجربه می کنیم، را تجربه کنند. 
یاد می گیریم  بهبودی  اوایل  بهبودی داریم. در  آغاز مجددهای بسیاری در  ما 
 که می توانیم روز خود را مجدد از هر جا که می خواهیم شروع کنیم. پس از
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را  می توانیم سفر جدیدی  باشد  نیاز  که  هرجا  می گیریم  یاد  پیشرفت،   مدتی 
شروع  تا  کنیم  نابود  را  خود  زندگی  که  نیست  الزم  کنیم.  آغاز  بهبودی   در 
تازه ای داشته باشیم. ممکن است فکر کنیم که کارمان تمام شده، در حالیکه 
تازه آغاز کرده ایم. زمانی که NA هرچه که می خواسته ایم را به ما داده باشد، 
اهداف مان  به  رسیدن  نو  فصل  یک  می شود،  شروع  ما  برای  جدیدی   داستان 
 یک آغاز جدید برای سفر ما است، و در حالیکه سفر ادامه می یابد، ما به تمامی
استفاده  آنها  از  قباًل  اینکه  داریم. صرف  نیاز  است،  داده شده  ما  به  که  ابزاری 

کرده ایم به این معنی نیست که اکنون باید بر زمین شان بگذاریم. 
رابطة آگاهانه 

ایجاد راه های بیشتر برای ارتباط با نیروی برتر، برای تمام رابطه های ما مفید 
نام  به  برتری  نیروی  به معنی درگیر کردن  این هرگز  ما  از  برای بعضی  است. 
خداوند نیست. به قول یکی از اعضاء: »من به اتحاد در NA اعتقاد دارم. برای 
اینکه هر وقت که دست برای کمک دراز کردم به کمک من آمد. من هر وقت 
که توان حرکت نداشتم، NA مرا حمل کرد." یادگیری دعا کردن یک فرآیند 
که:  می گفت  اعضاء  از  یکی  است.  نعمت  پر  سفر  یک  خود  فرآیند  این   است. 
اینکه  برای  می خواندم.  اول  کلمه  ذکر  بدون  را  آرامش  دعای  همیشه  "من 
 اعتقادی به آن کلمه نداشتم. زمانی که داشتم قدم سوم را برای اولین بار کار 
دیگر  حاضر  حال  در  کردم.  شروع  کردن  تشکر  با  را  کردن  دعا   می کردم، 
نیست.  بین  در  گفتگویی  و  دیالوگ  هرنوع  یا  "متشکرم"  می کنم"یا   خواهش 
گرامی داشتن  و  کشیدن  عمیق  نفسی  من،  برای  کردن  دعا  حاضر  حال   در 

لحظه سکوت و وصل شدن، است." 
با ایمان  و  کنیم  رها  را  اعتمادمان  عدم  و  ترس  تا  می کند  کمک  ما  به  دعا 
 زندگی کنیم. نباید دعا را حتماً درک کنیم تا برای مان کار کند. ما راه را برای
آرامش با  نامالیمات  با  تا  می کند  ما کمک  به  که  می کنیم  باز  عمیق    ایمانی 
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دعا  لحظه،  هر  تا  می کنم  کوشش  "من  می گفت:  اعضاء  از  یکی  شویم.  روبرو 
کردن را تمرین کنم. البته بعضی روزها هم در این کار شکست می خورم، اما به 
هر حال دیدگاه من در حال تغییر است. من نسبت به ظرافت و گرانبها بودن 
زندگی بسیار آگاه شده ام." به جای این که وقت زیادی بگذاریم تا دلیل بروز 
اتفاقات را پیدا کنیم، باید به دنبال آن باشیم تا از آنها چیز یاد بگیرم. یکی از 
و  بیگاه  و  گاه  من  کردن  دعا  بهبودی،  اوایل  "در  که:  می کرد  مشارکت  اعضاء 
ایجاد  برای  راهی  دعا  که  گرفتم  یاد  بعد  بود.  تسلیم  و  بیچارگی  از سر  عملی 
بتوانم  اگر  که  ام  رسیده  نتیجه  این  به  حاضر  حال  در  است.  آگاهانه   ارتباط 
دعا  یک  به  تبدیل  خود  من  زندگی  آورم،  یاد  به  لحظه  در  را  برتر   نیروی 
محدودة  در  و  می گردد  فعال  مراقبه  حین  در  من  بصیرت  و  بینش   می شود، 
 خواست و اراده نیروی برترم زندگی می کنم. من از لحاظ روحی آزاد هستم، و 
نزدیک  بسیار  لحظه،  در  زندگی  خالص  لذت  به  و  دور  بسیار  فعال  اعتیاد   از 

هستم."
ما  از طریق کسانی که در زندگی  برتر  نیروی  باور دارند که  اعضاء  از  بسیاری 
حضور پیدا می کنند، با ما ارتباط برقرار می کند. یکی از اعضاء توضیح می داد 
می دانم  زیرا  است،  کردن  دعا  نوع  بهترین  من  برای  جلسه  در  »مشارکت  که: 
 نیروی برتر در جلسات حضور دارد. من این حضور را احساس می کنم و خودم 
 را سانسور نمی کنم. اغلب نیاز دارم تا شخص دیگری روبروی من بنشیند تا من 
وانمود کنم که دارم برای او حرف می زنم، در حالیکه روی سخن من با خداوند 
می گیرم."  جلسه  در  حاضر  افراد  همین  از  را  خود  جواب  اوقات  بعضی  است. 
از  ها،  پیام  ترین  از مهم  بعضی  است.  مراقبه  نوع  فعال، خود یک  دادن  گوش 
طریق اشخاصی به ما می رسد که فکرش را هم نمی کنیم. وقتی که با روشن- 
هدایای  از  یکی  شنید.  خواهیم  داریم،  نیاز  که  پیامی را  بدهیم،  گوش   بینی 
یاد دهیم.  گوش  یکدیگر  حقایق  به  بود  خواهیم  قادر  که  است  این   هم دلی 
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ثبات عاطفی  زیربنای  بگیریم. صلح روحانی  آرام  می گیریم که در درون خود 
ساکت  را  افکارمان  که  زمانی  کنیم.  ریسک  تا  می دهد  شهامت  ما  به  و   است 
ما در  اوقات  اغلب  بشنویم.  را  نیازمان  بهتر می توانیم جواب های مورد  کنیم، 

حسرت و جستجوی جوابی هستیم که درست مقابل ما قرار دارد. 
در بعضی موارد، رابطه آگاهانه با نیروی برتر هیچ فرقی با روابط دیگر ما ندارد. 
 مالقات روزانه در یک زمان و مکان معین و خاص، شروع خوبی برای شناختن 
باز  و  صادقانه  تا  باشیم  داشته  تمایل  باید  رابطه  پیشرفت  برای  اما   است، 
مشارکت کنیم. صمیمیت در طی زمان به وجود می آید. اگر در زمان سختی با 
 کسی نزدیک باشیم، تشخیص می دهیم که آیا می توانیم به او اعتماد کنیم یا 
ارزشمند  ما  برای  بگذریم  سختیها  از  تا  می کنند  کمک  ما  به  که  روابطی  نه. 

هستند. 
همگی  بودن،  وصل  و  آگاهی  زندگی،  احساس  بودن،  لحظه  در  و  حال   در 
احساساتی هستند که ما اغلب از زبان اعضاء می شنویم وقتی که دارند دربارة 
 تجربه خود از دعا و مراقبه مشارکت می کنند. اکثر ما، آن حس عمیق اتحاد

می دانیم  که  همین  اما  نمی کنیم،  احساس  را  دارد  وجود  لحظه  هر  در  که 
ما  در  امنیت  احساس  ایجاد  باعث  کنیم  حس  مواقع  بعضی  را  آن   می توانیم 

می شود. 
لحظة  چند  برای  حتی  من  که  احساسی  آن   " که:  می گفت،  اعضاء  از   یکی 
دنبالش هستم، حّس صلح درونی ای است که بخاطر چیزی خارج از من نباشد. 
 من فقط الزم است تمایل داشته باشم که بار دنیا را برای مدتی زمین بگذارم
تا شانس تجربه این حس را پیدا کنم." ما حتی اگر برای یک لحظه، صلح و 
حفظ  مان  قلب  در  زندگی  طول  در  را  آن  می توانیم  کنیم،  تجربه  را   آرامش 
نمائیم. به قول یکی از اعضاء: »آن قدر از کمیته ای که در سر من وجود داشت 
 و صحبت های بی پایان آنها در مورد اینکه من آدم به دردنخوری هستم و همة 
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آنها  به همه  بودم که یک روز هنگام مراقّبه  بد است، خسته شده  چیز خیلی 
نوا  خوش  موسیقی  گروه  یک  به  تبدیل  آنها  حال  دادم.  موسیقی  ساز   یک 

شده اند."
بیان  برای  مداوم  و  خاص  نحوه ای  داشتِن  که  است  مشخص  ما  همه   برای 
دیگر  چیز  هر  تمرین  همانند  اصول،  تمرین  است.  مهم  بسیار   روحانیت مان 
در  کنیم،  تمرین  را  آن  آگاهانه تر  و  منّظم تر  قدر  هر  که:  معنی  این  به   است، 
دعای  که  »وقتی  که:  می گفت  اعضاء  از  یکی  شد.  خواهیم  بهتر   انجامش 
نیستم و دارم  را تمرین نمی کنم، احساس می کنم که وصل  صبحگاهی خود 
نمی گویم که، به هیچ کس  ما  البته  پیش می روم."  قدرت خود  و   با خواست 

به  اصاًل  است  ممکن  آگاهانه  رابطه  ایجاد  برای  کند.  دعا  کجا  و  کی   چگونه، 
به  است.  مفید  تأمل  منّظم جهت  یا مکث  نوعی درنگ  اما  نباشد.  نیاز   کلمات 
دارم.  چالش  درصد،   ۱۰۰ به  رسیدن  برای  همیشه  »من  اعضاء:  از  یکی   قول 
عقب  و  می ترسم  ناگهان  اما  است،  خوب  هدف  سمت  به  پیشرفتم   معموالًً 
روحانِی  تمریِن  می کنم."  سرزنش  هدف  به  نرسیدن  برای  را  خود  و  می کشم 

منّظم به ما نظم و انضباط الزم برای اجرای تعهدات مان را می آموزد. 
به  یافتن  دارد. دست  پشتکار  و  تمرین  به  نیاز  به هدف،  برای رسیدن  توانایی 
مقداری جدایی از احساسات منفی، یکی از هدایایی مراقبه است. این تمرین به 
ما کمک می کند تا تمرکز کنیم و مسائل را بهتر و واضح تر تشخیص دهیم. به 
یاد خواهیم داشت که برنامه را در رأس قرار دهیم، و به محدودیت های خود 
احترام بگذاریم. ما هر روز در پی آن هستیم تا خود را از لحاظ روحانی متعادل 
نگه داریم. بعضی روزها موفق تر هستیم. وقتی که از روی عشق و فروتنی عمل 
می کنیم، از دست آوردهای خود شگفت زده می شویم. از ترسیدن از خود دست 

برمی داریم، و شهامت پیدا می کنیم تا بر باورها و اعتقادات خود بایستیم. 
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داشته ایم.  نگه  باشد که  قولی  اولین  معتادان گمنام، شاید  به  نسبت   تعهدمان 
 یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: »من همیشه به دنبال آزادی از هرگونة قید 
 و بند و قانون بودم. برای اینکه خود را قانع کنم که آزاد هستم، تبدیل به یک 
نمانید،  باقی  طوالنی  مدتی  برای  جایی  هرگز  که  وقتی  شدم.  بدوش   خانه 
و نمی شوند  شما  محدودیت  باعث  هایتان  انتخاب  که  کنید  تظاهر   می توانید 

همیشه  من  عاطفی  بار  کوله  نمی گذارید.  باقی  دنیا  در  پایی  رد  هیچ  اینکه 
 نزدیک درب خروجی آماده بود؛ اما NA از من خواست کاری را انجام دهم که
با  باید  ما  بمانم.«  تا:  خواست  من  از  یعنی  نبودم،  انجامش  موافق  هرگز  قباًلً 
شویم.  متعهد  برنامه  به  نسبت  بتوانیم  تا  بیایم،  کنار  خود  مقاومت  و   مخالفت 
و  خالص ترین  از  یکی  آموخته ایم  را  آن  انجمن  در  که  شرط  بدون  عشق 
ما شهامت  به  که  اعتمادی  کرده ایم.  تجربه  که  است  احساساتی  نیرومندترین 

الزم برای ماندن علیرغم نامالیمات را می دهد. 
بیشتر و بیشتر در می یابیم که اصول برنامه، ما را در انتخاب هایمان راهنمایی 
باشیم  قادر  که  می شود  شروع  زمانی  از  عاقالنه،  انتخاب  در  توانایی  می کنند. 
درباره انگیزه و اشتیاق مان، با خود صادق باشیم. بعضی اوقات انجام ندادِن هیچ 
 کاری، می تواند روحانی ترین کاری باشد که انجام می دهیم. زیرا می تواند ما را
ما  به  باز دارد و در ضمن  به جبران خسارت شویم،  آینده مجبور  اینکه در  از 
زمان کافی می دهد تا خواهان راهنمایی از نیروی برترمان شویم. ما می توانیم 
و  تسخیر شویم. خنده  آنها  توسط  اینکه  بدون  کنیم  تجربه  را  مان   احساسات 
روشن  معروف،  قول  به  خدمت.  و  دعا  که  هستند،  روحانی  قدر  همان   نشاط 

فکری و روشن نگری با نشاط و سرزندگِی ما شروع می شود. 
اعمال خالقانة روح 

هر قدر که در روحانیت خود بیشتر اعتماد به نفس پیدا می کنیم، بیشتر تمایل 
 داریم که از خود ابتکار عمل نشان دهیم و في البداهه عمل کنیم، نه تنها در
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تمرین روحانیت مان بلکه در نحوه زندگی خود. ما تمایل پیدا می کنیم تا ترس 
را رها سازیم و کار درست را انجام دهیم. خدمت کردن برای ما خیلی ساده از 
انجام وظیفه تبدیل به تمایل در انجام بهترین تالش مان در خدمت می شود. ما 
با انجام پیشنهادات شروع و به انجام کار درست به دلیل درست می رسیم. ما 
می توانیم همین جا توقف کنیم، اما اگر خواهان بیشتر از این هستیم، شانس 
آن را داریم تا به ورای توقعات مان دست یابیم. تجربه ما می تواند بسیاری از 
دل سردی های ما نسبت به روحانیت را از بین ببرد. ما می توانیم بدون نگرانی 
درباره چیزهایی که درک نمی کنیم یا نمی دانیم، رابطه خود را با نیروی برتر به 
پیش ببریم. هربار که تجربه ای باعث بیداری مجدد ما می گردد، بیشتر از وجود 

نیرویی که ما را بسوی شناخت از زندگی به پیش می برد، آگاه می شویم. 
بیداری ما، کم یا زیاد خود را در تمایل مان برای تمرین اصول و پیام رسانی 
نشان می دهد. خدمت نکات بسیاری درباره روحانیت به ما می آموزد. ما نه تنها 
عشق و سپاس خود را از طریق خدمت بروز می دهیم، بلکه عشق و سپاس را 
از  از آن می آموزیم. زمانی که به کمک همدیگر عمل کنیم، نیرویی عظیم تر 
مجموع تالش های انفرادی خود به وجود می آوریم، تصمیمات هوشمندانه تری 
می گیریم و قدرتمندتر از آن چیزی هستیم که فکرش را می کنیم. سنت دوم 
یادآور این است که خداوند مهربان ما را در تالش های خدماتی مان راهنمایی 
پیام  در  ناسازگاریها  و  زودگذر  نشینی های  وقتی که عقب  بخصوص  می کند، 
رسانی در خدمت ما اخاللی به وجود نمی آورند، بیشتر به این امر پی می بریم. 
ما شاهد تأثیر گذاری نیروی برتر در NA هستیم و به این باور می رسیم که 
که:  می کرد  مشارکت  اعضاء  از  یکی  کند.  کار  نیز  ما  زندگی  در  می تواند  او 
»وقتی گروه خانگی من به دلیل عدم اطمینان به نتیجه کاری، تصمیم گیری 
 را به تعویق می اندازد، معموالً پس از آن تصمیم بهتری اتّخاذ می کند. من یاد
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گرفته ام این روش را در زندگی خود پیاده کنم: زمان هایی که وقت برای دعا 
کردن می گذارم، تصمیمات بهتری می گیرم."

 بعضی از ما خدمت در NA را به چشم، دوره آموزشی نگاه می کنند: زیرا مکانی 
همیشه  خدمت  متقابل.  احترام  و  پذیرش  روحانی  اصول  تمرین  برای   است 
مشترک نکات  و  مشترک  هدف  دنبال  به  آن  در  ما  اما  نیست،  آرام  و   خوب 
هستیم. از آنجا که همه ما در NA برابر هستیم و در حال یادگیری، بنابراین 
همگی ما هم شاگرد هستیم و هم معلم. مهم نیست که چند وقت است ما در 
NA هستیم، اگر در برنامه فعال باشیم، همیشه فرصت شناخت بیشتر از خود 
 پیدا کردن، برای مان وجود دارد. یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: "بعضی از
خدمات اولیه من بخاطر این بود که بتوانم جای خود را در انجمن پیدا کنم. 
آمد. خدمت  به وجود  NA در من  واقعی در  به خدمت  اشتیاق  از مدتی   پس 
باعث می شود تا در مورد خود احساس خوبی داشته باشم. من احساِسِ مفید 
بودن می کنم، و هر روز دعا می کنم و امیدوارم تا اعضاء جدیدی به ما بپیوندند 
به  باید  من  کند.  رشد   NA تا  است  الزم  زیادی  زمان  کنند.  رسانی  پیام   و 

حوصله، امید، پذیرش، عشق و تعهدی که آموخته ام، وفادار بمانم." 
ما می توانیم کارهای بسیاری در دنیا انجام دهیم. از زمانی که به بهبودی دست 
یافتیم، دیگر بیماری اعتیاد نمی تواند ما را محدود کند. ما در دروِن انجمن و 
 خارج از آن دارای ارزش هستیم. به قول یکی از اعضاء: »امروز من فهمیده ام 
 که ابزاری برای اجرای اراده نیروی برترم هستم. می توانم انتخاب کنم که هم -
از  انتخاب کنم که فقط  یا  بنوازم،  را  باشم و موسیقی دلنشینی  نوا   ساز و هم 
قادر  ما  روحانی،  اصول  به  بودن  وفادار  توسط  بیاورم.«  در  صدا  و  سر   خودم 
خواهیم بود زندگی و کار کنیم و شرایط دنیای واقعی را در NA و خارج از آن 
بپذیریم. وقتی که قدم ها را با نظم و ترتیب کار کنیم، یاد می گیریم که آنها را 
 در امور روزمره خود بکار گیریم. اگر این اصول را تمرین کنیم، هرگز مجبور به
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مصرف نیستیم و می توانیم بطور مداوم توانایی خود در خدمت و کنار آمدن با 
رویدادهای زندگی را افزایش دهیم. ما به عجز خود اقرار می کنیم، درخواست 
خود  نقصهای  روی  بر  می نمائیم،  اعتراف  خود  اشتباهات  به  می کنیم،   کمک 
کار می کنیم، جبران خسارت می نمائیم و خواهان راهنمایی مستمر می شویم. 
وقتی این اصول را در افکار و اعمال روزانه خود بکار بندیم، کیفیت زندگی مان 

را باال می بریم. 
 ما توسط قدم ها بعنوان جزئی مداوم از زندگیمان، شروع به عیب یابی و سر و

داستان  گفتن  چه  خودمان،  درباره  مشارکت  می کنیم.  خود  به  دادن  سامان 
زندگی مان چه خواندن ترازنامه خود، به ما کمک می کند تا به اغتشاش و هرج 
و مرج درونی خود نظم و انضباطی ببخشیم. هر بار که یکی از قدم ها را در حد 
سلولی درک می کنیم، رشد روحانی عمیق تری را تجربه می نمائیم. بارها و بارها 
تجدید عهد می کنیم، که  بهبودی  فرآیند  با  و  رها می کنیم،  میشویم،   تسلیم 
و  دعا  توسط  ما  درونی  خالء  می شود.  گشوده  ما  درون  دیگری  درب  بار   هر 
 مراقبه و خدمت پر می شود. زمانی که نقص های ما چنگال خفه کننده خود را 
از خرخره ما برمی دارند، آزاد می شویم تا بطور کامل زندگی کنیم. انتخاب های 
محدود و کم وسعتی که زمانی زندگی ما را معنی می کرد، از بین می روند و 
ما شروع به داشتن رؤیا و چشم انداز می کنیم و مشکالت را حل مینمائیم و به 
 دنبال لذت از زندگی مان می رویم. برنامه NA زیربنای محکم و استواری برای

چیزی  هر  به  دستیابی  جهت  زیربنا  این  از  می توانیم  ما  می کند.  فراهم   ما 
استفاده کنیم، تا جایی که مرکز و محور آن اصول روحانی باشد. ما می آموزیم 

که به اصول NA اعتماد کنیم تا ما را در تمام امور زندگی راهنمایی کند. 
مهم است تا به کارهایی که انجام می دهیم، اعتقاد راسخ داشته باشیم. ما دیگر 
خود را بر اساس اینکه چه کسی دور و برمان است، تغییر نمی دهیم تا با ایشان 
هم رنگ و هم آهنگ شویم. به خاطر اعتقاد راسخ و نو یافته خود، راه واضح تر و 
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آشکارتري جهت پیمودن در برابرمان قرار دارد. به قول یکی از اعضاء: "قبل از 
 پیوستن به NA من یک آدم ترسو و دنباله رو بودم. بیداری روحانی مرا وادار 
از  را  ما  تکبر  و  ترس  رنجش،  بایستم."  محکم  باورهایم  روی  بر  تا   می کند 
 توانایی در انگیزه داشتن، خالق و آزاد بودن محروم می کند. زمانی که بتوانیم
یاد  گشود.  خواهیم  را  الزم  کانال  و  راه  کنیم،  عمل  ایثار  و  عشق  روی   از 
می گیریم که دیگران را دوست داشته باشیم و به ایشان احترام بگذاریم، بدون 

اینکه به دنبال تائید باشیم. 
تبدیل می شویم، و چیزهایی که در جلسات  اعضاء مسئول جامعه خود  به  ما 
می آموزیم را در زندگی روزمره خود تمرین می کنیم. خدمت در جهان تغییر 
ایجاد می کند و مهم است. در مواقع مختلفی ما به سمت خدمت مستقیم یا 
که  احساساتی  ترین  از شگرف  یکی  میشویم.  رهنمون  دیگران  به  غیرمستقیم 
می شناسیم، حس جزئی از انسانیت بودن است. وقتی اصول روحانی را تمرین 
احساِس  روحانیت،  کرد.  خواهیم  تجربه  را  دیگران  با  همدلی  و  آگاهی  کنیم، 
انسان بودن را به ما می آموزد. پس از سالها انزوا، احساس سالمت و سرخوشی 
باید  این موضوع که دقیقاً جایی هستیم که  از  را  ما  افزایش می یابد، و  ما  در 

باشیم، مطمئن می سازد. 
ما این روش زندگی را در خانواده، با همکاران و تمام روابط دیگر خود، تمرین 
 می کنیم. ما هر روز بهترین سعی خود را می کنیم. بعضی مواقع در تمرین اصول 
کم  هم  گاهی  و  می کنیم  زیادی  پیشرفت  اوقات  بعضی  می شویم،  کمی بهتر 
 می آوریم. پیشرفت ما پیوسته و یکنواخت نیست، اما در طول مدت شاهد آن 
در  تا  می گیریم  یاد  ما  کنیم.  زندگی  را  اصول  که  می آموزیم  ما  بود.  خواهیم 
 مواقعی که چیزی برای مان مناسب و درست نیست، به آن نه بگوئیم، حتی اگر

و  خود  از  تا  می گیریم  یاد  بدهیم.  دست  از  را  کسی  تائید  باشد  قرار 
 مسئولیت هایمان مراقبت کنیم، و دیگران را به خاطر اینکه مسائل طبق دلخواه
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در  که  رشدی  فرصتهای  می توانیم  ما  نمی کنیم.  سرزنش  نرفته،  پیش  ما 
 اختیارمان قرار می گیرد را بهتر ببینیم، چه در روزهای خوب چه در روزهای

بد.
قرار  اختیارمان  در  رایگان  به  و  زود  خیلی  فعال  اعتیاد  شر  از  رهایی  و  امید 
کار  نیز  برایش  نباید  می گوئیم.  صورتی"  "ابر  آن  به  ما  از  بعضی  می گیرد. 
و  گرفت  "فقط  نمی توان  دیگر  که  می رسد  فرا  زمانی  اما  دهیم.  انجام   خاصی 
دریافت کرد.« اینجا محل تقاطع در جاده است، بعضی از ما همین جا متوقف 
زمانی  ما  داده ایم.  دست  از  را  چیزی  چه  که  نمی فهمیم  هرگز  و  می شویم، 
به  از روی سپاسگزاری  را دریافت می کنیم که  بهبودی  پاداشها و نعمت های 
 خاطر چیزهایی که به ما داده شده و به امید اتفاقات آینده، شروع به ادای ِدین 
اول  است.  روحانی  زندگی ای  معنای  به  عاشقانه  خدمت  کنیم.  بخشش  و 
می گیریم، بعد بازپس می دهیم و سپس به مشارکت می گذاریم. زندگی بطور 
کامل و در تمامی ابعاد، بیان خالقانه ای برای عشق به نیروی برتر است. زنده، 
بیدار و صادق بودن بطور کامل در مورد اینکه واقعاًً کی هستیم، هدیه ای است 

برای ما و از طرف ما به دیگران. 
و  تمامیت،  نشاط،  از  سرشار  جدیدی  زندگی  سوی  به  را  ما  روحانی،   ارتباط 
برای  اشتیاقی جدید  و  در خود عالقه  ما  رهنمون می سازد.  پایان  بی  آموزش 
التیام و کلیدی برای شفقت  ابزاری برای  زندگی کشف می کنیم. تجربه ما به 
انتظار  هرگز  که  می یابیم  دست  زیبایی  و  وضوح  به  درون  از  می شود.  تبدیل 
تجربه  را  آگاهانه  ارتباط  که  روشی  و  طریق  هر  به  نداشتیم.  هم  را  وجودش 
کنیم، نتیجه آن برای همه ما، احساس پذیرش و آسایش از آشفتگی ها است. 
روبرو  زندگی  مسائل  با  تا  داریم  نیاز  که  است  ابزاری  گمنام،  معتادان  اصول 
 شویم. خواستار آگاهی از اراده نیروی برتر شدن، ما را به اشتیاقهای قلبی مان
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نزدیک تر می کند، یعنی به احساس دوست داشتنی بودن، مفید بودن و اینکه 
جزئی از کل هستیم. 

بنیان و زیربنای روحانی که در NA به آن دست می یابیم، به ما اعتماد به نفس 
 الزم جهت زندگی و لذت از آن، کمک به دیگران و پیام رسانی را می دهد، در 
است  الزم  که  جایی  همان  به  داریم  که  هستیم  مطمئن  امر  این  از   حالیکه 
رهنمون می شویم. احساس وصل بودن به دنیای اطراف مان می کنیم و زندگِی 
هدفمندی پیدا می کنیم. ما شهامت پیروی از قلب خود، گوش کردن به صدای 

درون مان، خالقیت، تعهد، کاوش و زندگی کردن را پیدا می کنیم. 
دست  به  که  چیزی  اما  پیوستیم.  گمنام  معتادان  به  ماندن،  زنده  امید  به  ما 
آوردیم: عشق، شهامت، احساس وصل بودن و احساس پیمودن راه درست بود. 
 تمام عمر به دنبال آرامش و امنیتی بودیم که در بهبودی تجربه می کنیم. در 
هدف  از  درکی  به  می شویم،  برتر  نیروی  اراده  از  آگاهی  خواستار   حالیکه 
است. شاید هم  فرآیند  روحانی یک  بیداری  پیدا می کنیم.  مان دست  زندگی 
هدف کلی این فرآیند باشد. ما روح در حال بیداری خود را تقویت می کنیم و 
درک می کنیم که باالخره آزاد هستیم تا با وقار، درستی و خوبی زندگی کنیم. 
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 فصل چهارم:
جسم ما

هر یک از ما راه های متفاوتی برای نااه به خودمان داریم. ما موجوداتی 
با جسم خاکی و در عین حال روحانی هستیم. ما موجوداتی روحانی و در عین 
هستیم،  طلبی  انزوا  مستعد  که  معتادانی  عنوان  به  هستیم.  نیز  عاطفی  حال 
می شود  باعث  که  خود  از  بودن  جدا  حتی  همه،  از  بودن  جدا  حس  همیشه 
انسان بودن کنیم ما را همراهی   نتوانیم خود را جمع و جور کرده و احساس 
می کند. اما وقتی که بر روی واقعیات تمرکز کنیم، می توانیم خود را علیرغم 
همه تناقض هایمان بپذیریم. تمام اجزاء ما به همدیگر می پیوندند و مانند شهِر 
را رها  بودن  ایده کامل  ما  تغییر هستند.   فرنگی زیبا و رنگارنگ دائم در حال 
 می کنیم. ما شاهد هم آهنگی شگفت انگیزی در زندگی مان خواهیم بود اگر آگاه 

باشیم که از لحاظ جسمی، عاطفی و روحانی در درون ما چه می گذرد. 
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ما درباره اینکه اعتیاد چگونه بر جسم مان تأثیر گذاشته، زیاد صحبت می کنیم، 
اما قسمت فیزیکی بهبودی بطور تعجب آوری نادیده گرفته می شود. ما فکر و 
روح خود را با سپردن آنها به نیروی برتر، آزاد می کنیم، اما جسم ما داستاِن 
جداگانه ای دارد. زندگی فیزیکی، عاطفی و روحانی ما در هم آمیخته است: ما  
مجّزا  بطور  را  آنها  نمی توانیم  اما  کنیم،  فکر  مجّزا  بطور  آنها  درباره  می توانیم 
 تجربه کنیم. اگر به قسمت فیزیکی بهبودی نپردازیم، خطر آن وجود دارد که 

از راه روحانی خود نیز منحرف شویم. 
مراقبت الزم و کافی از جسم می تواند چالش برانگیز باشد. ما در تالش جهت 
کنترل کردن الگوهای رفتاری که به نظر می رسد از عالئم اعتیادمان هستند، 
 دائم درگیر زیاده روی از طریق رفتارهای خودخواهانه و افراطی هستیم تا خود
از  پس  کنیم.  ایجاد  خود  برای  بیشتری  های  محدودیت  یا  کنیم  تنبیه   را 
ابزاری برای داشتن رفتاری  یا  کشاکش و تقالی فراوان جهت دستیابی به راه 
اغلب  است!  تسلیم  دهیم،  انجام  است  نیاز  که  کاری  تنها  می یابیم  در   سالم، 
زمانی که به یک تازه وارد کمک می کنیم تا قدم ها را کار کند، درک می کنیم 

که قدم ها چگونه در زندگیمان بکار گرفته می شوند. 
 اگرچه ممکن است برای خود تعریفی از اینکه رابطه ما با جسم مان باید به چه

شکل باشد، داشته باشیم، اما اکثرمان احساس می کنیم که استانداردها را در 
ما  به  دارند  تمایل  که  دارند  وجود  بسیاری  افراد  نمی کنیم.  رعایت  مورد  این 
اینکه  به  صادقانه  نگاهی  داشتن  اما  دهیم،  انجام  را  کار  این  تا چگونه  بگویند 
چگونه با جسم خود رفتار می کنیم، مسئله ای جدید و ترسناک است. خیلی از 
اوقات ما خود را از آزادیی که برنامه در اختیارمان می گذارد، محروم می کنیم 
اما  آگاه هستیم،  عیوب خود  از  ما  نداریم.  کردن  رها  برای  کامل  آمادگی   زیرا 

فکر می کنیم که باید آن را کنترل کنیم به جای اینکه تسلیم شویم. 



پاك زيستن : سفر ادامه دارد

۹۹

 شوخ طبعی و نشاط ما کمک می کند تا علیرغم تصور بدی که از خود داریم، 
بخندیم،  خودمان  به  بتوانیم  اگر  باشیم.  داشته  مثبتی  برخورد  طرز  و  رفتار 
 سرخوش و پرنشاط خواهیم بود. ما می آموزیم که در حین کار جدی، تفریح 
دوست  چیزهای  حال  عین  در  و  می بینیم  را  خود  های  نقص  ما  بکنیم.  نیز 
داشتنی در خود می یابیم. ایجاد تعادل در زندگی مانند بندبازی است، پرانرژی 
و پویا، زیرا فقط در حین حرکت امکان پذیر است. ما دائم در حرکت هستیم و 

دیدمان نسبت به خود تغییر می کند. 
یک رابطه 

ارتباط ما با جسممان نیز یک رابطه است. این رابطه می تواند هم سالم و غنی 
باشد، هم مخرب و توهین آمیز. البته اکثرأ چیزی مابین این دو است. ما زندگی 
 و رشد می کنیم، بهتر یا بدتر می شویم، و درک می کنیم که این فرآیند یک 
به  نیاز  دیگری  رابطه  هر  مانند  نیز  رابطه  این  نیست.  مستقیم  و  صاف   خط 
کردن  برآورده  جسم مان،  به  توجه  یعنی:  دارد،  پذیری  مسئولیت  و  ارتباطات 
برای کردن.  کمک  درخواست  لزوم  صورت  در  و  آن،  از  مراقبت  آن،   نیازهای 

اکثر ما این اتفاق بطور عادی و طبیعی پیش نمی آید. یکی از اعضاء مشارکت 
با جسم خود مانند یک دشمن رفتار  تا  یاد بگیرم  بود من  می کرد که: »الزم 
نکنم.« اکثر ما وقتی به NA پیوستیم، اطالعات یا تجربه ای در مورد اینکه چه 
اما  داشتیم،  اطالعاتی  هم  اگر  نداشتیم. حتی  است،  برای مان خوب  چیزهایی 
زندگی در حین اعتیاد فعال به این معنی است که مدتی طوالنی از جسم خود 

سؤاستفاده و غفلت کرده ایم. 
رابطه ما با جسم مان همراه با مشکل بوده است و ما وقت زیادی برای رهایی از 
آن هدر دادیم، زیرا: خود را تحت فشار می گذاشتیم، نه تنها با آمیختن چند 
نوع مواد مخدر مختلف، اوردوز، یا جایگزین کردن آنها با یکدیگر جهت نشئگی 
 بیشتر، بلکه از راههای دیگر نیز، مانند: غذا نخوردن یا خوردن عجیب و غریب
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و ناسالم، فروختن جسم مان یا داشتن رابطه های جنسی پرخطر، شرکت در یا 
خود را در معرض خشونت بیش از حد قرار دادن. بیماری ما طالب لذت آنی و 
 فوری است، اما آموختن اینکه چگونه از جسم خود مراقبت کنیم و التیام آن 
اما  باشیم،  نتیجه  منتظر  شروع  محض  به  ما  است  ممکن  دارد.  نیاز  زمان   به 

اصوال نتایج به تدریج حاصل می شوند. 
خود  برای  ما  اوقات  بعضی  است.  متنوع  مدت  طول  در  رابطه  این  کیفیت 
با  را  خود  ظاهر  ما  مواقع  بعضی  خیر.  اوقات  بعضی  و  می شویم  قائل  اهمیت 
اینکه کی و چی هستیم، اشتباه می گیریم، و فکر می کنیم اگر ظاهر خود را 
تغییر دهیم، می توانیم خالء درونی خود را مرمت نمائیم. ضعف در مراقبت از 
خویش، می تواند نشانگر آن باشد که در احترام به نفس یا اولویت بندی، مشکل 
داریم. وقتی که از لحاظ فیزیکی مراقب خود نباشیم، به احتمال زیاد از خود 
در موارد عاطفی و روحانی نیز مراقبت نمی کنیم. از طرفی تغییر خلق و خو، 
 می تواند نشانگر مشکالت جسمی باشد. وقتی متوجه می شویم که احساسات یا 
عکس  العمل هایمان تغییر کرده اند، الزم است تا عمیق تر به دالیل آن بپردازیم. 
بعضی مسائل و تغییرات در زندگی باعث می شوند تا رابطه خود با جسم مان را 
تعدیل و باز تنظیم کنیم، مواردی مانند: ترک سیگار، باردار یا یائسه شدن، یا 
درمان یک مصدومیت. قبول کردن شغلی که بیش از آنچه که ما عادت داریم، 
نحوة  بر  می توانند  واقع  به  متغییر  ساعات  در  کردن  کار  یا  می کشد  بار  ما  از 
تأثیر بگذارند. تغییرات عاطفی  از خودمان  احساسات ما و همین طور مراقبت 
مانند آغاز کردن یا خاتمه دادن به یک رابطه رومانتیک نیز می تواند دید ما و 
رابطه ما با جسم مان را تغییر دهد. آیا این تغییرات در نهایت به نفع یا ضرر ما 

هستند، انتخابی است که ما باید انجام دهیم. 
مراقبت از خود به انواع دیگر آزادی ها مانند: انرژی مضاعف، آزادی در حرکت، 
احترام به نفس و انضباط منتهی می شود. ما به توانایی به اقدام و عمل در دیگر 
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زندگی  در  عظیم  تغییری  برابر  در  اگر  می یابیم.  دست  زندگی   زمینه های 
آن  زمینه ساز  که  کوچک  تغییرهای  برابر  در  زیاد  احتمال  به  کنیم،  مقاومت 
از  خاص  زمینه  یک  در  عمل  و  اقدام  عدم  کرد.  خواهیم  مقاومت  نیز  هستند 
بهبودی، اغلب نشانگر آن است که دگرگونی بزرگ در راه است. شکست اغلب 

پیش زمینه پیشرفت است. 
رها کردِن خود 

در قدم سوم ما "تصمیم می گیریم تا اراده و زندگی مان را به مراقبت خداوند 
این  بهبودی  اوایل  در  ما  اکثر  بسپاریم."  را درک می کنیم،  او  آن گونه که  به 
تصمیم را برای اولین بار می گیریم، اما اشتیاق ما برای کنترل کردن از راه های 
مختلف بروز می کند. این تصمیمی نیست که ما فقط یک بار بگیریم. هربار که 
آن را تکرار کنیم، مقاومت مان کمتر، تعهدمان عمیق تر و توانایی رها کردن مان 
ما  می نامند.  شدن،  تسلیم  فرآیند  در  پیشرفت  را  آن  بعضی  می شود.  بیشتر 
کنترل را به دست می گیریم و باز آن را رها می کنیم، و هربار در می یابیم که 
می توانیم یک کم بیشتر رها کنیم و یا چیزی را که دفعه قبل کنترلش را به 
 دست گرفتیم، این بار می توانیم برای همیشه رهایش سازیم. دفعه بعد که این 
 موارد را بررسی می کنیم، در می یابیم که هنوز به بعضی چیزها چسبیده ایم و به 
 خود می گوئیم: "این قسمت از زندگی را می توانم، بسپارم اما رسیدگی به آن

بین  مشخص  مرز  یک  به  یافتن  دست  است."  من  وظیفه  دیگر  قسمت 
از  یکی  باشد.  برانگیز  چالش  می تواند  خودسرانه  کنترل  با   مسئولیت شخصی 
اعضاء می گفت که: » تسلیم واقعی برای من تسلیم شدن در برابر این واقعیت 
است که باید تا آخر عمر تسلیم باشم." این مسئله برای هر یک از ما متفاوت 
در  تغییر می کند.  پاکی  این مسئله در طول مدت  پاسخ  اکثرمان  برای  است، 
 جسم خود گنجیدن و احساس راحتی کردن در آن، ورای رؤیاهای ما است. ما
بلند خیلی  الغر،  خیلی  یا  هستیم  چاق  خیلی  که  می کنیم  احساس   اغلب 
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فکر  ما  از  بعضی  جوان.  خیلی  یا  هستیم  پیر  خیلی  کوتاه،  خیلی  یا  هستیم 
دنیا  به  اشتباهی  فرهنگی  و  جنسیت  با  یا  مکان  و  زمان  بد  در  که  می کنیم 
آمده ایم. ممکن است به سختی کسی را که در آیینه یا در عکس ها می بینیم، 
درون  از  که  زمانی  نیستم."  من  شخص  "این  بگوئیم:  خود  به  و   بشناسیم 
می گردیم.  دلیلش  دنبال  به  خود  از  بیرون  در  داریم،  ناخوشایندی  احساس 
احساس انزوا به انواع مختلف خود را نشان می دهد. ممکن است خیلی ساده در 

جسم و پوست خود احساس ناراحتی کنیم. 
ما همه این موارد را به همراه خود به بهبودی می آوریم، اما ممکن است مدتی 
اینکه  دربارة  جلسات  در  ما  از  خیلی  ببریم.  پی  آن  اهمیت  به  تا  بکشد   طول 
وقتی تازه پاک شده بودیم پوست و استخوانی بیش نبودیم، مشارکت می کنیم. 
به  شروع  جسم مان  وقتی  که  می کنیم  صحبت  مورد  این  در  کمتر  خیلی   اما 
التیام و اضافه کردن وزن نمود، چه واکنشی از خود نشان دادیم. بعضی از ما 
ندارد.  وجود  توقفی  دیگر  شد،  شروع  ما  در  وزن  افزایش  وقتی  که   می بینیم 
را  چنگال  و  می گذارم  زمین  را  "قاشق  بگوئیم:  شوخی  به  است   ممکن 
به علت  است  ما ممکن  نیست.  دار  این مسئله همیشه خنده  اما  بر می دارم." 
بعنوان  از ما حتی  بکنیم. بعضی  احساس خجالت و وحشت   اضافه وزن عمیقاً 
پاک  است  ممکن  ما  بگیریم.  نظر  در  را  مجدد  مصرف  است  ممکن  حل   راه 
ناخوشی،  حد  در  خوردن  مانند:  اجباری  رفتارهای  که  ببینیم  اما   بمانیم 
و  نیز مشکالت  افراطی  های  رژیم  و  ملینها،  نخوردن، سؤمصرف  غذا  استفراغ، 
درگیری های خاص خود را دارند. هم چنین وسواس درباره وزن، می تواند ما را 
بسوی اعمال کنترل بر خود سوق دهد، مثال: خود را از خوردن منع می کنیم، 
به  شویم  مجبور  تا  کنیم  تنبیه  را  خود  و  کنیم  ورزش  افراط  و  اجبار  روی   از 

اندام خود رسیدگی کنیم و خوش هیکل شویم. 
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جایگزین کردن ممکن است وسیله خوبی برای دوری از مواد مخدر اصلی مان، 
 یا تغییر در رفتاری مخرب باشد. اما مشکالت خاص خود را دارد. اغلب پس از

پدیدار  ما  در  اجبار  و  وسوسه  روی  از  رفتاری  الگوهای  می شویم،  پاک  اینکه 
 می شوند. بعضی از ما در می یابیم که رابطه مان با غذا بسیار پیچیده است. ما

هرگز نمی دانستیم که چطور مناسب و به موقع غذا بخوریم، رک و پوست کنده 
وجود  خوردن  غذا  از  مهم تری  خیلی  چیزهای  مصرف  دوران  در  که  بگوئیم 
داشت. ما نامنّظم غذا می خوردیم، آت و آشغال می خوردیم، یا اصاًل هیچ چیز 
نمیخوردیم. ما به گرسنگی، حالت تهوع یا خوردن در حد امکان و در هر زمان 

ممکن، عادت کرده بودیم. 
خیالبافی های  گرفتار  "گاه  که:  می دهد  هشدار  ما  به  پذیری  خویشتن  جزوه 
سوزناکی می شویم و آرزو می کنیم که ایکاش می شد، این طور نباشیم و آن- 
که  می کنیم  عمل  گونه ای  به  اغلب  ما  می خواهد.«  دلمان  که  باشیم   طوری 
به  می کند،  صدق  نمی بینیم  که  چیزهایی  مورد  در  فقط  موضوع  این  انگار 
 این معنی که: ما می دانیم که از نقص های شخصیتی رها شدن فقط از طریق 
پذیرش خود به همان گونه که هستیم، و تمایل به این که اجازه دهیم نیرویی 
به  نوبت  وقتی  اما  است.  پذیر  امکان  سازد،  برطرف  را  آن  خودمان  از   برتر 
 عیب های جسمانی می رسد، بیشتر سعی می کنیم که از طریق سعی در کنترل
اختراع  خود  از  اکید  و  سخت  قوانین  ما  شویم.  روبرو  آن  با  خود  تنبیه   یا 
عمل  نوعی  به  ما  کنیم.  زندگی  آنها  طبق  تا  مینمائیم  سعی  و   می کنیم 
می کنیم، انگار این گونه رفتارهای از روی وسوسه و اجبار با رفتارهایی که در 
رفتارهایی که  بین  است که  متفاوت هستند. سخت  را سپرده ایم  آنها   گذشته 
خود می توانیم تغییرشان دهیم با آنهایی که باید بسپاریم، تفاوت قائل شویم. 
بیراهه رفتن است، اگر برای خود استانداردهای غیر منطقی در نظر بگیریم و 
به این که  توقعات غیرواقعی مان سرزنش کنیم.  به  نیافتن  برای دست  را   خود 
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خود اجازه دهیم انسان باشیم، به معنی زندگی بدون حد و مرز نیست، بلکه به 
این معنی است که از طریق انجام کارهای در حد توان و سپردن نتیجه اش به 

نیروی برتر در جستجوی سالمت عقل باشیم. ما باید رها کنیم. 
 اگرچه تجربه زیادی در مشارکت چالش های خود با نیروی برتر و اجازه دادن 
 به او جهت تأثیرگذاری بر زندگی مان را داریم، اما خیلی از ما به ارتباط مان با 
باشد،  خودمان  اراده  کنترل  تحت  باید  که  چیزی  بعنوان  خود   جسم 
اضافه کردن، الغر  وزن  غذا خوردن،  بهتر  فراگیریی  در حال  اگر  چسبیده ایم. 
که  می کنیم  فراموش  اغلب  هستیم،  دیگر  عادات  و  سیگار  ترک  یا   شدن، 
برنامه ای داریم که به ما یاد داده است چگونه آزاد باشیم. به جای آن اشتباه 
می کنیم و به خود می گوئیم که باید خودمان را کنترل کنیم "ممکن است ما 
هرگز از شر بیماری اعتیاد رها نشویم، اما نه به این شکل که نتوانیم آزادی را 

تجربه کنیم. 
ترس از تغییر در بین معتادان عادی و مشترک است، باالخره ما مخلوق عاداِت 
 خود هستیم، اما بعضی اوقات این ترس به حد افراط می رسد. بعضی وقت ها ما 
از نتیجه یا پیامد خاصی می ترسیم. اما بعضی دیگر از اوقات نوعی ترس شناور 
را تجربه می کنیم، که خود را در زمینه های مختلف زندگی مان نشان می دهد، 
یعنی: ترس غیر معمول و غیر منطقی، یا اجنتاب از هر نوع ریسک که باعث 
می شود زندگی ما خیلی محدود و کوچک شود. بعضی از ما به خاطر ترس از 
آینده یا بیدار شدن خاطرات گذشته از هرگونه لذت و هیجان جسمی و روحی 
اکثِر  شدن  آزاد  معنی  به  کردن  رها  مبادا  که  می ترسیم  ما  می کنیم.  دوری 

رفتارهای مخرب و آنی ما باشد. 
به  قایم میشویم. ما رسیدگی  از ما پشت بی خیال بودن در مورد خود،  بعضی 
 ظاهر خود، سالمت مان و اضافه وزن را رها می کنیم یا خیلی ساده خود را به
نشان دیگران  به  است  خیال  بی  چیز  همه  به  نسبت  که  شخصی   عنوان 
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می دهیم. ممکن است بخواهیم نامریی و نامحسوس باشیم تا از توجه دیگران 
تغییرش دهیم،  نمی دانیم چگونه  قدیمی که  رفتار  و  از یک حالت  یا   بگریزیم، 
کنیم،  نگاه  آن  به  صادقانه  و  نماییم  اقرار  ترسمان  به  که  زمانی  کنیم.   فرار 
از  انجام دادیم، مخرب تر  از آن  تشخیص می دهیم کارهایی که جهت اجتناب 
پیامدهای هستند که از آن می ترسیدیم. اما وقتی تصمیم می گیریم که واقعاًً 
رها سازیم، آزادیم تا خود واقعی مان باشیم، رها از هرگونه ترس، گناه و توجیه. 
شروع  نمی کنند،  کار  مان  برای  دیگر  رفتارهایمان  دهیم  تشخیص  که  زمانی 
برای  سپاسگزاری  ما  بودیم.  کنده  که خود  می کنیم  از چاهی  خارج شدن   به 
رفتِن راه  نوع  مثال:  می کنیم،  تمرین  را  خودمان  مورد  در  کوچک   چیزهای 
منحصر به فرد خود، برق خاصی که در چشم ما وجود دارد زمانی که دربارة 
به  که  وقتی  می کنیم  احساس  که  گرمایی  یا  می کنیم،  مهمی صحبت  مسئله 
نیروی برترمان وصل می شویم. ما از این واقعیت که منحصر به فرد هستیم و 
فرد  به  منحصر  تجلیل می کنیم.  داریم،  زندگی  به  ارائه  برای  زیبایی  چیزهای 
بودن ما یک هدیه است، هر زمانی که این موضوع را فراموش کنیم، اجازة وروِد 

مجدد بیماری به زندگی مان را داده ایم. 
اگر دوبارة به حالت دوست نداشتن یا نفرت از خود عقب نشینی کنیم، توانایی 
عاشق بودن در ما لطمه می خورد. این دروغ قدیمی که بی ارزش و به دردنخور 
هستیم، دوباره در ما زنده می شود. وقتی که نقص های شخصیتی مان را رها 
سازیم و کوله باری که مدت ها حمل کرده ایم را بر زمین بگذاریم، شروع به 
مسئله  این  پذیرش  می کنیم.  خود  در  زیبایی  و  روحانیت  انسانیت،  شناسایی 

شاید یکی از سخت ترین کارهای باشد که تا کنون انجام داده ایم. 
کرده  ایجاد  واقعیت  سالمی با  رابطه  که  می دهد  روی  زمانی  پذیری  خویشتن 
باشیم. ما شرایط موجود را می پذیریم و یاد می گیریم تا دعای آرامش را به کار 
 گیریم، یعنی: تغییر آنچه که می توانیم و رها ساختن باقی موارد. در می یابیم که
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می توانیم خوشحال بوده و در جایگاه خوبی قرار گیریم، اگر تمایل به رها کردن 
معنی  این  به  بلکه  نیست،  غفلت  و  اهمال  معنی  به  کردن  رها  باشیم.   داشته 
تجربة به  شروع  ما  کنیم.  تجربه  را  آزادی  تا  دهیم  اجازه  خود  به  که   است 
احساسات خود می کنیم. کتاب پایه به ما می گوید که: "ما آزادیم تا از چیزهای 
ساده در زندگی لذت ببریم، مانند: زندگی هماهنگ و در هارمونی با طبیعت." 
این یک واقعیت است، که ما وقتی رنگ برگ درختان را مشاهده می کنیم، یا 
 نسیم باد را بر صورتمان احساس می نمائیم، لذت زنده بودن را حس می کنیم. 
شیرینی ای را در این لذت می یابیم، که مدت های طوالنی بود آن را گم کرده 
 بودیم. بعضی از ما به هنر روی می آوریم زیرا می خواهیم از راه های خالقانه با 
عالقه  ورزش  به  است  ممکن  ما  از  دیگر  بعضی  کنیم.  برقرار  ارتباط   دیگران 
در  را  خود  ما  برقصند.  حتی  یا  کنند  شنا  بدوند،  باشند:  قادر  تا  دهند  نشان 
لحظه غرق می کنیم، و برای یک بار هم که شده مجبور به فکر کردن نیستیم. 
بروز  را  زندگی  از  خود  نشاط  که  زمانی  باشیم.  داشته  وجود  فقط   می توانیم 
دهیم، این نشاط خود را در حرکات ما، کار کردن ما و برق چشمان ما نشان 
است.  ما  جسمانی  ظاهر  ورای  که  دارد  وجود  ما  همه  در  زیبای ای   می دهد. 
از  که  تصوری  هر  علیرغم  بدرخشد،  ما  در  روحیه  این  دهیم  اجازه  که   زمانی 

ظاهر خود داریم، باز هم زیباهستیم. 
روابط جنسی

روابط  با  آنها چگونه  است، سئوال کنید که  معتادان  از  اتاقی که مملو  در  اگر 
جنسی آشنا شده اند، پاسخ های بسیار عجیب و غریبی دریافت خواهید کرد. 
این  کشف  هستیم.  درگیر  خود  جنسی  روابط  و  جنسیت  با  نوعی  به  ما  اکثر 
موضوع که چه چیز برای مان درست و چه چیز غلط است، چالش برانگیز است. 
از طریقی خاص کنار می آید.  روابط جنسی خود،  و  با جنسیت  ما  از  هر یک 
قدم ها ابزاری برای ما فراهم می کنند تا با گذشته خود کنار بیاییم، و از تأثیرات 
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با  را  کار  ما  یابیم.  رهایی  داشته،  ما  از  بعضی  بر  جنسی  روابط  که  منفی ای 
 پذیرش این موضوع که خیلی چیزها وجود دارد که ما درک نمی کنیم، شروع 
آمدِن  وجود  به  باعث  چیزهایی  چه  اینکه  بررسی  به  داشتن  تمایل  می کنیم. 
نظرات ما درباره جنسیت خودمان و جنسیت دیگران شده است، به ما کمک 

خواهد کرد تا باورها و اعتقادات خود را بهتر درک کنیم. 
خیلی از ما با روابط جنسی راحت تر هستیم، تا با صمیمیت. ما با مسائلی مانند: 
متوجه  است  و سؤاستفاده درگیر هستیم. ممکن  دیگران  تحقیر  از خود،  تنّفر 
یک  تا  باشیم،  داشته  رابطه جنسی خطرناک  یک  می دهیم  ترجیح  که  شویم 
را  ما  راهنمای مان،  با  رک  و  صادقانه  گفتگوی  یک  سخت.  و  دشوار   گفتگوی 
رابطه  این  در  را  صمیمیت  که  زمانی  می رساند.  اعتماد  از  جدیدی  سطح  به 
دیگران  و  مان  زندگی  شریک  با  صمیمی بودن  در  ما  توانایی  کنیم،   تجربه 

افزایش می یابد. 
یا مسائل  روابط  از  تجربه می کنیم،  و خجالتها که  ترین شرم  از عمیق  برخی 
 جنسی ای که داشته ایم، سرچشمه می گیرد. رفتارهای گذشته ما ممکن است از 
یا  و  بود،  بیشتر  و مصرِف  مواد مخدر  آوردن  به دست  برای  اجبار  و  نیاز  روی 
ارتباط بهترین راهی  ایجاد   شاید بخاطر این که برای به دست آوردن عشق و 
از داستاِن ما  بود که می شناختیم. سوءاستفاده جنسی نیز ممکن است جزئی 
کنیم  فکر  شاید  باشد.  برای صحبت  بسیار سختی  موضوع  می تواند  که  باشد، 
بین  در  موضوع  این  برعکس  است.  افتاده  اتفاق  ما  برای  فقط  موضوع  این   که 
بازگو  برای  امن  مکانی  و  کلمات  یافتن  است.  معمولی  و  عادی  بسیار  معتادان 
از گذشته در  فرار  یا  و  با خود،  زندگی در صلح  بین   کردن آن، می تواند فرق 
همه عمر باشد. ما گذشته خود را در قدم چهارم بررسی می کنیم و پی می بریم 
که اتفاقاتی که برای مان افتاده و کارهایی که کرده ایم، ما را به چه شخصیتی 
باید حوصله یافتنی است.  اما دست  التیام زمان الزم دارد،   تبدیل کرده است. 
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داشته باشیم. به تدریج آزادیی از زخم های کهنه را تجربه می کنیم. هر قدر که 
سردرگمی و تناقض در زندگی مان را از سر راه بر میداریم، مقدار باری که به 
دوش می کشیم کمتر می شود. ما با روابط خود درگیر هستیم. اعضاء با تجربه 
پیشنهاد می کنند که در سال اول به خود سخت نگیریم: رابطه ای برقرار نکنیم 
این پیشنهاد عاقالنه  اما تعداد کمی از ما به   و بهبودی را در رأس قرار دهیم، 
و  شهوتی  "تنها،  می کنیم  شروع  را  بهبودی  تازه  که  وقتی  ما  می کنیم.   عمل 
هنوز  قضاوت هایمان  و  هستیم  خام  عاطفی  لحاظ  از  هستیم.  امنیت"   بدون 
این  که  می کنیم  درک  بعد  و  می شویم  رابطه  وارد  محابا  بی  ما  است.   اشتباه 
روابط چقدر چالش برانگیز هستند. دو نفر بیمار به سختی می توانند زوج خوبی 
طرف  اینکه  از  قبل  و  می گیریم  اشتباه  عشق  با  را  نو  و  تازه  رابطه  ما  باشند. 
مقابل را به خوبی بشناسیم به شدت متعهد می شویم، یا برعکس از ترس تعهد 
هیچ فرصتی به طرف مقابل نمی دهیم. توسط گیر کردن در چرخه وسوسه و 
 اجبار، ما راه را برای لغزش کردن، باز می کنیم. ما کوشش خود را می کنیم، و 
البته بعضی اوقات اشتباه نیز می نمائیم. هر اشتباه برای ما یا هدیه ای دارد یا 
 خطری: ما می توانیم از اشتباهات خود درس بگیریم و از آن استفاده کنیم، یا 
 اجازه دهیم احساس گناه و پشیمانی گرفتارمان کند و باعث خروج ما از برنامه 
بهتر  کنیم،  استفاده  بهبودی  دیگر  ابزار  و  قدم ها  از  بیشتر  قدر  هر   شود. 

می توانیم از اشتباهاتمان جهت پیشرفت سود ببریم. 
ما قسمتی از وجودمان را توسط جنسیت خود تعریف می نمائیم. برای بعضی، 
بعضی  ما  می رسد  نظر  به  است.  شخصیت شان  اعظمی از  قسمت  تعریف  این 
خود  بودن  متفاوت  احساس  توجیه  جهت  اسلحه ای  عنوان  به  آن  از  اوقات 
 استفاده می کنیم. ما بیشتر مراقب کسانی هستیم که با ما روراست نیستند تا
علیرغم  NA جلسات  در  می گشایند.  برای مان  را  خود  دل  سفره  که   کسانی 



پاك زيستن : سفر ادامه دارد

۱۰۹

 جنسیت مان، پذیرفته می شویم. ما کسانی را پیدا می کنیم که دوستمان دارند 
و با ایشان علیرغم جنسیت مان با باورهایمان، احساس راحتی می کنیم. 

اگرچه بعضی از ما زمانی که به انجمن پیوستیم با هویت جنسی خود راحت و 
 در امان بودیم، اما تعدادی دیگر از ما با سردرگمی و گیجی در مورد جنسیت و
یا  مصرف  ادامه  جهت  است  ممکن  بودند.  درگیر  خود  جنسی  گرایشات 
 پذیرفته شدن توسط دیگران، رفتارهایی کرده باشیم که در تعارض با باورها و 
اعتقادات مان باشد. یا شاید همان گونه که به دنبال مواد مخدر می دویدیم به 
دنبال روابط جنسی نیز دویده باشیم، و در برابر آن احساس عجز و عدم کنترل 
کرده باشیم. برخی از ما این الگو را در روابط مختلف به کار بردیم و هیچگاه 
اشتباه  صمیمیت  با  را  جنسی  روابط  ما  از  تعدادی  نکردیم.  رضایت   احساس 
گرفتیم و آن قدر از احساسات و نیازهای عاطفی دور افتادیم، که تنها به فعالیت 
شروع  از  بعد  است  ممکن  الگو  و  رفتار  این  می کردیم.  بسنده  جنسی   های 
عاطفِی جدید،  روابط صمیمی و  آغاز  و جهت  پیدا کند،  ادامه  نیز  بهبودی مان 
برای مان ایجاد چالش نماید. برای آن دسته از ما که کار خود را با استفاده از 
روابط جنسی به پیش می بردیم، ممکن است زمان بیشتری نیاز باشد تا فرِق 
بین رابطه جنسی و صمیمیت را درک کنیم. کار بر روی این گونه مسائل به 
داشته  تمایل  کنید،  اعتماد  نزدیک خود  دوستان  و  راهنما  به  دارد،  نیاز  زمان 
 باشید تا پیش فرض ها و افکار خود را به چالش بکشید، به فرآیند بهبودی و 

در نهایت خویشتن پذیری ایمان داشته باشید. 
با دقت بیشتری به روابط مان می پردازیم. مسئله ای که به آن  در فصل بعد، 
بیاموزیم در جسم خود زندگی کنیم و  این است که چگونه  خواهیم پرداخت 
بگیریم که چگونه  یاد  ما می خواهیم  را شناسایی کنیم.  واقعیات جنسی خود 
مسائل جنسی خود را به طریقی سالم و راضی کننده، بیان کنیم، کاری که در 

دوران اعتیاد فعال برای مان غیرقابل تصور بود. 
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 رابطة جنسی در دوران پاکی، متفاوت است. زمانی که دیگر نه کرخت هستیم، 
و  داشت  خواهیم  متفاوت  تجربه ای  شده ایم،  تحریک  مصنوعی  طور  به  نه  و 
این  اوقات  بعضی  البته  خود.  مقابل  طرف  برای  متفاوت  حضوری  طور  همین 
 شرایط می تواند ترسناک یا به نوعی معتادگونه هیجان انگیز باشد. لذت بردن از 
قدرت  کسب  با  معامله  برای  ابزاری  بعنوان  آن  به  اینکه  بدون  جنسی،   روابط 
این  به  ما رسیدن  از  برای برخی  باشد.  بزرگ  نگاه کنیم، می تواند یک رهایی 
در  یکدیگر  از  و  خود  از  می توانیم  ما  می برد.  زمان  دیگران  از  بیشتر   شرایط 
می توانیم  ما  بگیریم.  یاد  را  واقعی  شدن  وصل  و  ببریم  کامل  لذت  لحظه 
از یکدیگر  باشیم. دیگر الزم نیست  واقعی  صمیمی باشیم. ما می توانیم رک و 
رفتار  انسان  مانند  یکدیگر  با  که  وقتی  کنیم.  استفاده  مخدر  ماده  یک  بعنوان 

کنیم، به احترام و وقار دست پیدا می کنیم. 
هیجان زدگی و ماجراجویی

"حال  به دنبال  ما هنوز  از  برخی  برطرف شدن وسوسه مصرف،  از  مدتها پس 
باعث  داشتن  هیجان  برای  انگیزه  اگرچه  هستیم.  مختلف  روشهای  به  کردن" 
می شود تا زندگی ای کامل، هیجان انگیز و سراسر ماجرا داشته باشیم، و همین- 
 طور نیز باعث می شود تا بدون ترس ریسک کنیم و به دنبال فرصتی باشیم تا 
که  می رسد  نظر  به  اما  بودیم.  خواهانش  همیشه  که  دهیم  انجام  را   کارهایی 
و  معتاد می شویم،  و  وابسته  نیز  تولیدی جسم خود  آدرنالین  به  مواقع  بعضی 
جهت تولید آن به قمار، رابطه جنسی، یا مواردی از این دست روی می آوریم و 
 چنان سریع در سراشیبی تند آن پیش می رویم که عقب نشینی بسیار سخت 
کردن  بلوکه  یا  و  خود  درونی  خط  کردن  پُر  جهت  است  ممکن   می شود. 
را منحرف سازیم.  افکارمان  تا  آوریم  رو  رفتارهای خطرناک  به  احساسات مان 
داشتن  با  مختلف  راههای  از  مخرب  کردن"  "حال  بین  تا  است  ما  عهده   به 

زندگی ای کامل و هیجان انگیز، تعادل برقرار کنیم. 
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یکی  هستند.  عالقمند  حرفه ای  سطح  در  ورزش  به  ما  از  توجهی  قابل  تعداد 
طبیعی  یخچالهای  در  پیمایی  یخ  به  را  هفته  آخر  تعطیالت  که  اعضاء   از 
زندگی  و  مرگ  بین  لبه  بر  واقعاً  که  لحظاتی  »در  که:  می گفت  می گذراند، 
 قرار می گیرم و حتی مطمئن نیستم که مکانی برای برداشتن گام بعدی پیدا 
مورِد  در  دیگر  دارم.  حضور  لحظه  در  که  می کنم  احساس  خیر،  یا   می کنم 
زندگی  که  می کنم  احساس  و  نمی کنم،  فکر  کار  و  همسر  و  حساب   صورت 
به ورزش های  ما  از  برخی  را حفظ کنم.«  آن  باید  است و چطور  چقدر خوب 
 رقابتی و یا بدن سازی روی می آورند و نسبت به آن بسیار عالقمند و هیجان -

دوران  در  که  می کنیم،  پیدا  فعالیتها  این  به  تعهدی  و  عشق  ما  هستند.   زده 
اعتیاد از بین رفته بود. ما آزادیم تا کارها و چیزهای جدید را امتحان کنیم. 

خیلی از ما عالقمند و طرفدار موتورسواری هستیم، و این انگیزه ممکن است 
ما را به سمت موتورسواری سوق دهد. ما احساس آزادی، قدرت و خطر پذیری 
با خود  و  رانندگی می کنیم  تند  با ماشین خود،  ما  از  بعضی  داریم.  را دوست 
فکر می کنیم که هیجان اش، نه فقط در تند رفتن بلکه در خالف کردن و گیر 
تا روزی  نیستیم،  این گونه  ما  فکر کنیم که  البته ممکن است  است.  نیفتادن 
راهنمای مان به ما پیشنهاد می کند که برای نمونه، فقط یک هفته کلیه قوانیِن 
از ما در طول بهبودی  راهنمائی و رانندگی را رعایت کنیم. در حالیکه بعضی 
خود روش های قابل قبولی پیدا می کنند تا به حال کردن ادامه دهند، بعضی 
دیگر به نتیجه می رسند که باید بعد از مدتی آرام گیرند، تا بیش از این خرابی 

به وجود نیاورند. 
بعضی اوقات اگر انرژی خود را تخلیه نکنیم دچار اضطراب و نگرانی می شویم. 
باعث تعجب می شود وقتی که می فهمیم اضطراب از همان منبعی سرچشمه 
قرار  اگر در مسیر درست  انرژی  این  اشتیاق سرچشمه می گیرد.  می گیرد که 
این صورت بسیار مخرب است. همان نیرویی که  گیرد، بسیار مفید و در غیر 
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می تواند باعث رفتارهای مخرب ما شود، نیز می تواند سبب هیجان، خالقیت و 
همت بلند ما شود، و ما را به سمت ماجراجویی یا آشفتگی بکشاند. مانند خیلی 
مسائل دیگر که در مورد خود کشف کرده ایم، این نیز می تواند هم یک نقص 

باشد و هم یک سن. بستگی دارد که ما از آن چگونه استفاده کنیم. 
یکی از اعضاء می گفت که: »زمانی خود را غرق در ترسی خودمحورانه یافتم، 
لبة  همه چیز شود،  دادن  از دست  باعث  می توانست  که  می کردم  ریسکهایی 
را  مصرف  وحشت  از  غیر  به  چیزی  و  بودم  پاک  هنوز  ولی  می زیستم  پرتگاه 
احساس می کردم. من خأل درونی خود را توسط قمار، خرید، یا هر چیِز دیگری 
که به من احساس قدرت میداد، پر می کردم، در حالیکه عاجز بودم. حال که 
می توانم خود را واضح تر ببینم، درک می کنم که باید در درمان بیماری خود 

جدی تر باشم و ذات مرگ آور آن را به خاطر داشته باشم." 
بعضی اوقات ممکن است احساس کنیم که دو دستی به بهبودی چسبیده ایم. 
زمان های وجود دارد که ما به سختی و با تخریب بسیار از روی نقص های خود 
عمل می کنیم تا وسوسه ای را از سر بگذرانیم. زمانهای دیگر ترِس از بیماری 
ما را به سمت دست و پا بستگی کامل، اجتناب از هر نوع تغییر، یا ترس از هر 
از  را  ما  فکر می کنیم هرچیزی که  اینکه  برای  به پیش می راند،  تازه ای  چیز 
روال عادی و روزمره جدا سازد، می تواند برای مان خطرناک باشد. اما بهبودی 
 به معنی جا خالی دادن نیست: وقتی که می دانیم که زندگی ما تحت مراقبت 
کنیم.  رها  که  بود  خواهیم  قادر  است،  خودمان  از  بزرگتر  و  مهربان   نیرویی 
 بعضی از ما این حالت را بطور واضح و مشهود اجرا می کنیم، و به پرش با چتر 
به  را  خود  تا ایمان  می آوریم  روی  طناب(  با  بلند  ارتفاع  از  )پرش  بانجی  یا  و 
 وضوح ثابت کنیم. اما برای اکثرمان، رها کردن به این صورت نمایشی و مهیج 
نیست. ما زندگی را در قالب یک ماجرا تجربه می کنیم و تمایل به بکار بستن 

این اصل را در شرایط مختلف زندگی پیدا می کنیم. 
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خوشی و سالمتی 
زندگی یک ماجرا است و قادر هستیم تجاربی در آن داشته باشیم که فکرش را 
هم نمی کنیم. ما قادر خواهیم بود که وراي محدودیت هایی که خود به وجود 
آورده ایم، زندگی کنیم اگر در برابر محدودیتهایی واقعی تسلیم شویم. هر بار 
که راهی بسته شود، راه جدیدی گشوده خواهد شد: خویشتن پذیری با خود، 
ما در مورد  اکثر  به همراه می آورد.  را  راههای جدید  به کشف خالقانه  تمایل 
 وقت، فرصت و توانایی هایی که در گذشته از دست داده ایم، احساس ندامت و 
کنیم،  بررسی  بینی  روشن  با  را  کنونی  شرایط  اگر  اما  می کنیم،  پشیمانی 

درمی یابیم که حق انتخاب هایی داریم که هرگز آنها را در نظر نگرفته بودیم. 
با کلمه "باید" رابطه بدی داریم. ما قسمت بزرگی از زندگی خود را صرف  ما 
شدیم،  پاک  وقتی  اما  کردیم،  خود  از  دیگران  انتظارات  علیه  بر   جنگیدن 
داریم.  دست  در  دهیم  انجام  باید  که  کارهای  از  بلندی  فهرست  که  دریافتیم 
بهترین  علیرغم  که  باشیم  ساخته  »باید«  خود  برای  قدر  این  است   ممکن 
کوشش خود، باز هم احساس بدی داشته باشیم. توقع از خودمان می تواند به 
حدی باشد که ما را زمین گیر کند. یک قسمت از کاری که برای شکل دادن 
 رفتارها و عادات جدید می توانیم انجام دهیم، این است که به جای استفاده از 
که  رفتاری  کنیم.  پیدا  زندگی  در  عمل  و  اقدام  برای  بهتری  دالیل   »باید« 
پاداش خود را به همراه داشته باشد، خیلی بهتر و راحت تر جزئی از زندگی ما 
 می شود، تا اقدام به کاری با این تصور که مجبور به انجامش هستیم. البته الزم
این  باشیم.  داشته  پشتکار  رفتارهایمان،  پاداش  به  دستیابی  برای  ما  تا  است 
پاداش چه آرامشی باشد که در حین تمرین رفتار جدید تجربه می کنیم، چه 
سپاسگزاریی باشد که جهت پیشرفت در مهارت های جدید احساس می کنیم، 
به هرحال باعث خوشنودی مان می شود، زیرا توانسته ایم نسبت به خود متعهد 

باشیم. 
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برای بعضی از ما نرمش و ورزش سبک کاری است که انجام می دهیم - یا فکر 
برای  اما  مراقبت کنیم.  از سالمتی خود  تا   - انجام دهیم  است  بهتر  می کنیم 
بعضی دیگر، معنای عمیق تری دارد، یکی از اعضاء می گفت که: "زمانی که در 
 حال دویدن هستم، احساس می کنم که در حال دعا کردن هستم، و افکارم باز

و شفاف می شود. دست یافتن به اتصالی روحانی در حین ورزش، برای بعضی 
از ما راحت تر است تا مراقبه هنگامی که بی حرکت در مکانی نشسته ایم. اگر 
ورزش را قسمتی از تمرین روحانی خود بدانیم، آسان تر می توانیم آن را ادامه 

دهیم، تا اینکه آن را فقط کاری بدانیم که فکر می کنیم باید انجام دهیم.
برخی از ما مراقبت از خود را، جزئی از فرآیند جبران خسارت می دانند. ما با 
عدم سؤاستفاده از خود شروع می کنیم، و به آهستگی یاد می گیریم تا با جسم، 
فکر و روح خود با احترام و عزت رفتار کنیم. وقتی که برای خود و سالمتی مان 
 همانند یک دوست محترم اهمیت قائل شویم، احساسات مان نسبت به آنچه که
از "باید" و "بایست" و  هستیم و آنچه که می توانیم باشیم، تغییر می کند. ما 
 "مجبورم" دست بر میداریم، و در می یابیم که اهمیت قائل شدن برای خود، 
یک کار سخت و طاقت فرسا نیست بلکه یک امتیاز و مزیّت است. اگر با خود به 
مهربانی رفتار کنیم، یاد می گیریم تا برای خود ارزش قائل شویم. ورزش منّظم 
با جسم  رابطه متفاوتی  تا  ما،  نویافته  به نفس  احترام  برای تمرین  راهی است 
 خود داشته باشیم. ما می توانیم از آشفتگی عاطفی خود در مورد این که چه 
که  گونه  همان  را  خود  و  شویم  رها  باشیم،  شکلی  چه  باید  یا  هستیم  شکلی 
هستیم، دوست داشته باشیم. ما قادر خواهیم بود که با وقار باشیم، و با دیگران 
 با احترام رفتار کنیم. ما دیگر می توانیم احساس وحدت وجود کنیم، یعنی: از 
دست  است،  مجزا  من"  "خود  و  من"  "روح  از  من"  "جسم  که  ایدة   این 

برداریم. 
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 ما احساس می کنیم که از لحاظ جسمی، با طراوت و نو شده ایم، و می بینیم که 
کنیم.  پیشرفت  می کردیم،  تصور  خود  برای  که  محدودیت هایی  وراي  قادریم 
دارد.  بر  در  عالی  پاداشی  آن،  به  دستیابی  و  خود  اهداف جسمی برای  تعیین 
 زمانی که از طریق تمرین اصول برنامه، به رهایی از بیماری خود دست یابیم، 
توانایی  ما  است:  رهایی  این  از  جزئی  واقع  در  نیز  انضباط  که  می گیریم  یاد 
پیگیری رؤیاهای خود را داریم، و به یک یک اهداف مان دست پیدا می کنیم. 

اجتناب  بودن،  "خیلی سالم"  یا  اهداف مان  به  یافتن  از دست  ما ممکن است 
کنیم. ما از بهترین حالتی که میتوانیم باشیم، دوری می کنیم زیرا یا احساس 
می کنیم که لیاقتش را نداریم و یا از تغییر می ترسیم. بعضی اوقات دعا کردن 
برای تمایل می تواند فرآیند تغییر را آغاز کند. کاری به سادگی تهیه یک غذای 
مناسب برای خودمان، ممکن است اولین حلقه زنجیر باشد: زمانی که الگوهای 
 سالم را به زندگی خود وارد می کنیم، احساس طراوت و نو شدن می کنیم، و 

تمایل پیدا می نمائیم تا اهداف تازه ای برای خود ایجاد کنیم. 
زمان زیادی الزم است تا ما از این باور که قوانین و مقررات عادی زندگی در 
مورد ما صدق نمی کنند، دست برداریم، از قانون محدودیت سرعت در رانندگی 
دوران  در  طوالنی  مدتی  برای  مرگ  با  بودن  آشنا  فیزیک.  قوانین  تا   گرفته 
مصرف، باعث شده تا بعضی از ما فکر کنیم در برابر آن مصون هستیم، گرچه 
ما خوب می دانیم که آن احساس قوی حق به جانب بودن ما که توانایی حفظ 
با این احساس  از ما  از بین نمی رود. خیلی  عادات را به ما می داد، به راحتی 
که  است  بزرگی  پیروزی  و  موفقیت  قدر  آن  ما  بودن  پاک  که:  هستیم   درگیر 

جهان باید آن را جشن بگیرد و هر چه ما می خواهیم به ما بدهد. 
در برخی از ما حس کاذب و غلط حق به جانب بودن آن قدر ریشه دار است، 
که مراقبت از خود را مسئولیت خودمان نمی دانیم، و فکر می کنیم که وظیفة 
نمایند. در خواندنی های از ما مراقبت  بان است که  یا زندان   همسر، پزشک و 
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مسئولیت های  قبول  جنبه  نداشتن  خاطر  به  "ما  که:  می شود  گفته   جلسه 
فردی، در واقع خودمان برای خودمان گرفتاری درست می کردیم." به نفع ما 
 است تا با راهنمای خود بنشینیم و بررسی کنیم که مسئولیت های واقعی ما 
نیستیم؟  چیزهایی  چه  مسئول  و  هستیم،  چیزهایی  چه  مسئول  هستند:   چه 
احساس  بیشتر  دیگران  برای  که  می بینیم  کنیم،  بررسی  خوب  که   وقتی 
مسئولیت می کنیم تا برای خودمان. یادگیری این که مراقب خود باشیم، جزئی 
عجیبی،  طرز  به  می تواند  که  است،  خودمان  برای شخص  مسئولیت  قبول  از 

مشکل باشد. 
 یکی از اعضاء قدیمی در مشارکت خود می گفت که: "هیچ چیز غم انگیزتر از
که  است  این  واقعیت  نیست."  کشیدن،  درد  برای  زیاد  تحّمل  با  معتاد   یک 
لحاظ جسمی سختی،  از  ما  از  بعضی  هستیم.  درگیر  مورد  این  با  ما  از   خیلی 
عاطفی  عذابهای  ما  اکثر  و  کرده ایم،  تحّمل  را  فراوانی  سؤاستفاده  و  مشقت 
بودن مان،  محکم  و  قوی  بخاطر  ما  که  است  منطقی  کشیده ایم.   وحشتناکی 
بخود بنازیم. قوی و محکم بودن، یک نعمت است و مطمئناً یکی از مهارت های 
 زندگی است که ما دل مان نمی خواهد آن را از دست بدهیم. برای اکثر ما این
بر  هم  و  خودمان  به  ما  نگاه  نوع  بر  هم  که  است  مان  هویت  از  جزئی   قدرت 
که  است  این  سئوال  حال  می گذارد.  تأثیر  اطراف مان  دنیای  به  خود   معرفی 

داشتن تحّمل بیش از حد، چه ایرادی دارد؟ 
پاسخ به سئوال فوق مشخص است. وقتی می بینیم یک معتاِد در حال مصرف 
تشخیص  راحتی  به  است،  خود  تلخ  عاقبت  روانه  درد  برای  زیاد  تحّمل  با 
است  ممکن  اما  است.  مورد  بی  چقدر  کشیدن  عذاب  قدر  این  که  می دهیم 
بدون  باشیم،  کار  همین  انجام  مشغول  نحوی  به  زندگیمان  در  نیز  خودمان 
 اینکه متوجه باشیم. زمانی که قدم ها را کار می کنیم، در می یابیم که بیش از
از یکی  آن.  و سالم  اندازه طبیعی  از  بیش  احتماالً  تحّمل می نمائیم،  نیاز   حد 
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حیوان  یک  سطح  در  دیگر  می کنم  سعی  "من  که:  می کرد  مشارکت   اعضاء 
ندیده  را  خود  جسم  در  مزمن  و  مداوم  درد  یک  که  وقتی  اما  نکنم،  زندگی 
 می گیرم و فکر می کنم که خودش خوب خواهد شد، در واقع در حال تحّمل 
 یک عذاب بی مورد هستم." درک کردن اینکه قواعد و قوانین کلی در مورد ما 
 هم صدق می کنند، به این معنی است که وقتی مشکلی وجود دارد، تأمل کنیم 

و آن را بررسی نمائیم. 
اگر بخواهیم مراقب و مهماندار خوبی برای جسم خود باشیم، باید بپذیریم که 
الزم است از آن محافظت و نگهداری کنیم. وقتی که در حال بهبودی هستیم، 
افراد خانواده خود پیدا کرده ایم.  درک می کنیم که اهمیت تازه ای در زندگی 
دوستی های عمیقی ایجاد کرده ایم و به افراد مفیدی در محیط کار و جامعه 
 خود تبدیل شده ایم. در حالیکه زمانی بار سنگینی بر دوش دیگران بودیم، اما 
دیگر  هستیم!  مهم  ما  هستیم.  اهمیت  دارای  بسیاری  افراد  برای   اکنون 
در  رویه ای خود-مخرب  و  نکنیم  مراقبت  از خود  بهبودی  در حین  نمی توانیم 
زندگی داشته باشیم. زیرا دریافته ایم این دورغ قدیمی که "من فقط به خودم 
ضرر می رسانم." بی پایه و اساس است. اگر از خود مراقبت نکنیم، افرادی که 
باعث می شود که  اغلب  ناامید می شوند، و  ما  از  قائل هستند  ما اهمیت   برای 
جبران  نوع  یک  خود  از  مراقبت  نمایند.  ما  از  مراقبت  به  شروع  دوباره   آنها 
خسارت نه تنها از خودمان، بلکه از کسانی که ما را دوست دارند و هم چنین 

نیروی برترمان است. مراقبت از خود نوعی سپاسگزاری از زنده بودن مان ست.
 بیماری

آنها  از  بعضی  می بریم.  رنج  اعتیاد  از  غیر  به  دیگری  بیماری های  از  ما  اکثر   
دوران  در  که  اتفاقاتی  حاصل  یا  باشند  اعتیادمان  مستقیم  پیامد  است  ممکن 
بیماری  به  ربطی  است  ممکن  دیگر  بعضی  است.  افتاده  برای مان  مصرف 
بعضی می گذارند.  تأثیر  ما  بهبودی  بر  مطمئناً  اما  باشند،  نداشته   اعتیادمان 
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اوقات به نظر می رسد این بیماریها زندگی ما را تحت سلطه خود در آورده اند. 
بر غلبه  برای  چگونه  را  آورده ایم  دست  به   NA در  که  ابزاری  اینکه   آموختن 

چالش های دیگر استفاده کنیم، جزئی از زیستن تحت شرایط زندگی است. 
هستیم،  دیگری  شخص  کشیدن  عذاب  شاهد  یا  میکشیم،  عذاب  که   زمانی 
سریع به دنبال منطقی جلوه دادن آن هستیم و سعی می کنیم توضیحی برای 
آن بیابیم. این انگیزه خوبی است اما ممکن است به انحراف کشیده شود: ما در 
بپردازیم.  قضاوت  و  به سرزنش  نهایت  در  است  ممکن  اما  توضیح هستیم  پی 
دقیقاً در لحظاتی که به آسایش و مواظبت بیشتری نیاز داریم، به عصبانیِت از 
 خودمان، نیروی برترمان یا کسی دیگر رو می آوریم. چیزی که بیشتر از همه 
عادالنه  چیز  چه  اینکه  مورد  در  ما  توّهم  می زنیم.  پس  را  هستیم   نیازمندش 
 است و چه چیزی عادالنه نیست، ما را در حالت رنجش و تأسف به حال خود 
نگه میدارد. بعضی اوقات که سعی می کنیم از دوستان خود حمایت کنیم و به 
 ایشان کمک نماییم تا به توضیح مناسبی دست یابند، این حس ممکن است به 
 ما دست دهد که داریم بیشتر سرزنش می کنیم. ما باید دیدگاه خود را کمی 
تغییر دهیم و در اتفاقات به دنبال درس گرفتن باشیم تا توضیح دادن. ممکن 
 است فقط الزم باشد تا سئواالتی که داریم را کنار بگذاریم و فقط روز خود را 

سپری کنیم. 
اگر مشکلی برای سالمتی ما پیش آید، ما یا می توانیم آن را بپذیریم و اقدامات 
اوقات سعی  یا تظاهر کنیم که مشکلی وجود ندارد. اکثر  انجام دهیم،  الزم را 
 می کنیم که آن را نادیده بگیریم، زیرا یا می ترسیم یا نمی خواهیم آسایش خود
قابل  گرفتن،  قرار  پزشکی  درمان  تحت  از  ترس  مواقع  برخی  بزنیم.  برهم   را 
درک است، بخصوص اگر مجبور به استفاده از دارو باشیم. اندازه گیری و وزن - 
کشی بین خطرات و منافع این کار آسان نیست. پیدا کردن پزشکی که بتوانیم 
به او اعتماد کنیم، این فرآیند را آسان تر می سازد. ما باید به دقت بررسی کنیم 
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نخواهد  منتهی  بیشتری  مشکالت  خلق  به  مشکل،  یک  نکردن  درمان  آیا   که 
شد. سپردن چیزی به نیروی برتر با نادیده گرفتن آن، تفاوت دارد. زمانی که 
اقدام الزم را انجام می دهیم و نتیجه را به نیروی برترمان واگذار می کنیم، در 
اصل آن را سپرده ایم. اما اگر مسئولیت و نقش خود را به عهده نگیریم و منتظر 
برخالف قدم سوم  و  بوده  بی مسئولیت  اصل  باشیم، در  راه حل جادویی   یک 

رفتار کرده ایم. ایمان داشتن با آرزو کردن خیلی تفاوت دارد. 
بین انکار و امتناع نیز تفاوت وجود دارد: زمانی که در آنکار هستیم، خود از آن 
آگاه نیستیم. ممکن است دلیل و گواه آن بسیار واضح باشد، اما ما نتوانیم آن 
 را ببینیم. اما وقتی که اقرار کنیم و بگوئیم که، "من در انکار هستم" شروع به 
خارج شدن از حالت انکار می کنیم. در این شرایط است که انتخاب می کنیم تا 
واقعیت را بپذیریم یا از آن رو برگردانیم و نادیده اش بگیریم. وقتی که از اقرار 
به واقعیت امتناع می کنیم، در معرض خطری جدی قرار می گیریم. طغیان و 
باور  انگار  که  گونه ای  به  »زندگی  است.  و کشنده  ما خطرناک  برای  سرکشی 
هم  و  بکنیم  درست  استفاده  هم  آن  از  می توانیم  ما  که  است  ابزاری  داریم«، 

استفاده بد وغلط. 
داشته  مختلف  دالیل  در  ریشه  می تواند  است  ما  پیشرفت  راه  سد  که  ترسی 
 باشد. ممکن است نظر دیگران درباره ما، هنوز آن قدر برای مان مهم باشد که
که  کسانی  یا  جامعه،  که  ننگی  لکه  اندازیم.  خطر  به  را  خود  زندگی  برایش 
قائل  بیماری ها  از  بعضی  برای   NA عضو  دوستان  حتی  یا  و  داریم  دوستشان 
و بیماری  تشخیص  برای  دادن  آزمایش  از  ما  اکثر  تا  می شود  باعث   هستند، 

به طرز  اوقات  بعضی  هم  خودمان  قضاوت  و  ترس  کنیم.  اجتناب  آن  درمان 
تعجب آوری زیاد است. در اوایل بهبودی، ما در مورد انعکاس خود در دیگران 
چیزهایی آموخته ایم، به این معنی که: صفات یا رفتارهایی که در دیگران باعث 
به خاطر همین است که در خود ما هم وجود دارد.   آزار ما می شود، احتماالً 
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ترس داریم: مبادا چیزهایی که دیگران درباره ما می گویند، به همان بدی باشد 
که ما درباره خود فکر می کنیم. ممکن است الزم باشد تا خیلی زودتر از اینکه 
بتوانیم بر روی احساسات خود در این مورد کار کنیم، خود را مجبور نمائیم تا 

در این رابطه اقدامی انجام دهیم. 
برای مثال، ممکن است متعجب شویم از اینکه مشکلی در رابطه با دندان درد یا 
دندان پزشکی، ما را مجبور به کار کرد مجدد قدم شش و هفت کند. اما وقتی 
که تشخیص دهیم که ترس از دندان پزشکی مانع مراقبت ما از خودمان شده 
است، آنگاه لزوم کار کرد مجدد آنها را درک می کنیم. بعضی اوقات نگاه کردن 
به این شرایط بعنوان نوعی جبران خسارت می تواند مفید باشد، زیرا با خرابی 
بخش  »من  که:  می کرد  مشارکت  اعضاء  از  یکی  داریم.  سروکار  گذشته   های 
دندان  های  کردن  درست  و  درمان  به  را  خود  بهبودی  سال  دومین   عظیمی از 
خود گذراندم، و متوجه شدم که بسیاری از اعضاء دیگر نیز به این کار مشغول 
هستند. این کار باعث افزایش احترام به نفس در من شد و همین طور جبران 
از  بعنوان قسمتی  این کار  به  نگاه  از جسم خودم.« ممکن است  بود  خسارتی 
قدم دهم نیز به ما کمک کند، زیرا به مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، 
می پردازیم. برخی از ما احساس کرده ایم که مشکالتی که با سالمت خود داریم، 
پایه  کتاب  است.  آن  مشکالت  از  ما  سهم  ساده  خیلی  و  اعتیادمان  نتیجه  در 
می گوید که اگرچه ما مسئول بیماری اعتیادمان نیستیم، اما مسئول بهبودی 
خود هستیم. باید در نظر بگیریم که این مسئله در رابطه با جسم و روح ما نیز 

صدق می کند. 
برای  دادن  آزمایش  از  چه  بترسیم.  شدن  بیمار  از  حقیقت  است  ممکن  ما 
تشخیص یک بیماری خاص، چه از اینکه در کل بیمار باشیم. این شاید عجزی 
از  بترسیم  است  ممکن  ما  نیستیم.  آماده  اصاًل  آن  پذیرش  برای  ما  که  باشد 
 اینکه بیماری باعث به وجود آمدن عدم امنیت و عدم اطمینان در مسائل مالی،
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اندازد.  خطر  به  را  ما  بهبودی  دارو  از  استفاده  با  شود،  ما  خانوادگی  و  شغلی 
اشخاصی  برای  است،  کنترل  از  خارج  این حد  تا  که  چیزی  از  ترس   احساس 
آور  را تجربه کرده ایم، تعجب  واری  ما که خطرات و ریسک های دیوانه  مثل 
 است، اما احساسات همیشه منطقی نیستند. ترس فرصتی فراهم می کند تا با 
و  می شویم  روبرو  مشکالت  با  و  برمی خیزیم  که  زمانی  کنیم.  عمل   شهامت 
اصاًل احساس  به کار می بریم، ممکن است  برای حل آن  را  نهایت سعی خود 
شجاعت نداشته باشیم، اما در آن لحظات بهترین و محکم ترین شاهد هستیم 
بر این مّدعا که در NA همه چیز امکان پذیر است. ما قدرت شخصیت را به 

نمایش در می آوریم. 
راهنمای  با  یعنی:  استفاده کنیم،  ابزاری که در دسترس مان هستند  از  وقتی 
 خود صحبت کنیم، خواهان دریافت تجربه، نیرو و امید از دیگران شویم، اجازه
دیگر  و  بیماری"  دوران  "در  کتابچة  از  و  کند  حمایت  ما  از  گروه  تا   دهیم 
 نشریات NA استفاده کنیم، قادر خواهیم بود تا تصمیمی قابل قبول بگیریم و

معنا  ما  بهبودی  به  می توانند  لحظات  این  برداریم.  قدم  اقدامی درست  راه  در 
ببخشند. 

انجام  قول  او  به  و  کنیم،  معامله  به  شروع  خداوند  با  بخواهیم  است   ممکن 
معامله  نوع  این  شود.  برطرف  مان  مشکل  که  اگر  بدهیم  بسیاری  کارهای 
غیرمعمول نیست، اما خطرناک است و اغلب ُمّضر. اگر در دعاهای خود شروع 
 به دادن قول و داشتن توقع کنیم، خود را در معرض بحران های روحانی قرار
 داده ایم. باید متوجه بود که نیروی برتر یکی از آن دستگاه هایی نیست که در

از آن خارج می شود. وقتی که زیستن  نیاز  آن پول می اندازند تا جنس مورد 
آن  شرایط  که  می رسیم  درک  این  به  می پذیریم،  را  زندگی  شرایط  تحت 
بوقوع  ما  اطراف  در  و  ما  برای  دائم  بطور  معجزات  است.  مذاکره  قابل  غیر 
 می پیوندند. این واقعیت که ما زنده و پاک هستیم تا با چالش های زندگی روبرو
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راه  در  بیشتری  بنگریم، معجزات  اگر درست  و  است،  شویم، خود یک معجزه 
است. 

داریم،  آن  به  را  نیاز  بیشترین  که  های  زمان  در  است  ممکن  سپاسگزاری 
جهت  دالیلی  دنبال  به  بحرانی،  لحظات  در  باشد.  ممکن  کار  ترین   سخت 
شکر گزاری گشتن، می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. اما درخواست و طلب معجزه 
کردن، معموالً فایده ای ندارد. ما باید اقدام و عمل الزم را انجام دهیم و نتیجة 

آن را بسپاریم. 
تسلیم شدن در دوران بیماری، می تواند معانی متفاوتی داشته باشد. ما یا باید 
 در برابر فرآیند درمان تسلیم شویم، یا در برابر واقعیت فناپذیر بودن و میرایی، 
یا  انصراف  معنی  به  شدن  تسلیم  اینجا  در  زندگی  ادامه  امکان  برابر  در   یا 
 بی خیالی نیست. یکی از اعضاء در حین یک بیماری طوالنی می گفت که: "برای 
 من خیلی آسان بود که در برابر امکان مرگ تسلیم شوم. اما تسلیم شدن در 

برابر تمایل به جنگیدن برای حفظ زندگی بسیار متفاوت و عمیق بود." 
انجام  برای  یا یک روش صحیح و معین  و  نمونه،  بهبودی   یک معتاد در حال 
زندگی مان  و  خود  به  صادقانه  نگاهی  با  ما  از  برخی  ندارد.  وجود   کارها 
در می یابیم که واقعاً دلمان نمی خواهد که عمر طوالنی داشته باشیم. ممکن 
و  جامع  هدف  یک  طوالنی  عمر  دارد:  واقعیت  اما  رسد،  نظر  به  عجیب   است 
ما  از  بعضی  نیست.  جهانی  و  جامع  پسندیده  امر  یک  حتی  یا   جهانی 
انتخاب هایی می کنیم، علیرغم آن که می دانیم این انتخاب ها باعث کوتاه شدن 
انتخاب  یا  بکشیم،  انتخاب کنیم که سیگار  است  ما ممکن  عمرمان می شوند. 
کنیم که تغذیه ای ُمضّر و ناسالم داشته باشیم، یا ممکن است تصمیم بگیریم 
که درمان بیماری خاصی را متوقف یا اصاًل شروع نکنیم. یکی از اعضاء که پدر 
"من  می گفت:  بودند،  کشیده  سختی  بسیار  و  داشتند  باالیی  سن  مادرش  و 
 نمی خواهم کاری را که آنها با من کردند با دختر خودم بکنم. من زندگی ای
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این  دارم  تصمیم  که  نیست  آن  معنی  به  این  اما  هستم،  اش  عاشق  که   دارم 
احساسات  یا  می گیریم،  که  تصمیماتی  از  بعضی  کنم."  بازی  آخر  تا  را  دست 
شدیدی که نسبت به این تصمیمات داریم، ممکن است باعث تعجب خودمان 

نیز بشوند. 
اتخاذ  این تصمیمات عمیقاًً شخصی هستند و ما آنها را بر طبق ارزش هایمان 
عمل  باورهایمان  روی  از  داریم  که  شویم  مطمئن  می خواهیم  ما  می کنیم. 
برای لغزش و مصرف  بهانه و دستاویزی  به وجود آوردن  می کنیم، و در حال 
یا غفلت  مراقبت کامل  بین  تعادلی  به  زندگی  ما در  از  نیستیم. هریک  مجدد 
مخرب از خود دست می یابیم. هر انتخابی که داشته باشیم، مهم این است که 
بدانیم ما آن را انتخاب کرده ایم، و درک کنیم که همیشه حق انتخاب داریم، و 

آنها را صادقانه و شفاف بررسی کرده ایم. 
آرزو،  یا  کنش  بیماری،  یا  سالمتی  بین  هستیم  تسلسل  دور  در  همیشه   اما 
 زندگی بر طبق باورهایمان یا خیانت به خود و ارزش هایمان. ما بارها و بارها به
ابزار برنامه رجوع می کنیم تا تعادلی دقیق را مجدد در زندگی خود ایجاد کنیم 
نویسی،  ترازنامه  فرآیند  نمائیم.  پیدا  راحت  زندگی  به  بازگشت  برای  راهی  و 
ما  اختیار  در  پیشرفت  برای  انتهایی  بی  منابع  تسلیم شدن  و   جبران خسارت 
با  را پیدا می کنیم و در می یابیم که زندگی  ارزشهای خود   قرار می دهند. ما 
اینکه  مورد  در  خود  توقعات  مدت  طول  در  است.  معنا  و  شکل  چه  به   آنها 
زندگی باید به چه شکلی باشد یا اینکه دیگران از ما چه انتظاری دارند، را رها 
می کنیم و بر طبق ارزش های که در خود یافته ایم، زندگی خواهیم کرد. زمانی 
 که واقعیت وجود خود را درک می کنیم، در می یابیم که دیگر مجبور نیستیم به 
انتخاب و طرح  بر طبق  تا  آزاد هستیم  ما  باشیم.  تباهی خود  یا  تکامل   دنبال 

خود زندگی کنیم. 
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از کار افتادگی 
یکی از خواندنی های ما به نام "فقط برای امروز "می گوید که: "سعی خواهم کرد 
 از زاویه بهتری به زندگیم نگاه کنم." اگرچه اکثر ما معتادها از تغییر اجتناب 
تغییر  توسط  زندگی  از  درکمان  در  تغییر  که  می دانیم  خوب  اما  می کنیم، 
دیدگاه هایمان بسیار مفید خواهد بود. هیچ چیز به اندازه تجربه از کارافتادگی 
نمی تواند دیدگاه ما را تغییر دهد. شانس اینکه در طول زندگی از کارافتادگی 
را تجربه کنیم زیاد است، حال یا برای مدتی کوتاه یا به شکلی که زندگی مان 
را به صورت دائم تغییر دهد. در هر صورت، درسی که از تجربه آن می گیریم، 
می تواند باعث پربارشدن زندگی و درک وسیع ترما از آن گردد، حتی اگر باعث 

تقلیل حق انتخاب های ما شود. 
از کارافتادگی  با  زمانی که  اما  دارد،  قرار  بهبودی مان در رأس  ما می دانیم که 
سروکار داریم به چیزی بیش از آن نیاز داریم تا هر صبح را شب کنیم. بعضی 
 از ما با از کارافتادگی دائم وارد بهبودی شدیم. تجربه به ما نشان داده که هر
کارافتادگی،  از  مانند  مضاعف  های  چالش  و  یابد،  بهبود  می تواند  معتادی 
نمی توانند سد راه ما شوند. همان گونه که یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: 
برنامه  این  به آن شکلی که  نابینایی،  از  بهبودی  امکان  »من میدانم که هرگز 
 بهبودی از اعتیاد را در اختیارم قرار داده است، برایم وجود ندارد. اما درک من 
مانند  درست  قویتر.  ام  روحیه  نتیجه  در  و  شود  بهتر  می تواند  ناتوانی  این  از 
ختم  خویشتن پذیری  به  هم  من  برای  چیز  همه  هستند،  بینا  که   اعضائی 

می شود. من فقط باید کمی بیشتر پذیرش داشته باشم." 
و  دلیل  خود  محدودیت های  "برای  می گوید:  که  است  معروفی  المثل  ضرب 
استدالل بیاور، تا همیشه با تو باقی بمانند." ممکن است ما به طرز دردناکی از 
محدودیتها و ناتوانی خود آگاه باشیم، آن قدر که نتوانیم حتی درد نکشیدن را 
 تصور کنیم. ما برای توانایی های از دست رفته خود ماتم می گیریم و از آینده
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کشمکش  خود  با  دیگران  از  کمک  درخواست  برای  ما  از  بعضی  داریم.   ترس 
یا  رو  پیاده  ناهمواری  مانند:  کوچک  مسائل  از  حاصل  یأس  و  ناامیدی  داریم. 
و  ساده  خیلی  دیگران  برای  که  قبیل  این  از  مواردی  و  پیراهن  دکمه   بستن 
 پیش پا افتاده است، می تواند دلسرد کننده و طاقت فرسا باشد. ممکن است از 
مقدار وقت و انرژیی که برای انجام کارهای ساده به هدر می رود، تعجب کنیم. 
در این گونه شرایط حتی صحبت درباره سپاسگزاری می تواند، مضحک و عصبانی 
کننده باشد. ممکن است با خود فکر کنیم: "دیگران چه می فهمند، آنها شرایط 
 مرا درک نمی کنند." تأسف بحال خود برای ما خطرناک است، چه آن زمانی که
به جانب ماست، چه زمانی که می دانیم کاماًل بی مورد  احساس می کنیم حق 
است، و در هر دو صورت می تواند باعث مرگ ما شود. اگر مدتی است که در 
برنامه هستیم، می دانیم که سپاسگزاری همیشه کوتاه ترین راه برای رسیدن به 
آسودگی و آسایش خاطر است. بعضی از ما سپاسگزاریم زیرا می دانیم شرایط 
 می توانست از این بدتر باشد و از کمک به دیگران، یا حتی آگاهی و التفات نسبت

به کسانی که با مشکالت بزرگتری درگیر هستند، آسایش خاطر می یابیم. البته 
 برای بعضی، ممکن است این حرف یک دلداری و تسلی خاطر ناچیز باشد، اما اگر 
به چیزهایی که داریم توجه کنیم، بطور حتم سپاسگزار خواهیم بود. ما می توانیم 
با افرادی که برای مان اهمیت قائل اند و رابطه ای که با نیروی برتر داریم، آغاز 
 کنیم. یک فهرست سپاسگزاری می تواند ابزاری حیاتی در این گونه شرایط باشد.

برای  چیزی  نمی توانید  »اگر  می گفت:  غرغرکنان  قدیمی،  اعضاء  از  یکی 
سپاسگزاری پیدا کنید، شکر گزار این مسئله باشید که در حال سوختن در آتش 

نیستید، و کارتان را از آنجا پی بگیرید."
است.  دیگر  راه  یک  نیز  دارند  مضاعف  نیازهای  که  اعضائی  به  آموختن کمک 
که  کنیم  فرض  خود  با  اینکه  جای  به  و  کنیم  همدلی  ایشان  با  می توانیم  ما 
 نیازشان چیست، بپرسیم چگونه می توانیم به ایشان کمک کنیم. ما در می یابیم
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بدون هیاهو و سروصدا، می تواند  و  اتکاء  قابل  اما   که مساعدت و کمک ساده 
 روشی مناسب جهت بروز عشق و پذیرش باشد. شاید مجبور باشیم تا عادات و 
محدودیت  علیرغم  عضوی  به  تا  کنیم  تعدیل  یا  دهیم  تغییر  را   سیاست ها 

جسمی که دارد، اجازه تجربه کردن لذت خدمت را داده باشیم. 
از کارافتادگی یا نقص عضو ما را برای خدمت کردن سلب صالحیت نمی کند، 
 برعکس ممکن است ما را نسبت به نیازهای اعضاء و موانع سد راه معتادان در 
وجود  ِدین  ادای  جهت   NA در  بیشماری  راههای  سازد.  آگاه تر  عذاب،   حال 
 دارد، فقط الزم است برای بهترین نوع خدمتی که می توانیم انجام دهیم، کمی
در سعی  و  بنگریم  خود  مشکالت  از  فراتر  که  وقتی  دهیم.  خرج  به    خالقیت 
تمایل  و  تعهد  از  مناسب  و  قدرتمند  الگویی  باشیم،  داشته  دیگران  به  کمک 
به جلسات حساس  قابلیت دسترسی  مورد مسئله  در  است  ما ممکن  هستیم. 
 باشیم، حتی اگر این موضوع برای مدتی کوتاه بر ما تأثیر داشته باشد. مثاًل به
جلسه  کدام  که  شده  ذکر  آیا  جلسات  لیست  در  که  کنیم  توجه  موضوع   این 
بررسی  به  شروع  بیشتری  دقت  با  است.  مناسب  چرخدار  صندلی  ورود   برای 
ما از  بعضی  برای  می کند.  مناسب  و  امن  را  جلسه  یک  که  می کنیم   مواردی 

اما  است  چرخدار  صندلی  ورود  مناسب  و  خیابان  سطح  هم  که   جلسه ای 
دستشویی آن در طبقه باال قرار دارد، ممکن است همان قدر غیرقابل دسترسی 
 به نظر آید که جلسه ای که در کرة ماه تشکیل می شود. زمانی که ما تجربه و

آگاهی شخصی خود را با خدمت در NA در می آمیزیم، کمک می کنیم تا از 
دسترسی معتادان به پیام بهبودی و جلسات، علیرغم قابلیت تحرک ایشان یا 
هر نوع مشکل دیگری اطمینان حاصل شود و از طریق حل مشکالت بعضی از 
اعضا ممکن است به انجمن در کل کمک کرد تا در پیام رسانی هرچه موثرتر 

عمل کند. 
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 NA اعضاء  که  می شویم  متوجه  داریم،  احتیاج  کمک  به  که  زمان هایی   در 
یا  داشتیم  انتظار  که  افرادی  است  ممکن  البته  هستند،  کمک  آماده   همیشه 
این  در  کسانی  چه  اینکه  از  کرد  خواهیم  تعجب  نباشند.  می خواست،  دلمان 
لحظات به کمک ما می آیند و چه کسانی نه. گمنامی در درون انجمن به این 
توانایی های  ما دارای  از  برابر هستیم. هر یک  با هم  معنی است که ما همگی 
می توانیم  دیگر  هم  کمک  به  و  هستیم،  تأسف آور  محدودیت های  و   ارزشمند 
خود  به  ما  نیستیم.  انجامشان  به  قادر  هرگز  تنها  که  دهیم  انجام  را   کارهایی 
اجازه صادق بودن با کسانی که حاضرند به ما کمک کنند را می دهیم، به جای 
اینکه بخواهیم بر دلسردی خود از کسانی که در کنارمان حضور ندارند، تمرکز 
 کنیم. اگرچه ممکن است آرزو داشته باشیم تا دیگران طبق دلخواه و توقع ما 
انتظار  که  کسانی  اینکه  مانند  کوچکی  معجزات  نمی توانیم  اما  کنند،  عمل 
نادیده  را  می کنند،  ما  به  بزرگی  های  کمک  و  می گذارند  جلو  قدم  نداشتیم، 

بگیریم. 
در  دیگران  به  و کمک  دیگران، درخواست کمک  به  دادن  اهمیت  و   مشارکت 
قوی  ابزاری  و  می گیریم،   NA در  ما  که  هستند  درسهایی  همگی  توان   حد 
هستند که ما می توانیم خارج انجمن نیز از آنها استفاده کنیم. ما ممکن است 
گریبان  به  دست  جسمانی  مشکالت  با  که  افرادی  با  جدیدی  اتصال  و  رابطه 
هستند، احساس کنیم و ببینیم که تجربه مشترکمان باعث نزدیکی بیشتر ما 
گردیده است. ما ممکن است درون انجمن یا خارج آن، از بودن با کسانی که 
مشکل و موردی مشابه ما دارند و با آن کنار آمده اند احساس آسایش بیشتری 

کنیم. 
غرور ما می تواند از مشکل جسمی ای که داریم، نقص بزرگ تری باشد. غرورمان 
داریم  برسیم و مشکل جسمی که  بنظر  باید همیشه خوب  ما می گوید که  به 
دیده برای  تمایل  یا عدم  را خراب می کند. شرم، خجالت  ما  و کالس   استیل 
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توان مان  در  که  کارهای  انجام  از  را  ما  می تواند  مشکل جسمی،  یک  با  شدن 
هستند، برحذر دارد یا سّد راه ما برای زندگی و لّذت بردن از آن شود. نقص 
جسمی ما اگر به آن اجازه دهیم می تواند تبدیل به بهانه ای برای انزوا، گوشه 

گیری و ترس شود. 
به آهستگی در می یابیم که ناتوانی و مشکلی که به اجبار عادات ما را تغییر داد 
 باعث تغییر زاویه دید ما از دنیا نیز شده است. حال به جزئیاتی دقت می کنیم

نادیده  قباًلً  که  می کنیم  برقرار  رابطه  افرادی  با  و  نمی کردیم،  قباًل   که 
می گرفتیم. وقتی آهنگ زندگی مان تغییر می کند، حاصل آن نیز تغییر خواهد 
 کرد. یاد می گیریم به جای افراط در مورد محدودیت های خود آنها را بپذیریم
بار  برای چندمین  باشیم.  ایجاد مهارت خود در زمینه های جدید  به دنبال   و 
درک می کنیم که، بهترین هدایا ممکن است در بدترین بسته بندی به ما اهدا 
بتوانیم  تا  ما کمک می کند  به  تجربه ای  هر  از  گرفتن  به درس  اشتیاق  شود. 
تنها  که  مسئله  این  از  آگاهی  حالیکه  در  گذاریم،  سر  پشت  را  سخت  دوران 

نیستیم شرایط را برای ما آسان تر می کند. 
بحران های روحانی و عاطفی

اعتیاد  ما در جلسات و همین طور در نشریات خود درباره عدم سالمت عقل 
بسیار صحبت می کنیم، و در حالیکه بسیار واضح است که افکار و طرِز فکر ما 
 توسط بیماری مان از شکل طبیعی خارج شده است، اما با آنچه پزشکان و افراد 
دوران  "در  کتابچة  است.  متفاوت  کامال  می نامند،  روانی  بیماری   حرفه ای 
روانی  بیماری  با  بهبودی  در  که  است  اعضائی  برای  مفید  منبع  یک   بیماری" 

دست به گریبان هستند. 
بیماری روانی یک واقعیت است، و می تواند بسیار جّدی باشد. واجب است که 
بدانیم اگر چه بیماری روانی یک مسئله خارجی است که نیاز به درمان دارد، 
 اما درگیری ما با بیماری مان و نحوه ای که بیماری روانی بر روی بهبودی ما
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را  تمایز  این  تا  است  نیاز  است.  انجمنی"  درون  "مسئله  یک  می گذارد   تأثیر 
قائل شویم، و حتما کمک مضاعف و الزم را دریافت کنیم و اجازه ندهیم تا لکة 
ننگی که در جلسات در مورد بیماری و مصرف دارو وجود دارد، یا اشتباهاتی 
 که درباره رابطه بین بهبودی و بیماری روانی وجود دارد، سد راه ما شوند. اما 
در ضمن الزم است که بدانیم هر نوع احساس افسردگی، اضطراب و از دست 

دادن کنترل به این معنی نیست که بیماری روانی داریم. 
 بعضی اوقات تجربة حاالت روانی ممکن است پیامد شرایط جسمی باشد، مثاًل:
زمانی که در حال سم زدایی هستیم، شرایط ممکن است بسیار سخت شود. 
کنترل  برای  درجه ای  یا  دکمه  که  می یابیم  در  بهبودی  اوایل  در  اکثرمان 
احساسات و عواطف وجود ندارد و حاالت روحی ما به شدت در نوسان است، 
فکر  بدون  وحشتناکی  طرز  به  و  است  اضطراب  و  هیجان  تحت  مان  زندگی 
نباشیم،  دیگران خطرناک  و  خود  برای  که  جایی  تا  می کنیم.  عمل  اندیشه  و 
زندگی  به  که  قدر  هر  بگذرانیم.  سر  از  را  حاالت  این  تا  کنیم   می توانیم صبر 
کند  عادت  بودن  پاک  به  بیشتر  جسممان  و  کنیم،  عادت  بیشتر  خود   جدید 
عدم  روی  از  اوقات  بعضی  هم  باز  است  ممکن  می شود.  بهتر  زندگی  شرایط 
سالمت عقل رفتار کنیم، اما باید بدانیم که "سم زدایی عاطفی" به زمان بسیار 
تا سم زدایی جسمی و به همین خاطر بعضی روزها ممکن  نیاز دارد  بیشتری 
تنها  است  ما تنگ شود. ساعاتی که در جلسه هستیم، ممکن  بر  است عرصه 
زمانی باشد که افکار دیوانه کننده ما آرام می گیرند. قرار گرفتن در کنار افرادی 
که قباًل شرایط ما را داشته اند و آن را از سر گذرانده اند می تواند باعث قّوت 
 قلب ما شود. ممکن است باور نداشته باشیم که ما هم این شرایط را پشت سر 

خواهیم گذاشت، اما اطمینان راهنمای مان باعث امیدواری ما می شود. 
تغییرات جسمانی دیگر نیز می توانند باعث چالش های عاطفی ما شوند. بعضی  
 از بیماریهای جسمانی یا آسیب هایی به سر، بر روی حافظه یا عواطف ما تأثیر
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به  افکارشان  است  دارند، ممکن  بیمارهای جسمانی  ما که  از  آن دسته  دارند. 
شدت تحت تأثیر بیماری شان قرار گیرد. اگر متوجه شویم که رفتار خودمان یا 
یکی از نزدیکان مان به شدت تغییر کرده است، نباید امکان دالیل جسمانی را 

فراموش کنیم. 
نیز دچار  بهبودی  ما در  نیست.  اختالل روحی  همیشه مشکل جسمانی دلیل 
ما  اغلب  باشد.  ترسناک  بسیار  می تواند  که  می شویم،  شدید  روحی   تغییرات 
یا  افسردگی  اندوه،  موج  می گیریم.  اشتباه  روانی  بیماری  با  را  روحی  بحران 
اضطراب و دلهره ممکن است ما را دربر گیرد، و خاطرات گذشته دوباره زنده 
شوند و حال ما را از بین ببرند، که این همه البته می تواند فرآیندی باشد که ما 
باید طی کنیم تا به رهایی دست یابیم. چیزیی که ما به دنبالش هستیم عالِج 

احساسات مان است. 
احساس افسردگی ممکن است دردی الزم جهت رشد روحانی باشد. احساس 
 پوچی، بیهودگی و تکّدر روح ممکن است ترسناک و غریب باشد. اما اتفاقاتی 
و  نور  به  ما  رساندن  برای  است  فرآیندی  اغلب  میدهند،  رخ  ما  درون  در  که 
اوقات این همه احساس منفی، مانند هوای طوفانی است که  روشنایی. بعضی 
 فقط باید آن قدر صبر کنیم تا بگذرد. صبر، درخواست کمک، حضور مداوم در
داریم،  اعتماد  ایشان  به  که  اعضائی  و  راهنما  با  صادقانه  مشارکت   جلسات، 
 بعضی اوقات تنها کاری است که می توانیم انجام دهیم تا این شرایط بگذرد. ما

فرآینِد  به  که  می شود  گفته  ما  به  و  می کنیم  صحبت  بسیار  فرآیند   درباره 
"فرآیند" چیست. ما  از  اوقات نمی دانیم منظور  اکثر  اما  اعتماد کنیم،  بهبودی 
ممکن است در مورد اینکه این فرآیند ما را به کجا می برد، گیج و سر در گم 
شویم. اگر اصولی که به آن ایمان داریم را به اجرا در آوریم، می توانیم سختی ها 

را با به دست آوردن درک و آگاهی جدیدی پشت سر بگذاریم. 
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این گونه بحرانها هنگام شدت، بسیار ترسناک هستند، و بعضی اوقات تنها راه 
شناسایی آنها با نگاه به مشکالت گذشته امکان پذیر است. شدت این بحران ها 
 هر قدر باشد، باید بدانیم که موقتی هستند، و ما از آنها توسط گشایش اوضاع
تجربة  "ما  می گوید:  پایه  کتاب  شد.  خواهیم  خالص  سرسختانه  اراده ای   یا 
روحانی بزرگی را پشت سر می گذاریم که باعث تغییرمان می شود." ما سالمت 
عقل خود را باز می یابیم و زندگی بانشاط و سازنده ای خواهیم داشت. اما ممکن 
از درخواست کمک، خطرناک و  بحرانها قبل  برای شناسایی  است صبر کردن 
جدیدی  ابزار  به  خود  روحانی  رشد  ادامه  برای  است  ممکن  باشد.   غیرمنطقی 
معنی  این  به  بگردیم  آن  دنبال  به  دیگر  جایی  در  اگر  و  باشیم،  داشته   نیاز 
نیست که کارهایی را که تا کنون انجام داده ایم را رها کرده ایم یا تعهد خود را 

قربانی نموده ایم. 
 بعضی از اعضاء با تجربه در مشارکت خود می گویند که، بدترین لحظات عدم
یعنی  ندارد،  همخوانی  ما  بیرون  با  ما  درون  که  است  موقعی  عقل   سالمت 
به  یا  است،  باورهایمان  خالف  بر  که  می دهیم  انجام  را  کارهایی  که  مواقعی 
 نحوی در حال زندگی با دروغ های خود هستیم، یا واقعیات زندگی خود را انکار
 می کنیم. قطع شدن ارتباط بین آنچه می خواهیم، با آنچه که باور داریم و آنچه
این  که  کند،  دیوانه  را  کسی  هر  تا  است  کافی  هستیم،  انجامش  حال  در  که 
با  توأم  زندگی  به  برگشت  کند.  تبدیل  نیرومند  به دشمنی  را  لغزش  می تواند 
درست کاری، با مشارکت صادقانه با فردی دیگر آغاز می شود. ممکن است راه 
برگشت بسیار طوالنی باشد، اما جایگزین آن می تواند آنقدر دردناک باشد که 
 نتوانیم با پاکی آن را پشت سر بگذاریم. وقتی که واقعیت را با راهنمای خود یا 
زنده  ما  در  دوباره  امید  می گذاریم،  میان  در  داریم  اعتماد  او  به  که  دوستی 

می شود. 
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سالمندی 
گذر عمر که هر کسی با آن سر و کار دارد، برای ما به خاطر بیماری مان متفاوت 
است. این مسئله ممکن است توسط وسواس و خودمحوری برای ما بیش از حد 
 بزرگ شود، یا ممکن است بیش از دوستان و همسایگان غیر معتاد خود نسبت به

آن عکس العمل نشان دهیم. ما با چالش هایی جسمی نیز سر و کار داریم که 
پیامد اعتیادمان هستند، به قول معروف هزینة سنگینی که برای زندگی ای بد 
پرداخت می کنیم. اکثر ما در نتیجه نوع زندگی اي که پشت سر گذاشته ایم، دارای 
 بیماریهای دیگر نیز هستیم و ممکن است احساس گناه و شرم سد راه تمایل ما 
برای درمان باشد. بعضی از ما ضربات روحی، خشونت و مورد سوء استفاده قرار 
گرفتن را تجربه کرده ایم که اثرات آن مدتها پس از اینکه از لحاظ ظاهری التیام 
یافته ایم، هنوز ادامه دارد. یکی از اعضاء می گفت: "آشنا شدن و ایجاد ارتباط با 
جسمم یک فرآیند آهسته بود. دریافت هر نوع اطالعات جدیدی از جسمم برای 
من اضطراب آور بود." ما به طور مثال در اثر تصادفی شدید، رابطه ای وحشیانه، 
 دعوا و نزاع، جنگ یا زندان دچار صدمات جسمی و روحی شده ایم که هنوز پس
 از مدتها از راههای مختلف خود را نشان می دهد و بر زندگی مان تأثیر می گذارد.

گم  را  زمان  انگار  که  داشته ایم  را  عجیب  ولی  ساده  تجربه  این  ما  از  بعضی 
کرده ایم، زیرا زمانی که پاک شدیم احساس می کردیم که از یک خواب طوالنی 
بیدار شده ایم. یکی از اعضاء می گفت: "وقتی در آئینه نگاه می کنم، پیرزنی را 
می بینم که دارد به من نگاه می کند و هر بار جا میخورم. تا آنجا که به خاطر 
را  زندگی  تازه  که  می رسید  نظر  به  کردم  نگاه  آئینه  در  که  بار  آخرین   دارم، 
 شروع کرده ام. من هنوز احساس می کنم که یک نوجوان هستم، اما هنگامی 

که به آئینه می نگرم یک مادربزرگ می بینم." 
امکان  که  نیست،  ترسناک  قدر  آن  لحظه ای  مرگ  امکان  ما  از  بعضی  برای 
 سالخوردگی و پیری برای مان هراسناک است. پاک ماندن برای مدتی طوالنی
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 کاماًل با سالخوردگی برای ما متفاوت است. بعضی از ما درک می کنیم که در 
حال پیر شدن هستیم و اندوهناک می شویم. ممکن است مدتی طوالنی برای 
بخوریم.  داده ایم، غصه  از دست  فعال  اعتیاد  و فرصت هایی که در حین   زمان 
ما  به  مغبون شدن  احساس  است  ممکن  بودیم  پاک  سالی  چند  اینکه  از  بعد 
بزرگ شده  مادر  یا  پدر  تازگی  به  است  ممکن  مثال  طور  به  زیرا  دهد.   دست 
باشیم، و تشخیص دهیم قسمت بزرگی از زندگی فرزندمان را ندیده و از دست 
داده ایم. ممکن است اصاًل متوجه گذشت زمان نشویم، مگر اینکه کسی به ما 

خاطر نشان کند دوستان و رفقای ما همگی یک نسل از ما جوان تر هستند. 
خود محوری ما، همین طور احساس مغبون بودن، یا این فکر که تیپ و قیافه 
در  مرگ  معتادگونة  رویای  یا  کنیم  معامله  آن  با  می توانیم  که  چیزیست   ما 
جوانی و در عین شکوه، باعث می شوند تا این عقیده اجتماعی که باید همیشه 
جوان و زیبا بود را برای خود بزرگ نمایی کنیم. برخی از ما در مورد این مسئله 
انگار قرار است  از سن و سال ما گذشته که بخواهیم در جوانی بمیریم و  که 
هم  زیرا  دارند.  متضادی  احساسات  باشیم،  داشته  طبیعی  و  طوالنی  عمر   یک 
"من  می گوئیم:  خود  به  ما  یأس.  احساس  هم  و  دارند  سپاسگزاری   احساس 
از ما به دنبال این هستیم که  این شرایط نکرده بودم." بعضی  خودم را آماده 
تا  برای همین خیلی سعی می کنیم  کنیم.  را حفظ  توان جوانی خود   در حد 
مراقب لباس پوشیدن و ظاهر خود باشیم تا جوان تر به نظر برسیم. بعضی دیگر 
به  فرزندان مان  و  خود  برای  مطمئن  آینده ای  تا  می کنیم  ریزی  برنامه  ما   از 
وجود آوریم. ایجاد تعادل بین بیهودگی و غرور بی مورد، با احترام به نفس، بین 
بیزاری و تنّفر از خود، با خویشتن پذیری برای اکثر ما یک چالش بزرگ است. 
یک  نیز  سالخوردگی  که  می کنیم  درک  میشویم،  تسلیم  نهایت  در  که   وقتی 
سفر است و در واقع می توانیم از آن به عنوان یک ماجرا لذت ببریم. ما فقط در 

حال پیر شدن نیستیم، بلکه در حال رشد نیز هستیم. 
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خیلی  مسئله  "سالخوردگی  که:  می گفت  خود  مشارکت  در  اعضاء  از  یکی 
پیچیده ای نیست، فقط نیاز به خویشتن پذیری و پذیرش شرایط جسمی مان 
از چیزهای دیگر در بهبودی، این حرف هم ساده به نظر  دارد. مانند بسیاری 
می رسد، اما برای رسیدن به آن راهی طوالنی در پیش است. امکان دارد تمیز 
کارکرد  که  تغییراتی  با  دارد  همراه  به  وقار  با  سالخوردگی  که  تغییراتی  دادن 
قدم ها به همراه دارد، غیر ممکن باشد. اگرچه ترکیب و آمیخته ای از این دو 

عالی و قابل توجه است. 
 هرقدر که زمان می گذرد و انجمن ما مسن تر می شود، متوجه می شویم که اکثر

روحانیت  در  می شوند.  زیباتر  شخصیت  لحاظ  از  و  بهتر  قدیمی ما   اعضائی 
حالتی وجود دارد که بر ظاهر ما پرتو می افکند، نوعی جوانی ابدی و فناناپذیر 
شدن  پیر  از  است  ممکن  اگرچه  می دهد.  بروز  را  خود  بزرگی  و  وقار  با   که 
و  بپذیریم  را  آنچه که هستیم  که می توانیم  در می یابیم  ما  اکثر  اما  بترسیم، 
اعضاء:  از  یکی  قول  به  آن.  سختیهای  و  دردها  با  حتی  باشیم،  داشته  دوست 
را  دستم  اینکه  بدون  از جای خود  بلند شدن  برای  و  پیرتر شدم  که   "هرقدر 
بیشتر  را  خود  نسبت  همان  به  کردم  پیدا  مشکل  بیشتر  بگذارم  میز   روی 
که  می بینم  کردم.  بیشتری  امنیت  احساس  خود  وجود  به  نسبت  و   پذیرفتم 

خیلی جذاب تر از زمانی هستم که دختری جوان و خواستنی بودم." 
مرگ، مردن و زندگی توأم با اندوه 

معتادان می میرند. ما در این رابطه در نشریات خود صحبت کرده ایم، ما در هر 
جلسه خاطر نشان می کنیم پایان بیماری اعتیاد "زندان، تیمارستان و مرگ" 
است، اما هر بار که یکی از ما فوت می کند، عموماً عکس العمل ما نیز مانند 
اعتیاد  بیمارِی  که  زمانی  است.  اضطراب  و  تعجب  شدن،  شوکه  انسانها  دیگر 
یکی از اعضاء را از ما می گیرد، ممکن است ما به بهانه و دست آویزی که در 
کار برنامه  که  کنیم  فکر  یعنی  کنیم  رجوع  کرده ایم،  تجربه  بهبودی   ابتدای 
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نمی کند. خیلی از ما در این شرایط بهانه ها و دست آویزهای دیگر را نیز تجربه 
می کنیم، مانند اینکه: ارزش ندارد که برای دیگران اهمیت قائل شویم، یا اینکه 
نتیجه دوست داشتن معتادان دیگر فقط درد و ناراحتی است. برای بعضی از ما 
ماندن در انجمن پس از تجربه دردناک از دست دادن یک دوست بسیار سخت 
است. غیر معمولی نیست اگر که فکر کنیم، دیگران درست سوگواری نمی کنند 
راحتی  به  آزرده هستیم،  و  وقتی که عصبانی  ندارند.  مناسبی  العمل  یا عکس 
به دیگران پرخاش می کنیم و احساس مهربانی و وصل بودن برای مان سخت 
اندوه  و  و حتی غم  احساسات  این  است که  آموخته  ما  به  تجربه  اما  می شود. 
 چیزهای است که به ما کمک می کنند تا راحت تر شرایط و زمان های سخت را 

پشت سر بگذاریم. 
که  نیست  راهی  تنها  اعتیاد،  بیماری  خاطر  به  معتادان  دادن  دست  از  البته 
اعضاء  ما  نیز می میرند.  پاک  بهبودی تجربه می کنیم. معتادان  را در  ما مرگ 
هرقدر  که  می رسد  نظر  به  می دهیم،  دست  از  را  دوستانمان  یا  خود  خانواده 
بیشتر وصل باشیم بیشتر از دست دادن دیگران را تجربه می کنیم. این مسئله 
به نحوی حقیقت دارد، زیرا: ما بیشتر از هر وقت دیگری عاشق هستیم، بیشتر 
 اهمیت می دهیم و بیشتر مشارکت می کنیم، شاید بیشتر از کسانی که مانند ما 
عضو انجمن نیستند. یکی از مزایای بهبودی این است که زندگی مان غنی و 
مملو از کسانی است که برایشان اهمیت قائل هستیم. اما به هر حال عده ای از 
آنها را نیز از دست می دهیم، که برای مان سخت است. بعضی مواقع از اینکه 
آنها فوت کرده اند و ما زنده مانده ایم، احساس گناه می کنیم. ممکن است ما 
هرگز درک نکنیم که چرا بعضی از ما به طور کامل و طوالنی زندگی می کنیم 
و بعضی دیگر خیلی زود فوت می کنیم. پاسخ های که در قدم ها می گیریم، 
برای اکثر ما کفایت می کنند تا این لحظات شک و تردید را پشت سر بگذاریم. 
 اما آنها خیلی منحصر به فرد هستند و برای هر یک از ما متفاوت. فرآینِد پشت
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سر گذاشتِن غم و اندوه ما را وادار می کند تا با سئواالت بی جواب کنار بیایم، 
که این خود یک نعمت است. 

جا  به  احساسات  بهبودی  دوران  در  مرگ  تجربه  که  می یابیم  در  ما  از  برخی 
مانده از گذشته را شعله ور می سازد، زیرا در گذشته کسانی را از دست داده ایم 
طریق  از  کنیم.  سوگواری  واقعأ  خاطرشان  به  بودیم  نتوانسته  وقت  هیچ   ولی 
کار کرد قدم ها آموخته ایم که احساساتی را که در لحظه تجربه نمی کنیم اغلب 
در وجودمان می مانند و صبر می کنند تا دوباره بعدا خود را بروز دهند، تجربه 
کردن و گذر از اندوه از دست دادن کسی در زمان حال، می تواند خاطره مرگ 
عزیزانمان در گذشته را که مدت ها بود فراموش کرده بودیم، دوباره زنده کند. 
ما ممکن است از شدت و توان احساساتی که در غم از دست دادن دوستی یا 
زده شویم. شاید  تعجب  تجربه کرده ایم،  اهلیمان  دادن حیوان  از دست  حتی 
فکر می کردیم که می توانیم خیلی راحت این احساسات را پشت سر بگذاریم، 
اما در عوض این تجربه ما را زمین گیر کرد. بعضی دیگر از ما در می یابیم که 
 هنوز بین ما و دنیا فاصله وجود دارد، یا این که عکس العمل هایمان سریع و به 
داریم  انتظار  خودمان  که  قدر  آن  مان  احساسات  اوقات  بعضی  نیست.  موقع 
عمیق نیستند، یا فکر می کنیم که بر اثر این احساسات باید تجربة خاصی را 
به  دادن  اجازه  می کنیم.  تجربه  را  متفاوتی  احساس  کامال  ولی  باشیم   داشته 
هدیه ای  بزرگترین  کردن،  قضاوت  بدون  واقعی  احساسات  تجربه  جهت   خود 
است که می توانیم به خودمان بدهیم. عکس العمل ما در این رابطه هر چه که 
باشد متعلق به خودمان است، و ما می توانیم آن را مال خود کنیم بدون اینکه 
را  احساسات  سلسله  یک  تا  آزادیم  ما  کند.  تسخیر  و  مسخ  را  ما  دهیم   اجازه 
و  احساسات  که  بدانیم  باید  نیز  حال  همان  در  و  کنیم،  تجربه  کامل  بطور 

عواطف مان، ما و دنیای ما را محدود نمی کنند. 
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به خودمان جهت  نیز خود یک تجربه است. زمان و فرصت دادن  اندوه  و   غم 
تجربه  کنون  تا  ما  اکثر  که  دارد  و صداقتی  تعهد  به  نیاز  شرایط،  این  از  گذار 
حرکت  به  شروع  خود  وقت  به  و  خود  خاص  آهنگ  با  احساسات  نکرده ایم. 
غافلگیر  عواطف  از  موجی  توسط  نامناسب  شرایطی  در  که  زمانی  و  می کنند، 
می شویم، جلوگیری از این تصور که داریم کار اشتباهی انجام می دهیم، خیلی 
سخت است. مانند خیلی چیزهای دیگر که در بهبودی تجربه کرده ایم، فقط 
یک راه درست جهت گذر از آن وجود ندارد. علم به این موضوع که این شرایط 
خواهند گذشت، احساسات مان به طور حتم تغییر خواهند کرد، و افراد نزدیک 
این  گذاشتن  سر  پشت  برای  راهی  نیز  هستند  اندوهگین  شدت  به  که  ما  به 
ما  به  گشت،  خواهند  باز  عادی  حالت  به  دوباره  و  کرد  خواهند  پیدا   عواطف 
آرامش مجدد می بخشد. ما در بهبودی می آموزیم که حتی از بدترین تجارب 
به  ابزاری جهت کمک  عنوان  به  آن  از  و سپس  بگیریم  خود می توانیم درس 

دیگران استفاده کنیم. 
راه های  به  باشیم،  از خود  بزرگتر  نیرویی  با  آگاهانه  ارتباط  خواهاِن  که  زمانی 
قائل  ارزشی  خودمان  برای  که  مواقعی  می یابیم.  دست  خدمت  برای  جدیدی 
 نمی شویم، خدمت کردن چه درون و چه بیرون از NA به ما کمک می کند تا
به  دلبازانه،  و  دست  بخشش  یابیم.  دست  ارزش  به  خود  زندگی  در   مجدد 
از  رهایی  جهت  راهی  می کشیم،  درد  و  هستیم  رنج  در  که  مواقعی   خصوص 

اندوه و پریشانی است. 
 اغلب در مشارکت اعضاء می شنویم که: »هر روز در بهبودی، به این معنی است
 که مجازات مرگم یک روز دیگر به تعویق افتاده، و فرصت مجددی به من داده 
هنوز  که  هستیم  شانس  خوش  و  داریم،  کشنده ای  بیماری  ما  است.  شده 
زنده ایم، و حتی خوش شانس تر زیرا از زنده بودن خود لذت می بریم. اکثر ما 
برای مان بودیم، و زنده ماندن  اعتیاد فعال مانند یک مرده متحرک   در دوران 
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هم  اگر  گذاشته ایم،  سر  پشت  را  خودکشی  تجربه  ما  اکثر  بود.  سنگین   باری 
سعی نکرده باشیم که خودکشی کنیم، بی شک زندگی برای مان خیلی بی ارزش 

بود. 
 با در نظر گرفتن مسئله فوق، تعجب آور است که باز هم با دریافت خبری بد از

نظر  به  ما،  انسانی  و  العمل کامال طبیعی  پزشک خود شوکه می شویم. عکس 
خودمان غیرمنطقی و نوعي ناسپاسی است. باز تکرار می کنیم که حس کردِن 
 واقعی احساسات مان، بسیار مهم و همین طور بسیار سخت است. فقط پس از 
اعتراف به احساسات خود، می توانیم باالخره شروع به کنار آمدن با آنها کنیم. 
کاسته  ما  بر  آنها  قدرت  از  می زنیم،  حرف  خود  احساسات  درباره  که  وقتی 
می شود. عضوی که بحران ها و معالجات پزشکی بسیاری را پشت سر گذاشته 
بود، می گفت: "من نمی دانم که برای یک روز یا ده سال دیگر زنده ام، اما به 
هر حال نمی خواهم که این زمان را توأم با ترس بگذرانم." وقتی که از ابزاری 
که در دسترس داریم استفاده می کنیم، تساّلی خاطر می یابیم. همان ابزاری 
 که به ما کمک کردند تا به نحوی زندگی کنیم که باعث خوشحالی مان باشد، 

می توانند به ما کمک کنند تا سفرمان را با آرامش و وقار به پایان رسانیم.
هم  ما  از  بعضی  نیستیم،  آگاه  خود  زندگی  پایان  زمان  از  ما  همگی  البته 
دوباره  اما  می شویم  نزدیک  مرگ  به  یا  می کنیم  دریافت  اشتباهی   اخطارهای 
بر می گردیم. بعضی اوقات این تماس های کوتاه و نامحسوس با مرگ، ما را از 
از  تا بتوانیم به نحوی روحانی و به درد بخور قبل   خواب غفلت بیدار می کند 

این که دیر شود به امور خود سروسامان ببخشیم. 
این  بر ما مستولی می شود، در  آرامشی عمیق  در لحظات درد زیاد، سکون و 
لحظات می توانیم عمق تاریکی را در درون خود ببینیم و در همان حال شاهد 
عظمت نیرویی باشیم که به آن وصل هستیم. غم و اندوه فراوانی که احساس  
ارتباط آگاهانه ما ایجاد   مي کنیم، بشکلي که هرگز تجربه نکرده بودیم باعث 
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و جمعیت،  از سروصدا  کناره گیری  و  ناگهانی عقب کشیدن،  انگیزه  می شود. 
حتی از افرادی که بیشترین حمایت را از ما کرده اند، اغلب نوعی حفاظت از 
بترسیم که  و هوا  این حال  از  از خارج شدن  قدر   خود است. ممکن است آن 
ایشان  به  که  اشخاصی  تا  دهیم  اجازه  اگر  اما  بخوریم.  تکان  نخواهیم   حتی 
در  حتی  که  کنیم  درک  تا  می شود  باعث  کنند،  حمایت  ما  از  داریم   اعتماد 
جهت  دیگران  به  دادن  اجازه  نیستیم.  تنها  لحظات،  سردترین  و  ترین  سخت 
کمک به ما به نحوی خدمت به ایشان است، زیرا وقتی می گذاریم کسی ما را 
 در لحظات آسیب پذیری مان دوست داشته باشد، هم ایشان و هم خود ما نفع

دو  خیابانی  میزنیم،  حرف  آن  از  همیشه  ما  که  مهربانی  و  همدلی   می بریم. 
اغلب  تمرین کرده ایم،  بیشتر  را  ما که بخشش  از  آن دسته  برای  است،  طرفه 

سخت است که اجازه دهیم دیگران هم ما را دوست داشته باشند. 
این که اجازه دهیم دیگران ما را دوست داشته باشند، خود نوعی عشق است. 
زمانی که در می یابیم نیازمند هستیم، ممکن است خیلی راحت احساس تحقیر 
در  اما  کنیم.  تجربه  را  هستیم  دیگران  دوش  بر  سنگینی  بار  که  این  و  شدن 
این  اجازه دهیم  را دوست دارند  ما  به کسانی که  تا  همان حال فرصت داریم 
احساس خود را به راحتی بروز دهند. آسیب پذیر بودن به ما اجازه می دهد تا 
عشق را به گونه ای متفاوت تجربه کنیم. این که اجازه دهیم تا دیگران به ما 
نزدیک باشند، خود نوعی دست و دلبازی است، باید درک کنیم که آنها نیز به 
در  تمرینی که  است.  قرار گرفته  تأثیر  احساساتشان تحت  ما،  خاطر مشکالت 
گذشته برای رهایی از خود مشغولی کرده ایم، حال می تواند به ما کمک کند: 
زیرا در حالیکه به عزیزان خود کمک می کنیم تا بر ترس و ناراحتی خود فایق 
 آیند، ممکن است کلماتی را بشنویم که به آنها نیاز داریم تا اندوه و درد خود را 

پشت سر بگذاریم. 
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مطمئناًً وقتی تشخیص می دهیم که دوستمان دارند و به ما اهمیت می دهند، 
 درمی یابیم که زندگی مان با آنچه در گذشته بود کاماًل متفاوت است: زیرا در
کنون  تا  که  کسانی  و  خود  اطرافیان  به  و  هستیم،  اهمیت  دارای  دنیا   این 
 ندیده ایم کمک کرده ایم. عشقی که با دیگران قسمت کرده ایم، خانواده ای که 
و  خدمت  آن  در  و  کرده ایم  اندازی  راه  که  جلساتی  بوده ایم،  آن  از   جزئی 
مشارکت می کردیم همگی نوعی جبران خسارت هستند و راهی برای صلح و 
 آشتی با خود و دنیای اطراف مان. ما برای همه چیزهایی که داریم و چیزهایی

مرگ  که  می دانیم  دیگر  کس  هر  از  بهتر  و  هستیم،  سپاسگزار  داشته ایم  که 
 بدترین گزینه نیست. ما بسیار کسانی را دیده ایم که سرنوشتی بدتر داشته اند و 
شاید خودمان هم نوعی از آن را تجربه کرده باشیم. برخی از ما با تسلیمی که 
 پس از دریافت یک خبر بد تجربه می کنیم، در می یابیم که باالخره قادریم که
یواش  یواش  و  خشم  ترس،  اگر  باشیم.  داشته  حضور  لحظه  در  و  کنیم  رها 
چیزهایی که ما را به زندگی وابسته و مقید می کنند را رها سازیم، آزاد و رها 

خواهیم بود. 
شهامت

آرامش جهت پذیرفتن آنچه که نمی توانیم تغییر دهیم، اغلب پس از شهامت 
تغییر آنچه که می توانیم به ما دست می دهد. به شهامت و فروتنی نیاز است 
تا دربهای قدیمی را ببندیم و دربی جدید بگشائیم. اکثر ما بدون هیچ شهامتی 
اما بترسیم  ما ممکن است هنوز  یافتیم.  اینجا  را  آمدیم و شهامت   به جلسات 
جلوگیری  ها،  چالش  با  روبرو شدن  و  در صحنه  ما  از حضور  دیگر  ترس  این 

نمی کند. وقتی که از ترس مان گذر کنیم، ترس تبدیل به ایمان می شود. 
که  آنچه  پذیرش  شهامِت  است:  شهامت  مورد  در  کتاب  از  بخش  این  نهایتا 
خود  دیدِن  شهامِت  می توانیم،  که  آنچه  تغییر  و  دهیم  تغییر  نمی توانیم 
که چیزهایی  درباره  زدن  حرف  شهامت  خودمان،  پذیرش  و   واقعی مان 
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ناراحت مان می کنند، شهامت روبرو شدن با مسائلی که ما را عمیقاًً به چالش 
می کشند.

سروکار  ما  جسم  با  که  قسمتهای  در  بهبودی  با  رابطة  در  برنامه   بکارگیری 
بر روی جسم خود کاری  واقع  باید در  ما  این معنی نیست که  به  لزوماً   دارد، 
ما  باشد. همگی  این گونه  ما ممکن است  از  بعضی  برای  اگر چه  انجام دهیم، 
ورزش منّظم، تغذیه صحیح، یا برنامه ای برای درمان آگاهانه جسم خود را به 
عنوان برنامه روزانه برای خود در نظر نگرفته ایم. اگر چه برای بعضی از ما نیز 
 این موارد در مرکز بهبودی مان قرار دارند. اصول برنامه چیزیست که ما دربارة

آن مشارکت می کنیم، اگر چه نحوه بکارگیری آن برای هر یک از ما متفاوت 
است. همگی ما در می یابیم که الزم است دیر یا زود از حقایق در مورد جسم 
زده ایم  خود  جسم  به  که  صدماتی  به  تا  شویم.  آگاه  باشند،  که  چه  هر  خود 
در  و  بسپاریم  را  باقی  و  کنیم،  درمان  می توانیم  که  را  آنچه  کنیم،   رسیدگی 
مورد آن صادق باشیم. از این طریق می توانیم واقعیت در مورد جسم خود را 
بپذیریم، و به امکان زندگی کامل در حد توان خود دست پیدا کنیم، و تمایل 

داشته باشیم تا تحت شرایط زندگی آنطور که هست زندگی کنیم. 



5



 فصل پنچم:
روابط

 بهبودی در خالء اتفاق نمی انتد. ما به یکدیگر نیاز داریم و همین طور الزم 
است با دنیای اطراف خود سروکار داشته باشیم تا بهبود یابیم. پاک زیستن به 
 معنی رابطه است: رابطه با خود، با عزیزان خود، با اعضاء انجمن، با جامعه و در 
وسیله ای  دارند،  حضور  ما  زندگی  در  که  افرادی  برترمان.  نیروی  با   نهایت 
را تجربه کنیم. ما معجزة  وقار و متانت  بتوانیم  از آن  استفاده  با  ما  تا  هستند 
ما  برای  را  مان  تغییرات  نیز  آنها  و  می کنیم،  مشاهده  دیگران  در  را   تغییر 
نگاه  دنیا  به  طریق  آن  از  ما  که  هستند  پنجره هایی  آنها  می کنند.   منعکس 
می کنیم، و وسایلی هستند که با استفاده از آن به رشد و پیشرفت روحانی دست 

می یابیم. 
به قول معروف،  نبوده ایم.  روابط خود موفق  ما در  اکثر  این است که   حقیقت 
 عدم توانائی در ایجاد و حفظ رابطه یکی از عوارض جانبی اعتیاد است. کتاب
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گمراه،  "افرادی  به  می کند  تبدیل  را  ما  اعتیاد  بیماری  که،  می گوید   پایه 
متانت  و  وقار  و  دارند  غریبی  و  عجیب  عادات  که  منزوی"  و  زده   وحشت 
اجتماعی خود را از دست داده اند. وقتی که تازه بهبودی را آغاز کرده بودیم، 
تشخیص نمی دادیم که ایراد ما در ایجاد ارتباط با دیگران از چیست. تجارب ما 

به عنوان یک معتاد در حال مصرف، عادات و توقعات ما را شکل داده بود. 
با ما برای دیگران آسان نبود. در حال مصرف ما به دیگران  سر و کار داشتن 
صدمه می رساندیم، وهر قدر که این افراد به ما نزدیک تر بودند، صدمه بیشتری 
طعنه اهل  وحشت زده،  عصبانی،  شکاک،  لجوج،  حال  این  در  ما   می  خوردند. 

 زدن، خودسر و کوته فکر می شدیم. ما در جهنم بودیم و دیگران را نیز با خود 
تجربه کرده ایم.  را  اغلب خشونت  و  ما ضرر، شکست  بودیم.  انداخته  به جهنم 
 حتی اگر زمانی که به انجمن می پیوندیم، خانواده یا شغل ما بی عیب و نقص و
با آنها  تا در نوع رفتار خود  باز هم الزم است  باقی مانده باشد،  دست نخورده 
تغییراتی ایجاد کنیم. به دست آوردِن چنین مهارت هایی در بهبودی می تواند 
اعتیاد  دوران  که  وقتی  باشد.  دردناک  مواقع  بعضی  و  مدت  طوالنی  فرآیندی 
بار آورده ایم،  فعال خود را بررسی می کنیم و در می یابیم که چه خساراتی به 
چه روابطی را از بین برده ایم و چه فرصت هایی برای ایجاد صمیمت را از دست 
داده ایم، از خرابی هایی که به بار آورده ایم بُهت زده می شویم. اما در همان حال 
نیز سپاسگزار می شویم که پاک هستیم و در حال تغییر. سابقه ما در داشتن 
رابطه باعث می شود که فکر کنیم امیدی برای ما در این زمینه وجود ندارد، اما 
 تجربه ما با قدم دوم به ما ثابت کرده است که سالمت عقل به ما باز می گردد. 
ما به کمکی احتیاج داریم که عزیزان مان قادر به انجام آن نیستند. هیچ چیز 
ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر را ندارد. عشق و حمایتی  واقعاًً 
بیمارِی  با  مبارزه  برای  اسلحه  ترین  قوی  و  بهترین  دارد،  وجود   NA در  که 

منزوی کننده و مخرب ما است. 
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به کاِر جدی نیاز است. در حین فعل و انفعاالتی که با دیگران در NA یا خارج 
از آن داریم، مواردی پدیدار می گردند که نیاز است به آنها بپردازیم. وقتی که 
به دنبال زندگی خود می رویم و سعی می کنیم تا خود واقعی مان باشیم، التیام 
ما آغاز می گردد. در ضمن در حین اینکه در حال التیام هستیم، درگیری ها و 
 مشکالتی را نیز تجربه می کنیم. وقتی که پاکیم و دیگر نمی توانیم مواد مخدر 
و  مسائل  در  خود  نقش  درک  به  شروع  کنیم،  سرزنش  چیز  همه  برای   را 
درگیری ها می کنیم. اگر ببینیم در حالیکه پاکیم باز هم مشغول به خراب کاری 
ما  از  بعضی  می کنیم.  پیدا  مشکل  خود  با  آشتی  و  آمدن  کنار  برای   هستیم، 
 برای باور این مسئله که تغییر پویا و با دوام، امکان دارد مشکل داریم. اعضائی 
از آن  را که  راه هایی  تا  به ما کمک می کنند  قائل هستند  ما اهمیت  برای   که 
اما  دهند،  نشان  ما  به  را  می کنیم  درست  مشکل  خود  برای  هنوز   طریق 

مسئولیت حل این مشکالت با خود ما است. 
و  راهنما  رابطه  ما  اکثر  برای  کنیم.  مشارکت  صمیمانه  که  می گیریم  یاد   ما 
رهجو، اولین رابطة صادقانه و به دردخوری است که حداقل پس از مدت های 
آن  بر  که  باشد  الگویی  می تواند  رهجویی  و  راهنما  رابطة  داشته ایم.  طوالنی 
اکثر  آوریم.  وجود  به  دیگری  سازندة  و  عاشقانه  سالم،  روابط  بتوانیم   اساس 
که  بودند  پُردردسری  تازه وارداِن  زمانی  که  می آورند  بخاطر  قدیمی ما   اعضاء 
و دستاویز خود  بهانه  به  اقرار  و  و جدل  بحث  تشکیک،  در حال سئوال،   دائم 
تحّمل  نیز  را  آن  پیامدهای  و  می دادند  انجام  جمع  در  اشتباهاتی   بودند. 
از طریق  بلکه  تظاهر،  از طریق  نه  را  بهبودی خود  اساِس  و  پایه  ما   می کردند. 
 گذر کردِن صادقانه و توأم با شهامت از مشکالت و درگیری ها و پذیرش کمک 
و رضایت بخش  منّظم  فرآیند  بهبودی همیشه یک  در طول مسیر می سازیم. 
نیست، زیرا ما در حال ایجاد رابطة صمیمانه با دیگر افراد و با نیروی برتر خود 

هستیم، و هیچ یک از این دو بطور طبیعی و راحت برای ما اتفاق نمی افتند. 
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 همگی ما وقتی که به NA پیوستیم، تنها نبودیم. خیلی از ما وقتی بهبودی را
 آغاز کردیم دارای همسر، بچه، پدر و مادر و نزدیکان دیگر بودیم. اما خیلی از
امکان  می دانیم  که  آنجا  از  بودند.  دیده  صدمه  ما  بیماری  توسط  روابط   این 
ندارد، ممکن است وسوسه شویم  این روابط در آن واحد وجود  ترمیم همگی 
مخدر  مواد  مثل  روابط  بگذریم.  مسئله  این  خیر  از  و  شویم  بی خیال  که 
 نیست، اگرچه ممکن است ما از آن با اهدافی مشابه استفاده کرده باشیم، اما 
زیستن  پاک  کنیم.  پرهیز  بسادگی  آن  داشتن  از  مخدر  مواد  مانند  نمی توانیم 
باشیم  این جهان حضور داشته  به وقوع می پیوندد که ما بطور واقع در  زمانی 
جلوتر  هرقدر  که  است  این  ما  انتخاب  تنها  کنیم.  برقرار  رابطه  دیگران  با   و 
می رویم بیشتر بیاموزیم. یاد می گیریم که چگونه با خانواده، در محل کار و در 
در  جایگاه خود  که چگونه  می گیریم  یاد  حال  همان  در  و  کنیم  رفتار  جامعه 
جلسات را بیابیم. هر یک از روابط ما بر دیگر روابط مان تأثیر می گذارد. هر یک 
از آنها مواردی را به ما می آموزد که در دیگر روابط مان به ما کمک می کنند. 
ما به بهبودی بلند مدت دست نمی یابیم، مگر اینکه در جلسات و بیرون از آن 
دارای روابط باشیم. روابط در زندگی همه چیز است. روابط بر همه کارهای ما 
به تجربیات خود واکنش  تأثیر می گذارد. نحوه ای که  و هر چیزی که هستیم 
به  باشیم که  تمایل داشته  اگر  را شکل می دهد.  ما  نشان می دهیم، شخصیت 
دنبال بهبودی باشیم و به خودمان اجازه دهیم تا رشد و تغییر کنیم، عواطف 
معجزه  یک  تنهایی  به  خود  ما  شدن  پاک  کرد.  خواهیم  تجربه  را   گسترده ای 
است، اما معجزه اینجا متوقف نمی شود: ما رشد می کنیم و تبدیل به انسان  هایی 
با ثبات، قابل اتکاء و دوست داشتنی می شویم که قادر هستند بر زندگی معتادان 

دیگر و فراتر از آن تأثیر بگذارند. 
روابط محور تمام کارهای ما است. هیچ قدم یا سنتی نیست که به گونه ای با 
نوعی دربارة روابط صحبت به  ما  تمام نشریات  و  باشد،  نداشته   روابط سروکار 
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لذت  یا  درد  تولید  ما  برای  روابط  اندازه  به  بهبودی  از  قسمتی  هیچ  می کنند. 
شفاف  بطور  را  بهبودی مان  و  رشد  آن  در  که  است  مقوله ای  روابط  نمی کند، 

مشاهده می کنیم.
 انجمن 

در  می توانند  معتادان  که  ساده  ایده  این  کارکرد،  به  آغاز   NA که  ابتدا   در 
جامعه بهبود یابند، و نیاز نیست که برای مدتی طوالنی ایشان را از جامعه دور 
و عشقی  ما صمیمیت  اکثر  برای  امروزه  نظر می رسید.  به  افراطی  داشت،  نگه 
 که نسبت به اعضاء دیگر تجربه می کنیم بر اثر انقالبی است که بهبودی ما به 
انجمن،  در  ماندِن  با  می پیوندیم.  یکدیگر  به  انجمن  در  ما  است.  آورده  وجود 
 نسبت به یکدیگر اعتماد و عاطفة عمیقی پیدا می کنیم که بر تمام آسیب ها و

 کلنجارهای که در گذشته داشته ایم غلبه می کند. نکات مشترکی که ما را به 
هم متصل می سازد، ریشه ای است که رشد ما را نیز تغذیه می کند. 

بین  خاصی  پیوند  می شویم،  تسلیم  بار  اولین  برای   NA آغوِش  در  که  زمانی 
ابتداء در می یابیم که  معتاد در حال عذاب و انجمن حاصل می شود. از همان 
NA طناب نجات و شاهرگی حیاتی برای ماست. اما اگر وسیله دیگری ما را به 
 ساحل نجات برساند، ممکن است این مسئله را به وضوح تشخیص ندهیم. در

که  بیاموزیم  تازه واردی  به  باشد  الزم  اگر  شویم  مستأصل  است  ممکن   ضمن 
NA یک برنامه مراقبِت بعد از درمان، یا خدمات پس از سم زدایی نیست. بلکه 

افراد اینجا پاک می شوند و در همین جا پاک می مانند. 
ما ممکن است به راحتی فراموش کنیم که چقدر به یکدیگر شبیه هستیم، به 
همین دلیل اتحاد برای بهبودی ما حیاتی است. حتی پس از اینکه مدتی در 
انجمن بودیم، می بینیم که هنوز تفاوت هایمان به جای اینکه به ما آزادی الزم 
جهت تبدیل شدن به خود واقعی را بدهد، باعث دوری ما از یکدیگر می شود. 
این که ما دست یاری بسوی تازه واردی که نمی شناسیم دراز می کنیم به جای 
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برای هم دیگر  اما وقتی یکدیگر را سالیان است که می شناسیم و هنوز  خود، 
 اهمیتی قائل نمی شویم، حتماً الزم است تا کوشش بیشتری کنیم و این تفرقه 
است  ندارد، ممکن  ما جاذبه  برای  ببریم. در می یابیم شخصیتی که  بین  از   را 
نیستیم.  او  با  ارتباط  ایجاد  به  قادر  خود  ما  که  برساند  پیام  کسی  به  بتواند 
پاداش های  شخصی مان،  احساسات  علیرغم  یکدیگر  برای  شدن  قائل  اهمیت 
او  یا  شگفت انگیزی در بر دارد. وقتی که برای کسی که به او عالقه ای نداریم 
به اشتراک گذاشته  انسانیت  قائل می شویم، می توانیم   را نمی شناسیم، اهمیت 

شده را حس کنیم و به سطح باالتری از روحانیت دست بیابیم. 
از  متشکل  که: جامعه ای  انجمن می خوانیم  دلیل  این  به  را  گمنام  معتادان   ما 
در  به حضور  وقتی  اما  آمده ایم،  به گرد هم  نیاز  اساس  بر  ما  است.  برابر   افراد 
انجمن ادامه می دهیم با آن پیوند مشترک پیدا می کنیم. ما حق انتخاب داریم، 
 نه تنها در مورد اینکه عضو انجمن هستیم یا خیر، بلکه در مورد اینکه عضویت 
نمایش  به  و  می کنیم  تجربه  را  آن  چگونه  ما  و  دارد،  مفهومی برایمان  چه 
 می گذاریم. هرقدر رابطة ما با دیگران بیشتر شود، ما از انزوای ذلت بار دور و به
به  آنها  برای   NA که  می گویند  افراد  بعضی  می شویم.  نزدیک  عمیق   روابط 
)Never هرگز"  "دوباره  و   )Never Alone( نبودن"  تنها  "هرگز   معنی 
بیمارِی که  واقعیت  این  و  می شوند،  ما  تغییر  باعث  روابط  است.   Again( 
افزایش می دهد.  را  تغییر  احتمال  یکدیگر متصل می سازد،  به  را  ما  کشنده ای 
 احساِس سپاسی که به ما از دیدن یک عضو پاک دست می دهد، خیالی نیست. 
 ما ممکن است به خاطر اینکه شخصی را به عنوان دوست برای سالیان دراز به
 همراه داشته ایم سپاسگزار باشیم، اما این واقعیت که در طی این مدت دوستاِن
 بسیاری را نیز از دست داده ایم باید باعث سپاسگزاری ما شود، البته به مفهومی
بیماری است.  ما  ماندن  زنده  بر  تجلیلی  و  داشت  بزرگ  ما   دیگر. دوستی های 
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مشترک و هدف اصلی مان، ما را به گونه ای بی نظیر به یکدیگر مربوط ساخته 
است. 

از همان اولین لحظه ورود به جلسات NA، ما ایجاد رابطه را تجربه می کنیم. 
 خوش آمدی که به ما به عنوان تازه وارد گفته می شود، برای همیشه به یاد ما

 می ماند. اکثر ما در مورد اینکه در جلسات برای اولین بار پس از سال ها با ما 
از پس  جلسه،  اولین  آن  "در  کرده ایم:  مشارکت  شد،  رفتار  انسان  یک   مثل 
یک  مثل  نه  و  کرد،  رفتار  من  با  انسان  یک  مانند  کسی  طوالنی   مدت های 
خوش آمد  ما  به  افرادی  که  واقعیت  این  افتاده."  پا  پیش  مسئله  یا   مشکل 
گفتند، با ما همنشینی کردند و حتی ما را در آغوش کشیدند، بدون اینکه در 
عوض چیزی از ما بخواهند خیلی شگفت انگیزتر بود تا پیامی که بطور شفاهی 
هم دلی را  آن  که  یکدیگر  به  اعتقاد  و  شناختن، ایمان  رسمیت  "به   شنیدیم. 

جلسات  در  هم دلی  این  و  داریم،  نیاز  آن  به  که  چیزیست  دقیقاً   می نامیم." 
 مابین غریبه های واقعی رد و بدل می شود. این اتفاق کمتر از معجزه نیست. با

که  هستیم  دوستان  از  امنی  شبکه  دارای  که  می شویم  متوجه  زمان  گذشت 
می  توانیم به آن اعتماد کنیم و به افرادی که برای مان اهمیت قائل هستند، اتکاء 

کنیم تا در شرایط مختلف به ما کمک کنند. 
روابط زمینه ای است برای بروز تفاوت های ما به شدیدترین وجه ممکن. بعضی 
احاطه  افراد مختلفی  توسط  بعضی دیگر  تنها هستیم، در حالیکه  بیشتر  ما  از 
می شویم. بعضی از ما در انجمن حلقه های اجتماعی بزرگ و سرزنده ای تشکیل 
ایشان  با  که  داریم  تعداد دوستان محدودی  ما  از  بعضی  در حالیکه  می دهیم، 
کلیه  در  بهبودی  در  که  می یابیم  در  ما  از  بعضی  می کنیم.  راحتی   احساس 
زمینه ها آرام می گیریم، در حالیکه هنوز هم دوست داریم تا صبح بیدار باشیم 
پاک می شویم  ما وقتی  از  بعضی  پاکی.  البته در حین  و خوش گذارنی کنیم، 
به شدت  آن  در  دیگر  بعضی  و  نمی کنیم،  قطع  را  مخالف  با جنس   رابطه مان 
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به  ما  که  ندارد  وجود  بهبودی  در  دیگری  بخش  هیچ  احتماالًً   افراط می کنیم. 
این اندازه پند و اندرز داده باشیم، و تا این حد این پند و اندرزها نادیده گرفته 
به  انجمن داریم، هیچ ربطی  ما در سراسر  نکات مشترکی که  اما  باشند.   شده 
پند و اندرز و مقررات ندارند، بلکه به ذات بیماری ما و ابزاری که در دسترس 
داریم تا به آن بپردازیم، مربوط می شود. چیزی که ما در آن مشترک هستیم 
بیماری اعتیاد است و اصول روحانی بهبودی که می تواند راهنمای ما در تمام 

امور باشد. 
داریم  بیماریی  ما  می کنند.  صدق  ما  همه  درباره  که  هستند  مسائل  بعضی 
این  با  مبارزه  برای  ما  ابزار  است. مهمترین  اصلی آن خود مشغولی   که هسته 
 بیماری هم دلی است، یعنی: این حس که دیگران ما را عمیقاًً درک می کنند، و

اهمیتی که ما برای دیگران قائلیم که به ما اجازه می دهد تا از نفس خود رها 
ما  که:  است  معنی  این  به  همدلی  گردیم.  وصل  بزرگ تر  چیزیی  به  و  شویم 
یکدیگر را در می یابیم، و به تیرگی، رنج و عشقی که در درون همه ما پنهان 
گردیده پی می بریم و یکدیگر را درک می کنیم. این مسئله فرق دارد با صداقِت 
اسلحه  بعنوان  مورد کسی می دانیم  در  از حقیقتی که  بخواهیم  بی رحمانه که 
ما  نیست.  به معنی خشونِت عاطفی  آزار دهیم. همدلی  را  او  تا  استفاده کنیم 
ممکن است که حقیقت را ُرک و پوست کنده به یکدیگر بیان کنیم، به گونه ای 
که غیرقابل اجتناب، آشکار، وحشتناک و بعضی مواقع حتی خنده دار باشد، اما 
 هرگز نباید از این حقیقت برای کسب قدرت یا مسخره کردن استفاده کنیم. ما 
از طریق بصیرت و الگوسازی به یکدیگر نشان می دهیم که هریک از ما دارای 

ضمیر و نهاد بهتری نیز هستیم و امکان ارتقاء برای ما وجود دارد. 
مسائلی که ما در انجمن بیشتر درباره شان شکایت می کنیم، اغلب چالش های 
 هستند که بیشترین را از آنها می آموزیم. ما خیلی دوست داریم تا تصور کنیم 
که  گرفت  خواهیم  یاد  روحانی  اصول  درباره  مطالعه  و  خواندن  طریق  از   که 
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با یکدیگر  و تصادم  برخورد  از طریق  ما فقط  اما  به کار گیریم،  را  آنها  چگونه 
 و برخی مواقع از نوع خشن آن است که درک می کنیم اصول روحانی به چه 
که  همین  اوقات  بعضی  گیریم.  بکار  را  آنها  باید  چگونه  و  هستند   معنِی 
برخوردی را تشدید نکنیم یا مشکلی را حادتر نکنیم، خود یک موفقیت است. 
 ممکن است قادر نباشیم که باعث صلح شویم، اما مطمئن می توانیم شرایط را

به گونه ای حفظ کنیم تا بر تازه وارد یا فضای بهبودی که برای همه ما ارزشمند 
علنی  بطور  که  اعضائی  بوده ایم  شاهد  مواقع  از  خیلی  نگذارد.  تأثیری  است، 
تخِت  کنار  یا در  تازه وارد،  به یک  نمی آید، جهت کمک  یکدیگر خوش شان  از 
را کنار  یا در لحظات اضطراری و دردمندی اختالفات خود  بیماری و  دوستی 
یا  می کنیم  تجربه  زندگی  و  مرگ  بین  ما  که  تالشی  و  کشمکش   گذارده اند. 
کنیم.  درک  را  دیگر  چیزهای  منطق  تا  می شود  باعث  هستیم  آن   شاهد 
همگی  می دهند  رخ  جلسات  در  که  جدایی هایی  و  ماجراها  برخوردها، 
علیرغم  تا  می گیریم  یاد  ما  بروند.  بین  از  ما  خصومت های  تا  می کنند   کمک 

احساسات مان و مسائل فیمابین در گذشته، با یکدیگر کنار بیاییم. 
معتاِد و یک  غریبه گی  انزوا،  از  را  ما  انجمن شرایط  در  موجود  و هیجان   شور 

زمانی که  تغییر می دهد.   NA و سودبخِش  مهربان  عاشق،  به یک عضو  ترسو 
درگیر بدترین مشکالت و برخوردها هستیم، ممکن است سخت باشد تا بخاطر 
آوریم که در جلسات هنوز جا داریم، هنوز افرادی هستند که برای ما اهمیت 
انجمن و چه در  ما چه در  اینکه  و  داریم،  اعتماد  ایشان  به  ما  و   قائل هستند 
فرآیند بهبودی خود در میانه راه هستیم. ما در می یابیم که اگر نیاز یا نگرانِی 
اگر  حتی  هستند،  کمک  به  حاضر  اعضاء  همه  تقریباً  باشیم،  داشته   واقعی 
این مسئله می کنیم که  باور  به  ما شروع  باشیم.  ایشان داشته  با  بدی  گذشتة 
برای  قائل شدن  اهمیت  با  که می بینیم  وقتی  در طی مدت  امان هستیم،   در 
دست ما  به  امنیت  احساس  بیشتر  می کنند،  حمایت  ما  از  نیز  آنها   دیگران 
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 می دهد. تمایل ما به ریسک کردن بیشتر می شود تا چیزهایی که برای مان کار
و  ضعیف  که  هربار  کنیم.  امتحان  را  جدید  راه های  و  سازیم  رها  را  نمی کند 
 آسیب پذیر می شویم، و کسی از ما حمایت می کند، به سطح جدیدی از امنیت 

و اعتماد دست می یابیم. 
را  خود  بگیرند  یاد  که  زمانی  تا  را  آنها  که  می گوئیم  واردان  تازه  به  اغلب  ما 
دوست داشته باشند، دوست خواهیم داشت. در اصل کاری که انجام می دهیم 
این است که توسط دوست داشتن یکدیگر راه را برای بازگشت به زندگی باز 
می کنیم، فرقی هم نمی کند که چگونه این عشق را بیان کنیم، به هر حال این 
 یک واقعیت است. بعضی از ما خونگرم و احساساتی هستیم و بعضی دیگر بد

 خلق و ترشرو، اما همگی مان در حین برگزاری جلسه رفتاری مشابه داریم. در 
رابطه  دیگران  با  متفاوت  گونه ای  به  و  است  دیگران  به  توجه مان  ما   جلسات 
انرژی  "جریان  می کند:  معنی  گونه  این  را  عشق  پایه  کتاب  می کنیم.   برقرار 
زندگی از یک انسان به انسانی دیگر." این توجه امری ضروریست. ما به دیگران 
 وصل می شویم و از طریق ایشان به نیرویی برتر از خودمان. رو راست بودن با

جهان اطراف مان، یک نوع بیداری روحانی است. 
یکی از اولین روابط ما در بهبودی معموالًً با گروه همیشگی مان ) یا هر چیزی 
و  برقرار می کنیم  رابطه  آن  با  که  یعنی: جلسه ای  است،   ) می نامیم  را  آن  که 
یکدیگر  با  که  می بینیم  را  آن  اعضاء  ما  می کنیم.  شرکت  آن  در  منّظم   بطور 
نکات مشترک دارند، و ما خواهان آن چیزی هستیم که آنها دارند. ما با آنهایی 
که  است  مهم  برای مان  و  می شویم  آشنا  گیرند  در  هنوز  و  هستند  جدید   که 
ایشان در جلسه بعدی حضور داشته باشند. ما به دیگر اعضاء و همین طور به 
واقعاًً  امیدوار می شویم. در می یابیم که بخاطر سال گرد پاکی دیگران   خودمان 
خود  از  تمرین  می شویم.  عالقه مند  دیگران  به  ما  هستیم.  هیجان زده  و  شاد 
اینکه  و  دیگران  به  اهمیت  می سازد.  رها  محوری  خود-  از  را  ما   گذشتگی، 



پاك زيستن : سفر ادامه دارد

۱5۳

تشخیص دهیم دیگران نیز برای ما اهمیت قائل هستند، خود یک نوع بیداری 
روحانی است. 

گروهی  به  ما  می دهد.  نشان  را  خود  عملکردمان  در  ما  روحانی   بیداری 
 می پیوندیم، برای خود راهنما پیدا می کنیم و پست خدماتی می گیریم. ما بطور 
یاد  تعهدات خود عمل می نمائیم.  به  و  پیدا می کنیم  منّظم در جلسه حضور 
 می گیریم از راه های جدید سپاسگزار بودن خود را نشان دهیم و در همان حال

که  می گیریم  یاد  خود،  برای  تعهد  ایجاد  با  باشیم.  پاسخگو  که  می آموزیم 
مسئولیت پذیر باشیم، در شرایط و مواقع سخت پشتکار داشته باشیم، بهترین 
کاری را که می توانیم انجام دهیم و در صورت نیاز درخواست کمک کنیم. ما از 
 طریق پذیرش تعهدات بیش از حد، محدودیت های خود را شناسایی می کنیم و 
سعی می کنیم از طریقی مسئوالنه بار این تعهدات را کم کنیم و در می یابیم 
 که ایرادی ندارد اگر اشتباه کنیم. ما می آموزیم که نا مالیمات یا حتی تضاد به 
غرور و  خودخواهی  روی  از  ابتدا  در  است  ممکن  نیست.  داستان  پایان   معنی 
یاد  را  خودگذشتگی  از  کشیدن  سختی  و  درد  توسط  اما  کنیم،   خدمت 
از خودمان  بزرگتر  از یک چیز  ما جزئی  نیز همین است.  می گیریم که هدف 
لذت  چه  حال  بوده ایم.  کردن  خراب  مشغول  خود  زندگی  بیشتر   می شویم. 
نجات  را  انسانها  زندگی  تنها  نه  که  باشیم  برنامه ای  از  است که جزئی  بزرگی 

می دهد بلکه به زندگی شان ارزش و اعتبار می بخشد. 
اشتیاق به خدمت از حس مهربانی و اهمیت قائل شدن برای دیگران سرچشمه 
ساختار  به  فقط  خدمت  که  باشیم  داشته  خاطر  به  است  مهم  و   می گیرد، 
خدماتی یا حتی به NA ختم نمی شود. خدمت به هر شکلی که باشد به معنی 
عمل از روی اهمیت قائل شدن برای دیگران است. در جلسات این کار ممکن 
است به معنی چیدن صندلی ها با کمک به تمیز کردن مکان بعد از برگزاری 
هنوز که  معتادی  با  کردن  و صحبت  گذاشتن  وقت  معنی  به  یا  باشد،   جلسه 
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مشکل دارد و درد می کشد، یا به دنبال تازه وارد رفتن و او را به جلسه بردن و 
یا به معنی کمک به ایجاد فضای بهبودی. کمک به دیگران روشی است جهت 
به  رسیدن  و  دگرگونی  جهت  ما  برای  را  راه  خدمت  مشغولی.  خود  از   رهایی 
عشق باز می کند. هر قدر بیشتر ایثار و از خودگذشتگی را تمرین کنیم، انجام 

آن آسان تر و دستاوردهایش بیشتر می شود. 
رفاقت 

ممکن است اولین افرادی که در بهبودی به ایشان نزدیک می شویم را صرفاً به 
انتخاب  بخاطر شرکت در جلسه همیشگی مان،  یا  بودنشان  خاطر در دسترس 
کنیم. زمانی که در بحران هستیم، مهم نیست که به کسی اعتماد داریم یا نه، 
 فقط دست کمک دراز می کنیم و سپاسگزار خواهیم بود که اگر کسی دست ما 
 را بگیرد و ما را از لبه پرتگاه نجات دهد. ما الزم است اعتماد کنیم، حتی قبل
از  مسئله  این  دادن  تمیز  است.  اعتماد  قابل  کسی  چه  دهیم  تمیز  اینکه   از 
 طریق تجارب سخت و زیاد به دست می آید، به این معنی که: به کسانی اعتماد 
جلسات  به  هم  باز  ولی  می شویم  آزار  ندارند،  را  ارزشش  که   می کنیم 
بر می گردیم. هر قدر که احترام به نفس در ما افزایش یابد، دقت بیشتری در 
شناخت  ما  کرد.  خواهیم  می کنیم،  اطمینان  ایشان  به  که  اشخاصی   انتخاب 
از  اینکه  و  خود  از  بهتری  درک  به  البته  و  می کنیم  پیدا  یکدیگر  از  بهتری 
به  شروع  ما  می رسیم.  نیز  هستیم  سزاوار چه  و  میخواهیم  چه  رفاقت هایمان 
امنیت  احساس  می کنیم.  سالم  رابطه  یک  داشتن  برای  الزم  عناصر  تشخیص 
اعتماد به  شروع  ما  کند.  ایجاد  رابطه  یک  در  را  تفاوت  ترین  بزرگ   می تواند 

کردن به دیگران می کنیم و در عین حال خود نیز قابل اعتماد می شویم. 
سنت سوم به ما می آموزد که همگی در NA پذیرفته شده هستیم و اگر دچار 
تعارض های  و  مختلف  روابط  بنابراین  نمی شویم.  اخراج  آن  از  شویم  اشتباهی 
 گوناگونی را تجربه می کنیم، اما با اطمینان خاطر از این آگاهی که همیشه در
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بهبودی متوجه می شویم  از چیزهایی که در  را داریم. یکی  انجمن جای خود 
 این است که ما رفاقت های گوناگون بسیاری داریم. ما این رفاقت ها را نیز مورد

انتخاب  ارتباط  برقراری  برای  را  طریق  ترین  راحت  و  می دهیم  قرار   آزمون 
و  سیال  ما  روابط  کرد.  خواهند  نیز  تغییر  زمان  طی  در  البته  که   می کنیم. 
انعطاف پذیر هستند و به همین خاطر نیز چالش برانگیزند. آنها دائم در حال 
 تغییر هستند. ممکن است عضوی که برای سال ها با او آشنایی کمی داشتیم 
تبدیل  به دوستان خوبی  برای صرف قهوه دعوت کند و ما خیلی سریع  را  ما 
ما  از  بوده ایم  نزدیک  او خیلی  با  که  متوجه شویم شخصی  برعکس  یا  شویم، 
فاصله گرفته است و به نظر می رسد که دیگر رفاقتی بین ما نیست. توقعات ما 
در مورد یک دوست )همسر، راهنما، یا پدر و مادر ( ما را از واقع بینی دربارة 

روابط مان دور می کند. 
چیزهایی که ما را از خود و دیگر افراد جدا می کند، را رها می کنیم، قدم ها و 
سنت ها به ما می آموزند که چگونه اصول را تمرین کنیم و آشفتگی ای را که 
باعث می شود دیدن واقعیت بسیار سخت شود را از بین ببریم. یکی از اعضاء 
کودکی  در  که  علت صدماتی  به  من  وجود  از  های  "بخش  که:  میداد  توضیح 
 خورده بودم، یخ زده و بی حس شده بود. تصمیم گرفتم که دیگر اجازه ندهم 
جهان  طریق  این  از  اما  کنم.  اتکاء  خود  به  فقط  و  رساند  آزار  من  به   کسی 
تنهایی را برای خود خلق کردم و هیچ جایی برای کسی دیگر یا حتی نیروی 
 برتر باقی نگذاشتم. الزم بود تا مدت زمانی طوالنی را بطور جدی به کار کرد 
قدم اختصاص دهم تا بفهمم که روابط گذشته ام چگونه الگویی برای روابط فعلی 

ام گردیده بود." 
هسته اصلی بیماری ما خودمحوری است. که الزم است از ابتدای بهبودی و تا 
آخر عمر به آن بپردازیم. ما آموزش این کار را از همان بار اول که به جلسات 
وارد می شویم، شروع می کنیم: همدلی ای که احساس می کنیم و این احساس 
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که دیگران درک می کنند که ما چقدر زجر کشیده ایم، باعث از بین رفتن خود 
مشغولی می شود و ما را از شر خودمان رها می سازد. 

از نعمت وجود  ما  با دیگران صادق می کند و  را  ما  از دست خودمحوری  فرار 
ایشان و منحصر به فرد بودن شان شگفت زده می شویم. هریک از ما در بعضی 
چیزها قوی و در بعضی دیگر ضعیف هستیم. در می یابیم که می شود به کسی 
به  ایشان  نمود.  دریافت  نیز کمک  از همان شخص  واحد  آن  و در   کمک کرد 
آنچه که ما داریم نیاز دارند و ما نیز به ایشان محتاج هستیم. ما بیدار می شویم 
و دنیایی را مشاهده می کنیم که هیچ کس در آن بشکلی که ما تصور می کنیم، 
نیست. هر کس داستانی و مشکلی خاص خود دارد و دارای توانایی ها و نواقصی 
نیز هست. ما میتوانیم از هر کس و همه کس درس بگیریم. رها شدن از چرخة 
مظلوم نمایی، سرزنش، شرم و خجالت به ما اجازه می دهد تا درک کنیم که به 
طرق مختلفی به دیگران وصل هستیم، حتی به کسانی که هنوز نمی شناسیم. 

هدایای بهبودی در دسترس ما قرار دارند و ما نیز می توانیم آن را در اختیار 
اندوه یکدیگر را احساس می کنیم، شاهِد رشد  دیگران قرار دهیم. ما نشاط و 
یکدیگر هستیم و از صمیم قلب خواهان کمک به یکدیگر هستیم، حتی اگر در 
آن نفعی برای ما وجود نداشته باشد. همدلی به معنی توانایی در ایجاد ارتباطی 
 قلبی و روحانی است. گسترش و رشد همدلی، نیاز به گسترش و رشِد وجدان 
مهربانی  ایشان  به  و  می شویم  قائل  اهمیت  دیگران  برای  ما  دارد.  آگاهی   و 
داشتی.  چشم  هیچ  بدون  داریم  دوستشان  موارد  بعضی  در  حتی  و  می کنیم 
هم دلی به ما کمک می کند تا در چشم یکدیگر نگاه کنیم و یکدیگر را همان 

گونه که هستیم بپذیریم. 
در این مقوله تناقضی وجود دارد، به این شکل که: الزم است تا ما هم دلی و 
اهمیت قائل شدن برای دیگران را در وجود خود گسترش دهیم، و در همان 
 حال از خود مشغولی دست برداریم بدون اینکه خود واقعی مان را گم کنیم. ما
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ممکن است بین افراط و تفریط و بین خود مشغولی تا نادیده گرفتن خود در 
حال نوسان باشیم. اوقاتی که در این گونه الگوهای رفتاری گیر می افتیم، اصوالً 
ترازنامة  و  دهیم  فرصت  خودمان  به  اگر  هستیم.  استیصال  و  رنجش  از   مملو 
نیازهای  در  شدن  غرق  برای  ما  تمایل  که  می شویم  متوجه  بگیریم،  را   خود 
اینکه  است،  کنترل  برای  تالش  بلکه  نیست  خودگذشتگی  از  ابدأ   دیگران، 
وجودمان برای دیگران الزم باشد به ما حس مهم بودن را القاء می کند، همان- 
 گونه که بعضی دیگر از ما برعکس، از اینکه مراقب ما باشند احساس مهم بودن

خود  میداریم،  بر  دست  محوری  خود  و  خودخواهی  از  که  وقتی   می کنیم. 
بهتر شدن خود می شویم. همیشه جا  باعث  بلکه  نمی کنیم،  را گم  واقعی مان 
واقعی مان  دارد. در می یابیم که فقط خود  بیشتر وجود  برای همدلی و عشق 
بودن کفایت می کند تا دیگران و همین طور نیروی برترمان ما را دوست داشته 
باشند و برای مان اهمیت قائل شوند. همگی ما فرصت تجربه کردن این آزادی 
را خواهیم یافت، بعضی زودتر و بعضی دیرتر. در حالیکه یاد می گیریم چگونه 
به  دهیم،  تمیز  یکدیگر  از  را  ترس هایمان  و  خواسته هایمان  مان،  احتیاجات 

تناوب دچار خودمحوری می شویم. 
ما افراد مشابه و هم سرشت خود را در جلسات می یابیم، کسانی که به راحتی 
از آن که به جوکها و تجارب یکدیگر میخندیم. پس  ما  را درک می کنند.   ما 
اوایل  در  که  مسائلی  کردیم،  راحتی  احساس  زندگی  در  داده  رخ  تغییرات  با 
بهبودی برای مان خیلی بزرگ بود به نظرمان خنده آور می آیند. که البته وقتی 
هنوز در فرآیند آنها هستیم اصاًل به نظرمان خنده دار نیستند. دوستان مان در 
بهبودی به ما کمک می کنند تا خودمان را جدی نگیریم و به خودمان بخندیم. 
آنها ممکن است ما را گاه بزرگ کنند و گاه کوچک، اما در نهایت ما را همان- 
بهترین و  گونه که هستیم می پذیرند. رفاقتی که در بهبودی شکل می گیرد، 

قوی ترین رفاقتی است که در طول عمر خود تجربه کرده ایم. 
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می کنیم،  استفاده  خانواده  لغت  از  دوستی ها  این  توصیف  برای  ما  از  بعضی 
به  یکدیگر  با  به خصوص هنگامی که  دارد،  حقیقت  واقعاً  اوقات هم  بعضی  که 
تعطیالت می رویم، با یکدیگر جشن می گیریم یا عزاداری می کنیم، یا به دیدن 
 مسابقه می رویم و غیره. به قول یکی از اعضاء، گروه خانگی ما مثل خانوادة ما 
 است، نه فقط به خاطر اینکه به هم نزدیک هستیم، بلکه به این خاطر که ما 
است."  سخت  خیلی  آنها  از  بعضی  با  آمدن  کنار  و  نمی کنیم  انتخاب  را  آنها 
از  بعضی  عاشقشان هستیم.  ما  و  ما هستند  به  متعلق  آنها   " هر حال  به  ولی 
 ما اقوامی داریم که عضو جلسات اند و در بهبودی ما شریک هستند، یا ممکن 
 است بعضی از اعضاء NA باشند که قسمتی از زندگی فرزندان ما، پدر و مادر 
 ما، یا همسر ما نیز باشند. یکی از اعضاء که مادر خیلی پیر و تنهایی داشت، او
را با خود به همه همایش ها و گردهمایی های NA می برد و خیلی سریع او 
بودند و مشتاق  بهبودی  افرادی شد که در  از  به مادر یک گروه بزرگ  تبدیل 

داشتن روابط خانوادگی.
بعضی افراد کل انجمن را یک خانواده میدانند. و معموالً در هر ناحیه چند عضو 
ممکن  اما  می کنند.  آغاز  خانواده«  به  »سالم  با  را  خود  مشارکت  که  هستند 
 است بعضی از ما نیز با این اسم راحت نباشند، به خصوص که شرایط خانوادة

باشند  کرده  تجربه  را  قباًل سازمانهای  یا  باشد،  بوده  ناامن  و  واقعی شان خشن 
 که مطالبه آنها از اعضایشان وظیفه شناسی و وفاداری بوده است. برای همین

NA را »خانواده« نامیدن، انجمن را برای اینگونه افراد خطرناک جلوه می دهد 
ایشان  از  یا  گرفت،  خواهند  قرار  مطالبه  مورد  شاید  که  می کنند  فکر   زیرا 
خواسته شود تا سازش کار باشند و یا خود را بخاطر این خانواده به خطر اندازند. 
نظرمان  به  اما  نیست،  کننده  تهدید  مسئله  این  ما  از  بعضی  برای  برعکس 
جهت مناسبی  کالم  نتوانیم  حتی  است  ممکن  ما  می آید.  تقلبی  و   بی کالس 
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توصیف روابطی که در NA هست، پیدا کنیم، به خصوص اگر مدتی است که 
پاک هستیم.

می کنیم،  گذر  زندگی  روزمره  های  چالش  و  مشکالت  از  یکدیگر  کنار  در  ما 
مواردی مانند: روابط عاشقانه و دل شکستگی، تولد و مرگ و غیره. حس اتصال 
همیشه  است  ممکن  می گردد.  خویشاوندی  و  قرابت  به  تبدیل  یکدیگر  به   ما 
دیگر  داشتیم  روابط مان  در  بهبودی  اول  های  سال  در  که  را  هیجانی  و  شور 
اما عمق روابط مان که جایگزین آن می گردد بسیار زیبا است.  باشیم،  نداشته 
از  قسمتی  هم  هنوز  داشتند،  ما  اولیه  بهبودی  در  نقشی  که  افرادی   وقتی 
چیز  هیچ  و  می بخشد  رابطه  این  به  خاصی  کیفیت  زمان  باشند،  مان  زندگی 
نمی تواند به اندازه زمان تأثیر داشته باشد. ما رفاقت های بلند مدتی داشته ایم 
که طوفان های وحشتناکی را از سر گذرانده اند، یا افرادی هستند که ممکن 
همان جا  از  را  مان  هربار صحبت  اما  ببینیم  را  ایشان  بار  دو  سالی  فقط   است 
شروع می کنیم که دفعه قبل قطع کرده بودیم و انگار اصاًل زمان نگذشته است، 
 یا کسانی هستند که زندگی ما را نجات داده اند ولی ما ایشان را برای یک سال

زندگی  در  پررنگی  نقش  که  هستند  افرادی  یا  نمی بینیم،  دهه  یک  حتی  یا 
روزمره ما دارند. این موارد همگی روابط عاطفی عمیقی هستند که از آنچه ما 

رفاقت می نامیم، فراتر هستند اما در زمره افراد خانواده نیز نمی گنجند. 
از  نوعی  ایجاد می کنیم،  بلند مدتی  روابط  و  پاک می مانیم  برای مدتی  وقتی 
امنیت که قباًل فکرش را هم نمی کردیم را تجربه خواهیم کرد. ما یکدیگر را 
 بهتر از هر کسی می شناسیم. ما نظاره گر رشد و گذران عمر یکدیگر بوده ایم و

با هم پشت سر  در خطوط چهره یکدیگر می توانیم خوشی ها و مشکالتی که 
با  شگفت انگیزی  طرز  به  اوقات  بعضی  است  ممکن  ما  بخوانیم.  را   گذاشته ایم 
که همین  اما  شویم،  دور  هم  از  نیز  اوقات  بعضی  و  باشیم  نزدیک   یکدیگر 
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تنهایی  دنیا احساس  این  تا کمتر در  باعث می شود  داریم  را  می دانیم یکدیگر 
کنیم. عمیق ترین عشق و اتصالی را حس می کنیم که تا کنون تجربه کرده ایم. 
عشقی را که در بهبودی تجربه می کنیم، شدید و زیبا است. ما یاد می گیریم 
باشیم، نه  تا کنون تجربه نکرده ایم دوست داشته  که دیگران را به شدتی که 
تنها همدردان معتاد خود را بلکه همین طور خانواده و اطرافیان مان را. اکثر ما 
در دوران مصرف از عشق فراری بودیم. افرادی هم که ما را دوست داشتند فقط 
باعث شرمندگی ما می شدند. غرق در خود مشغولی بودیم و هیچ چیز برای مان 
کافی نبود، عشقی که دیگران به ما داشتند برای نیازها و مطالبات روزافزون ما 
هرگز کافی نبود. اگر کسی به ما مهربانی می کرد، برای مان اهمیت قائل می شد 
یا از ما حمایت می کرد، از او سؤاستفاده می کردیم. بعضی از ما در خانواده ای 
معتاد بزرگ شده ایم، یا در شرایط دیگری بزرگ شدیم که هرگز امکان تجربه 
عشق را نداشتیم، یا اگر هم عشقی بود آن قدر در نوسان بود که آموختیم به 

آن اعتماد نکنیم. 
روابط مان  اینکه  به خاطر  ما  و  تحول هستند،  و  در حال گسترش  دائم  روابط 
رشد می کنند و عمیق تر می شوند، به طور مستمر در قلمروهایی جدیدی قرار 
می گیریم. البته همیشه اشتباه نیز خواهیم کرد. این که قادر باشیم اشتباه خود 
از  هدیه ای  دهیم،  ادامه  خود  راه  به  و  کنیم  اصالح  را  آن  دهیم،  تشخیص   را 
طرف قدم ده است که به ما یاد می دهد که چگونه از اینکه مشکالت کوچک 
به مشکالت بزرگ تبدیل شوند، جلوگیری کنیم. ما درگیر این باور هستیم که 
به اندازه کافی خوب نیستیم. مشکالت کوچک در روابط می تواند این احساس 
را که ناالیق، غیرقابل دوست داشتن، و بی ارزش هستیم را بزرگ نمایی کند. 
حتی پس از سالها پاکی بین اجتناب از پذیرش مسئولیت یک مشکل، با این 
باور که همه چی تقصیر ما است بطور متناوب در نوسان هستیم. تسلیم ما را 
 از این احساس که دائم باید در حال جبران کارهای وحشتناک خود باشیم، رها
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می سازد. ما می توانیم به نقش خود بپردازیم، تسلیم شویم و باقی را رها کنیم. 
پذیرش اینکه ما نیز اشتباه می کنیم و اشتباه کردن به معنی پایان دنیا یا پایان 

یک رابطه نیست، همگی جزئی از کنار آمدن ما با انسان بودن خود است. 
نیز  ما  اعتیادمان،  فرای  زیرا   ما می توانیم صادقانه درباره خود مشارکت کنیم. 
 یک انسان هستیم، یعنی: عضوی از جامعه که هم استعداد و توانایی دارد و هم
و  داریم،  را  شدن  داشته  دوست  و  داشتن  دوست  ظرفیت  ما  نقص.  و   عیب 
می توانیم برای دیگران اهمیت قائل شویم و به سعادت و کامیابی ایشان کمک 
برقرار  رابطه  برترمان  نیروی  انجمن و  اعضاء  با خود،  ما  این فرآیند  "در  کنیم. 
داشته  دوست  احساس  که  است  این  می افتد  که  اتفاقی  انتها،  در   می کنیم. 
 شدن می کنم در حالیکه یاد می گیرم روابط صادقانه داشته باشم، بدون هیچ 
آب  من  قلب  یخ  انجمن،  عشق  در  امنیت  احساس  با  استفاده ای  سوء  یا   راز 

می شود." 
 NA پلی بین دو دنیا: روابط خارج از

روابط ما در NA ممکن است شبیه هیچ یک از روابط دیگرمان نباشد، اما به 
این معنی نیست که تنها روابط ما در زندگی با مهم ترین آن است. ما خانواده و 
دوستانی خارج از انجمن داریم، شغل ما نیز باعث تماس ما با دیگران می شود، 
یا بعضی از ما دوباره به درس و تحصیل رو می آوریم، یا راه های بسیار دیگری 
برای رسیدن به اهداف شخصی و حرفه ای خود پیدا می کنیم. ما به چیزهایی 
عالقه پیدا می کنیم یا مهارت هایی به دست می آوریم که هیچ ربطی به بهبودی 
ندارند، اما بدون بهبودی نیز احتماالً نمی توانستیم به آنها دست یابیم. در راه 
با  یا سرگرمی های خود  مورد عالقه خود، شغل خود،  مسائل  به  یافتن  دست 
دنیای خارج از جلسات به طرز تعجب آوری رابطه برقرار می کنیم. بعضی از ما 
عضو جوامع اعتقادی یا سازمان هایی می شویم که دارای قید و بندهای الزام آور 
 هستند. در حین داشتن این روابط ما یاد می گیریم و رشد می کنیم، اصول را
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تمرین می کنیم و روش های جدیدی برای کنار آمدن با احساسات قدیمی خود 
پیدا می کنیم. رعایت گمنامی شخصی شاید تنها چیزی باشد که باید از آن به 

دقت مراقبت کنیم تا جایگاه خود را در دنیا حفظ کنیم. 
از  خود  کردن  جدا  برای  ما  که  هستند  القابی   - کالس  بی  و  معمولی   عادی، 
بیشتر شدن  باعث  ما  اشتباه  این  که  استفاده می کنیم  از جلسات  افراد خارج 
انزوای ما می شود. ما با این ترس که اختالط با دنیای خارج از جلسات باعث 
خواهان  ما  از  یک  هر  هستیم.  گریبان  به  دست  شود،   NA از  ما  شدن   دور 
بدون  کنیم  زندگی  دنیا  این  در  دهد  اجازه  ما  به  که  هستیم  تعادلی   برقراری 

اینکه بخواهیم بهبودی خود را فدا کنیم یا خود را به خطر اندازیم. 
با  می توانیم  آسان تر  انجمن،  در  موجود  امنیت  و  صمیمیت  اساس  و  پایه   بر 
سنت ها،  براساس  کردن  خدمت  و  زندگی  آموختن  آمیزیم.  در  خارج   دنیای 
مهارت های خاصی را در ما به وجود می آورد که خارج از جلسات نیز از آن به 
شدت استقبال می شود. تمایل، صداقت، اعتقاد به اتحاد، و ایمان به فرآیند هر 
جایی که در آن خدمت می کنیم، از ما انسان ارزشمندی می سازد. ما می دانیم 
که چگونه مفید واقع شویم، چگونه از دیگران بیاموزیم، چگونه احترام بگذاریم 
 و به دیگران نیز اجازه دهیم تا صحبت کنند. اینکه قادر هستیم بر روی هدف 
از  بخشی  کنیم،  عمل  خالقانه  آن  به  رسیدن  برای  و  کنیم  تمرکز  اصلی مان 
ارزش  نباشیم چه  متوجه  هم  است خودمان  ممکن  که  است  ما  زندگی   روش 
واالیی در این دنیا دارد. آموختن اینکه چگونه خدمت کنیم، به ما مهارت الزم 
جهت رهبری را اعطا می کند. در روابط ما درون NA است که ما تمریِن الزم را 
انجام می دهیم، و این یکی از دالیلی است که وصل بودن به انجمن تا این حد 

مهم است. 
سرمنزل  "آخرین  اینکه  مانند  می کنیم،   NA درباره  که  تمام صحبت هایی  با 
 مقصود است" یا جایی است که الزم است ما آنجا باشیم، یا مکانی است که ما
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فراموش  اوقات  بعضی  هم  باز  می شویم،  پذیرفته  آن  در  چیزی  هر  علیرغم 
 می کنیم که چه چیز زیبایی در اختیار ما قرار گرفته است. بعضی اوقات خود 
دیگران  می دهیم  اجازه  که  وقتی  می شویم،  متعجب  انجمن  جذابیت  از  نیز 
کنند.  مشاهده  را  مان  زندگی  در  انجمنی  چنین  داشتن  مفهوم  و  ما   بهبودی 
 برای ما غیرعادی نیست که بشنویم یک غیر معتاد آه بکشد و بگوید: "کاش من 
 هم چنین چیزی داشتم.« آنها زیبایی این نعمت را می بینند، اما ریسکی که در 
راه رسیدن به عضویت باید بپذیرند را درک نمی کنند و نمی دانند که ما چه 
اگر  رسیده ایم.  انجمن  در  داشتن یک صندلی  به  تا  گذرانده ایم  از سر   چیزها 
خوشحال  باید  ما  نمی کنند.  درک  را  آن  هم  وقت  هیچ  باشند  شانس   خوش 
 باشیم که آنها خوش شانس بوده اند و در عین حال سپاسگزار باشیم که ما این 

انجمن را داریم. 
ما یاد می گیریم که به دیگران اهمیت دهیم و با ایشان مشارکت کنیم. اگرچه 
در  که  اصولی  اما  است،  متفاوت  انجمن  از  خارج  افراد  با  ما  مرزهای  و   حد 
بهبودی می آموزیم را می توانیم در تمام امور بکار گیریم. صداقت و صمیمیت 
ما  فقط  که  می کنیم  فکر  اوقات  بعضی  می گیرند.  قرار  قدردانی  مورد   همیشه 
درد می کشیم، اما دیگران هم داستان خود را دارند. اگر با آنها مشارکت کنیم، 

در می یابیم که چیزهای فراوانی می توانیم از یکدیگر بیاموزیم. 
خانواده

 روابط ما با خانواده مان می تواند یکی از بزرگترین چالش ها باشد. ما همیشه 
دوران  تمام  اوقات  بعضی  نداریم.  خانواده  اعضاء  به  نسبت  احساس خاص  یک 
کودکی به نظرمان زیبا می رسد و بعضی اوقات هم آن را فاقد هر نوع خوشی و 
ارزشی می بینیم. فهرست رنجش های واقعی و غیرواقعی آن پایان ناپذیر است. 
اعضاء خانواده ما چه هنوز در زندگی مان باشند چه نباشند، رابطه ما با ایشان 

برای اکثر ما موضوعی بحران زا است.
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اگر هنوز رابطه ما با خانواده مان برقرار و جاری است، احتماالً صبر نداریم تا به 
قدم نه برسیم و به تمام مشکالت موجود در آن روابط رسیدگی کنیم. تفاوتی 
 ندارد که از اعضاء خانواده خود به طور رسمی جبران خسارت کنیم یا خیر، به هر 
و  خود  اعمال  پیامدهای  با  باید  کنیم  مالقات  را  ایشان  که  بار  هر   حال 

پیامدهای بهبودی خود روبرو شویم. 
جبران خسارت به معنی تغییر است و روابط ما با خانواده مان در بهبودی تغییر 
کنند.  با خانواده حفظ  را  فاصله خود  تا  میدهند  ترجیح  ما  از  بعضی   می کند. 
یکی از اعضاء به خاطر می آورد که مجبور شد برای مدتی از خانواده اش دوری 
 کند و می گفت: "اعضاء خانواده ام انسان های بسیار خوبی بودند، اما الزم بود 
انجام دهم."  بین خانواده خود  را  این کار  نمی توانستم  و  بشناسم  را   من خود 
یکی دیگر از اعضاء به این نتیجه رسید که دیگر نمی تواند سؤاستفاده را تحّمل 
کند و احساس کرد که دیگر می تواند از شرایط مخرب خانواده اش دوری کند. 
تا  داریم  اشتیاق  می کنیم،  پیدا  بهبود  بیشتر  هرقدر  ما  اکثر  دیگر  طرف   از 
رابطه مان با خانواده خود نزدیک تر از گذشته شود. ما از بودن با خانوادة خود 
لذت می بریم و اینکه قادر هستیم تا به عنوان یک عضو سالم و مسئول خانواده 
 NA حاضر و فعال باشیم، برای مان نعمت بزرگی است. آنچه که از عضویت در
و  روشن بینی  با  که  زمانی  گیریم.  کار  به  خانواده  در  می توانیم  را   می آموزیم 
پاداشی که  به خدمت در صحنه های مختلف زندگی حاضر می شویم،  تمایل 
دریافت می کنیم خیلی بیشتر از تالشی است که کرده ایم. بعضی اوقات پاداشی 
آشکار مانند ایجاد رابطه ای سازنده و مملو از عشق با افرادی که برای ما مهم 
هستند. حتی اگر پاداش آن آشکار نباشد، مطمئناً پس از مدتی قادر به درکش 
در  دیگران  نداریم  انتظار  که  است  چیزی  رفتارمان  اصالح  مثال:  شد،  خواهیم 
 برابرش عکس العملی نشان دهند، اما رابطه ما را با خود، نیروی برتر و دنیای
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اطراف مان تغییر می دهد. زمانی که یاد می گیریم بدون خشم، رنجش و ترس 
زندگی کنیم، به نوعی از بلوغ عاطفی میرسیم که هرگز انتظارش را نداشتیم. 

ما  نفع  به  رفتارها  این  اگر  با خانواده، بخصوص  رفتارهای گذشته  رها ساختن 
باشد، یک چالش بزرگ است. بعضی اوقات خدمت در NA دریچه ای را به روی 
 نوع رفتار ما در خانه باز می کند. ممکن است متوجه شویم نقش مشابه ای را در

آرام  ناجی،  یا  قربانی  یک  نقش  مثال  می کنیم،  بازی  زندگی  مختلف   شرایط 
کننده یا مفسد. بعضی اوقات نقش مثبت و بعضی اوقات منفی. توانایی دیدن 
رفتار غلط در یک قسمت از زندگی به ما اجازه می دهد تا رفتارمان را در تمام 

امور تغییر دهیم. 
ساده ترین کار این است که اجازه دهیم تا دیگران دائم ما را از شرایط مختلف 
را  خود  ترازنامة  که  وقتی  اما  بگیرند.  عهده  به  را  ما  مسئولیت  و  دهند  نجات 
روابط مان،  برای  خود  مسئولیت  قبول  عدم  که  می شویم  متوجه   می گیریم، 
قطع  دارد.  بر  در  سنگینی  هزینه  مان  روان  و  روح  همه  از  مهم تر  و  کارمان 
وابستگی و اتکاء به دیگران را می توانیم خیلی نرم و بدون دلخوری انجام دهیم. 
این  افرادی هستیم که سعی می کنند به ما کمک کنند، چه ما  ما سپاسگزار 
به  را  هفتم  سنت  حکمت  کنیم  سعی  باید  ما  نپذیریم.  چه  بپذیریم  را   کمک 
خاطر داشته باشیم که می گوید: »هر چیزی به هر منظوری که باشد، باالخره 
بهایی دارد. ما بیشترین سعی خود را می کنیم تا در حد امکان بار خود را به 
دوش بکشیم و در صورت نیاز از دیگران کمک بگیریم. آزادی لذت بخشی در 
 پذیرفتن مسئولیت خودمان وجود دارد. ما قادر خواهیم بود در چشمان خود 

نگاه کنیم تا انگیزه هایمان برای مان شفاف تر شود. 
مادر  و  پدر  از  که  گرفت  قرار  شرایطی  در  پاکی،  سالها  از  پس  اعضاء  از  یکی 
کند.  مراقبت  داشت  فراوانی  مشکالت  آنها  با  جوانی  و  کودکی  در  که  خود 
و پذیر  آسیب  انسان های  حد  چه  تا  آنها  که  فهمیده ام  اخیراً   " می گوید:   او 
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پدرم  می بینم  که  وقتی  می کنم  آزردگی  احساس  شدید  هستند.  شکننده ای 
دیگر مرا نمی شناسد. اما در واقع این مسئله زیاد هم مهم نیست زیرا من که 
بردارندة  در  زندگی  لحظات  ترین  سخت  از  بعضی  کیست.  او  می آورم   بخاطر 
کلید التیام عمیق ترین و دردناک ترین زخم ها هستند. اغلب در بهبودی نیز 
پاداش زمانی به ما می رسد که به دنبالش نیستیم، و فقط داریم سعی می کنیم 

بهترین کار ممکن را انجام دهیم. 
 روش های متفاوتی که افراد جهت گذر از این مسائل استفاده می کنند، تعجب- 
جهت  حرفه ای  های  کمک  از  استفاده  دنبال  به  نیز  اگر  حتی  ما  است.  آور 
پرداختن به مسائل کودکی و روابط خانوادگی مان باشیم، باز هم نباید بهبودی 
خود را متوقف کنیم. برعکس پایه و اساس برنامه ما هنگام درگیری با خاطرات 
و احساسات شدید از ما حمایت می کند. وقتی که اعضاء دیگر عشق و مهربانی 
تنها  می کنیم،  فکر  که  هم  آنقدر  می بریم  پی  می کنند،  تقسیم  ما  با  را  خود 

نیستیم. 
پیچیده ترین  بیاندازیم، می توانیم حتی در  به زندگی خود  نگاهی صادقانه  اگر 
 روابط خانوادگی خود، خوب را از بد تشخیص دهیم. فرآیند بهبودی این آزادی

را  گذشته  از  چیزهایی  چه  کنیم  انتخاب  تا  می دهد  قرار  ما  اختیار  در   را 
باقی  گذشته  همان  در  را  چیزهایی  چه  و  کنیم  حمل  خود  با   می خواهیم 
بگذاریم. حرف زدن در این رابطه آسان اما عمل کردن به آن سخت است، ولی 
همین که توانایی پیدا کنیم تا درباره آن تصمیم بگیریم، احتمال موفق شدن 
در عمل را افزایش می دهد. به قول اعضاء قدیمی: "اگر نمی دانید به دنبال چی 

هستید، احتماالً آن را پیدا هم نخواهید کرد." 
اکثر الگوهای رفتاری ما در روابط مان که در طول مدت عمر با ما بوده اند، در 
کودکی و نوجوانی شکل گرفته اند. ما با این عیبها متولد نشده ایم. اما اتفاقاتی 

در گذشته برای مان افتاده، که بعضی از آنها آسیب های شدیدی به ما زده اند. 
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آسان  خیلی  مان  گذشته  درباره  صحبت  و  دارد،  مختلف  اشکال   سؤاستفاده 
نیست. در سؤاستفاده تفاوت نمی کند که در کدام طرف معادله قرار گیریم، به 
هر حال خاطره آن همیشه به دنبال ما است. در گذشته ما مواردی وجود دارد 
که بارها و بارها در ما زنده می شوند، مانند: خجالت، ترس، باور اینکه الزم است 
 ما وجود و موجودیت خود را توجیه کنیم، و حس غریبه گی با خود، جسم خود 
رابطه ای،  نوع  هر  شروع  از  قبل  حتی  تا  می شوند  باعث  موارد  این  دیگران.  و 
 احساس شکست کنیم. به نظرمان غیرممکن است که بتوانیم رابطه ای سالم و 
ما  به  رابطه  در  تنش  و  اصطکاک  اولین  بنابراین  کنیم،  برقرار  داشتنی  دوست 
 ثابت می کند که شک ما بی مورد نیست. ما قبل از اینکه تشخیص دهیم که آیا

ترس ما واقعی است یا غیر واقعی، از آن رابطه فرار می کنیم یا تنش و درگیری 
را افزایش می دهیم. 

بعضی  می افتد.  اتفاق  الیه  الیه  و  مدت  طول  در  تجربه هایمان  با  آمدن   کنار 
و  کنیم،  زندگی  پاک  بتوانیم  تا  بپردازیم  آنها  به  فوری  باید  که  هستند   موارد 
بعضی موارد هستند که اول باید بنیان و شالوده محکمی در بهبودی برای خود 
به  برای مدت طوالنی تری  باری که  روبرو شویم.  آنها  با  بتوانیم  بعد  تا   بسازیم 
احساس  بیشترین  ما  در  که  هستند  مسائلی  همان  احتماالً  کشیده ایم،  دوش 
 ناامیدی را نیز به وجود می آورند. اوقاتی پیش می آید که در می یابیم باز هم با 
احساس  باعث  مسئله  این  که  شده ایم  روبرو  داشتیم،  گذشته  در  که  مسائلی 
 عجز و درماندگی مان می شود. اما کم کم این مسائل را حل می کنیم و هر روز

رفتاری  الگوی  یک  چنگال  در  دوباره  اگر  می کنیم.  احساس  بیشتری  آزادی 
آوریم که  به خاطر  را  برنامه  بنیادین  قول  نقل  باید یک  قدیمی گرفتار شدیم، 
می گوید: »علیرغم هر شرایطی، دیگر مصرف نمی کنم.« پس از کار کردن بر 
تغییرات  از  تا  باشیم  احتیاج داشته  به زمان زیادی  امکان دارد  موردی خاص، 

حاصله آگاه شویم. 



نتس پن:ما روابف

۱6۸

آن دسته از ما که با روابط دردناک تجربه ای طوالنی دارند، تعجب خواهند کرد 
وقتی که می بینند در انجمن می توانند روابط طوالنی مدت و صمیمانة بسیاری 
داشته باشند. عشق و دوستی همیشه یواشکی به سراغمان می آید. واقعیت این 
عشق و حضور غیرقابل انکار آن در زندگیمان، به آرامی و بی سروصدا زخم ها 

و جراحتی را درمان می کند که هیچ چیز دیگری قدرت التیام آنها را نداشت. 
پدر یا مادر بودن

 شاید هیچ چیز نتواند مانند فرزند داشتن، دیدگاه ما را نسبت به کودکی مان 
پیدا  خود  مادر  و  پدر  به  نسبت  متفاوتی  دیدگاه  طور  همین  ما  دهد.   تغییر 
 می کنیم و در ضمن می توانیم به خود از چشم فرزندان مان نگاه کنیم. ما خیلی

اما  باشیم،  موفق  داشتن  فرزند  یعنی  کار،  این  در  که  می خواهد   دل مان 
نمی دانیم چطور. پدر یا مادر خوب بودن ممکن است برای هر یک از ما معنی 
 متفاوتی داشته باشد. اما تصور ما از آن هر چه که باشد، دل مان می خواهد که 
از  توقعات خود  و  تئوری سازی  در  آنقدر  است  ممکن  دهیم.  انجامش  درست 
مفهوم پدر یا مادر شدن گیر کنیم، که فراموش کنیم این هم یک رابطه است. 
تمام چیزهایی که در مورد رابطه در بهبودی آموخته ایم، می توانند به ما کمک 
دیگرمان  روابط  در  که  مواردی  تمام  زیرا  باشیم،  بهتری  مادر  یا  پدر  تا  کنند 
بروز  فرزندان مان  با  ما  رابطه  در  مختلفی  اشکال  به  داشتیم،  مشکل  آنها   با 

می کنند. 
که  کنیم  برقرار  رابطه  نوعی  به  و  دهیم،  گوش  دقت  به  که  می گیریم  یاد  ما 
صدای مان شنیده شود. درست مانند رابطه با رهجوهای مان سعی می کنیم با 
فرزندان مان نیز در جایگاه خودشان روبرو شویم. شاید مهم ترین چیزی که یاد 
می گیریم این باشد که چگونه خود مشغولی را کنار بگذاریم و عشق، مهربانی، 
همدلی و صمیمت را تجربه کنیم. زمانی که با خود در صلح باشیم، با اطرافیان 
 خود از جمله فرزندان مان در صلح خواهیم بود. اگر خویشتن پذیری را تمرین
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بهترین  بپذیریم. شاید  انسان  عنوان  به  را  مان  فرزندان  آنگاه می توانیم  کنیم، 
بپذیرند. ما  را  باشد که چگونه خود  این  آنها بدهیم  به   هدیه ای که می توانیم 
بنابراین  ببخشیم،  فرزندانمان  به  نداریم  خودمان  که  را  چیزی  نمی توانیم 
چیزهایی را که برای فرزندان خود آرزو می کنیم، می توانند انگیزه خود ما برای 

ادامه سفرمان باشند. 
 فرزند داشتن چه با فکر و دقت الزم انجام شده باشد، چه برعکس کاماًل اتفاقی 
و ناخواسته، به هر حال یک تعهد مادام العمر است. مسئله ای که پدر یا مادر 
بهبودی متمایز می کند، دائمی بودن آن است.  باقی روابط مان در  از  را   بودن 
ما  با  همیشه  فرزندان  مان  اگر  حتی  نمی یابد،  پایان  هرگز  بودن  مادر  یا  پدر 
این  نبینیم،  هرگز  را  او  چه  و  کنیم  زندگی  خود  فرزند  با  دائم  چه   نباشند. 
یا مادر هستیم ما را در معرض عشق پرقدرتی که هرگز  واقعیت که یک پدر 
تجربه نکرده بودیم، قرار می دهد. ظرفیت ما و هم چنین آسیب پذیری ما خیلی 
در  را  ما  داشتن  فرزند  می یابد.  افزایش  می کردیم،  را  تصورش  آنچه  از   بیش 
ما چگونه رها  به  قرار می دهد و در عین حال  رابطه زندگی مان  ترین  عمیق 

کردن را می آموزد. 
بلد  غریزی  بطور  ما  که  چیزیست  بودن  مادر  یا  پدر  که  می کنیم  تصور  اکثر 
روشن بینی  روحانی  اصل  است.  سخت  برای مان  کمک  درخواست  و  هستیم، 
کمک می کند تا قابل آموزش باقی بمانیم و در دور و بر خود به دنبال معلّمانی 
مناسب بگردیم. بعضی از ما با آوردن فرزندان مان به جلسات از حمایت الزم 
 برخوردار می شویم و آنها را به نوعی در انجمن بزرگ می کنیم، بعضی دیگر از 
هر  هستیم.  بهبودی  در  یا  انجمن  عضو  ما  که  نمی دانند  حتی  فرزندمان  ما 
تصمیمی که در مورد رابطه خانواده خود با انجمن بگیریم، این مسئله به خوبی 
به ما کمک  بهبودی آموخته ایم   برای مان آشکار است که مهارت هایی که در 
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می کنند تا پدر یا مادر بهتر، همسر بهتر و همین طور فرزند بهتری در مراحل 
مختلف زندگی باشیم. 

تجربه های بسیاری در مورد یک پدر یا مادر در حال بهبودی وجود دارد. بعضی 
از ما فرزندان خود را در دوران مصرف و همین طور در دوران بهبودی به همراه 
 داشته ایم، بعضی از ما بعد از بهبودی تشکیل خانواده داده ایم، بعضی دیگر از ما 
هیچوقت خودمان بچه دار نمی شویم اما به هر حال جزئی مهم از زندگی یک 
کودک هستیم. صحبت کردن درباره تجارب مان سخت است زیرا تئوری ها و 
باورهایی که در مورد پدر یا مادر بودن داریم یا حتی روش هایی که برای ایجاد 

ارتباط داریم، از یکدیگر متفاوت هستند. 
ما  به   NA در  بهبودی  داریم.  غلط  و  درست  با  رابطه  در  عقایدی  ما   همگی 
بهترین نحو  به  تا فرصت زندگی  انتخاب درست را می دهد  آزادی الزم جهت 
وجود  نمونه  بهبودیی  حال  در  معتاد  که  گونه  همان  باشیم.  داشته  را   ممکن 

ندارد، پدر یا مادر در حال بهبودیی نمونه نیز وجود ندارد. 
چه  اینکه  دادن  تمیز  داریم،  عهده  به  را  فرزندانمان  مسئولیت  که  زمانی 
 چیزهایی تحت کنترل ما هست و چه چیزهایی نیست، می تواند سخت و گیج

باور  چیزهایی  چه  به  دریابیم  تا  می کند  کمک  ترازنامه  نوشتن  باشد.  کننده 
داریم که این باعث می شود تا بتوانیم بهتر عمل کنیم. یکی از اعضاء می گفت: 
اصاًل  کردم.  وحشت  شدت  به  شوم  دار  بچه  است  قرار  فهمیدم  که  "زمانی 
 نمی دانستم باید چکار کنم. راهنمایم از من خواست تا جواب چند سئوال ساده
نیازهایی  چیست؟  بچه  شود:  کمک  من  به  خیلی  شد  باعث  که  بنویسم  را 
مادر چیست؟  یا  پدر  بچه چیست؟  است؟ مسئولیت های یک  کدام  بچه  یک 
مسئولیت های یک پدر یا مادر کدام است؟ » پدر یا مادر بودن شرایطی است 
یک  داشتن  سازد.  وارد  را  لطمه  بیشترین  می تواند  خودمحوری  آن  در  که 
به نسبت  و  کنیم،  اجتناب  مشغولی  خود  از  تا  می کند  کمک  بهبودی   برنامه 
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خود بعدی  نسل  به  نمی خواهیم  قدیمی که  رفتاری  الگوهای  مجدد   شروع 
منتقل کنیم، آگاه باشیم. زندگی بر اساس صداقت و درست کاری خیلی راحت 
می توانیم  بیشتر  خیلی  الگوسازی  با  ما  می سازد.  فراهم  تغییر  برای  را  شرایط 

فرزندان مان را آموزش دهیم تا با حرف و نصیحت.
اگر مدتی است که از فرزندانمان دور بوده ایم، ممکن است الزم باشد تا دوباره 
اغلب  کنیم.  رفتار  یکدیگر  با  چگونه  که  بگیریم  یاد  و  شویم  آشنا  یکدیگر   با 
دوباره به هم پیوستن با فرزندان مان بعد از یک مدت طوالنی می تواند چالش- 
و  آنها  به  اعتراف  که  دارند  گذشته  وقایع  درباره  احساساتی  آنها  باشد،  برانگیز 
 تصدیق شان می تواند برای ما دردناک باشد. صدماتی که در دوران مصرف وارد 
با را  ما  رابطه  می تواند  ما  خجالت  و  گناه  احساس  طور  همین  و   کرده ایم، 
 فرزندان مان مسموم کند. تنفر از خود نیز یک نوع خود مشغولی است و ما را 
 کور می کند تا نتوانیم نیازهای افراد نزدیک به خود را درک کنیم. اگر از سر 
راه کنار رویم، آنگاه درمی یابیم که می توانیم در هر دوره ای از زندگی فرزندمان 
برای او پدر یا مادر خوبی باشیم. حتی اگر فرزندان مان بزرگ شده باشند، هنوز 
 اما چیزی برای ارائه به ایشان داریم. تجربه ما از خدمت ایثارگرانه در بهبودی
به ما آموخته که اگر با تمایل در صحنه حاضر باشیم، فرصت کمک به دیگران 

بطور طبیعی برای مان پیش خواهد آمد. 
باشند،  ام مرا دوست داشته  اجازه دادم فرزندان  "من  اعضاء می گفت:  از   یکی 
 آنها محبت و مهری به من داشتند که هیچ وقت تجربه نکرده بودم و من نیز
می گفت:  دیگری  ببرم."  لذت  فقط  و  بردارم  کنترل  از  دست  که   آموختم 
عشق  چگونه  که  آموخت  فرزندم  به  من،  صمیمی همسر  و  بزرگ   "خانواده 
مهربانی  که  آموختم  فرزندم  از  نیز  من  آغوش کشد.  در  و  کند  محبت  بورزد، 
باعث  اوقات  اگر بعضی  بپذیرم، حتی  ایشان را همان گونه که هست  و عاطفه 
 احساس ناراحتی من می شود." بخشی از لذت و همین طور سختی پدر یا مادر
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هم  شبیه  بچه ای  دو  هیچ  هستیم.  تجربه  حال  در  دائم  که  است  این  بودن 
 نیستند، و همین طور هیچ پدر یا مادری شبیه پدر یا مادر دیگری نیست. ما 
با واقعیت تطبیق دهیم، رفتار خود را بررسی  باورهایمان را  یاد می گیریم که 
کنیم، و از ابزاری که NA در اختیارمان گذاشته، استفاده کنیم تا خانواده ای 

تشکیل دهیم که عضوی از آن بودن برای مان لذت بخش باشد. 
 اما حتی بهترین پدر یا مادرها، ممکن است بعضی اوقات از اینکه فرزند خود را
خود  فرزند  برتر  نیروی  و  هستیم  انسان  ما  نباشند.  مطمئن  دارند،   دوست 
انجام اشتباه بعدی شاید بهترین کاری باشد که  اوقات عدم  نیستیم، و بعضی 
از مادران در حال بهبودی مشارکت می کرد، که: بر می آید. یکی   از دستمان 

تا میل  قدر دعا می کردم  آن  و  زانو می زدم  و  به درون حمام می دویدم  "من 
 به کتک زدن فرزندم از بین برود." دیگری می گفت: "از دست بچه ها به اتاق 
و  ترس  رسد."  فرا  زودتر  آنها  خواب  وقت  تا  می کردم  دعا  و  می رفتم   دیگر 
ناامیدی می تواند باعث عکس العمل هایی شود که فکر می کردیم از شر آنها رها 
شده ایم. ما کامل نیستیم، اما در حال بهتر شدن هستیم. ما با صدمه نرساندن 
آغاز می کنیم و درک می کنیم که اگر تمایل داشته باشیم می توانیم خیلی بهتر 

عمل کنیم. 
عموماً  است.  سخت  بسیار  هستیم،  مصرف  حال  در  هنگامی که  فرزند  داشتن 
حتی بدترین پدر یا مادرها نمی خواهند که به فرزند خود صدمه ای برسانند، اما 
 در دوران مصرف ما با کارهایی که می کنیم یا کارهایی که نمی کنیم به ایشان 
کم  هم  باز  اما  کردیم،  را  خود  سعی  بیشترین  ما  از  بعضی  می زنیم.   صدمه 
بودن خوب  مادر  یا  پدر  می کردم  فکر  "من  می گفت:  اعضاء  از  یکی   آوردیم. 

یعنی اینکه با مقداری از پولی که دزدیده بودم برای پسرم ساندویچ و اسباب 
بازی بخرم." خیلی از مواقع برای اطرافیان ما خیلی بهتر و راحت تر بود که ما 

حضور نداشته باشیم. 
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ما فرزند خود را نزد همسر مطلقه خود، بستگان خود یا پرورشگاه می گذاشتیم 
تا بتوانیم به مصرفمان برسیم، و زمانی که پاک شدیم دریافتیم که اشتیاق ما 
از  هم  ما  از  بعضی  نمی کند.  کفایت  تنهایی  به  بودن  خوب  مادر  یا  پدر   برای 
لحاظ فیزیکی در کنار فرزندان مان بودیم، اما از لحاظ عاطفی غایب یا غیرقابل 
پیش بینی بودیم. بعضی از ما می دانیم صدمه ای که زده ایم خیلی بیش از آن 
است که بتوانیم جبران کنیم. یکی از اعضاء مشارکت می کرد، که: "نمی توانم 
کردن  برای خنثی  راهی  هیچ  و  بودم،  نکبتی  و  بیخود  پدر  من  که  کنم  انکار 
تا آخر عمر مشغول جبران خسارت  باید  ام وجود ندارد. من  صدماتی که زده 

باشم"
فراموش  اوقات  گاهی  اما  زده ایم،  صدمه  خود  فرزندان  به  که  می دانیم   ما 
 می کنیم که در دوران مصرف کودکان دیگری نیز دور و بر ما وجود داشتند، 
که  مکان هایی  در  یا  می کردیم،  دریافت  دستمزد  آنها  از  پرستاری  برای   مثال 
بدرفتاری  و  غفلت  حقشان  در  ایشان،  گرفتن  نادیده  با  می کردیم  مصرف 
می کردیم. اگرچه نمی توانیم این صدمات را خنثی کنیم، اما حداقل می توانیم 
دنیا  یک  اندازة  به  خودش  کار  این  برداریم.  دست  بیشتر  صدمه  رساندن   از 
متوقف  را  تا صدمه رساندن  ما کمک می کند  به  برنامه  ایجاد می کند.  تفاوت 
کنیم و پس از آن به ما فرصت می دهد تا تجربه خود را با دیگران در جلسات، 
این  می توانیم  ما  گذاریم.  مشارکت  به  الگوسازی  یا  شدن  راهنما  طریق  از  و 
 چرخه تسلسل را در خانواده خود بشکنیم و به دیگران کمک کنیم تا آنها نیز 

با فرزندان شان بهتر رفتار کنند. 
از طرف دیگر، بعضی از ما می خواهیم بیش از آنچه که امکان دارد مسئولیت 
را  خود  و  هستیم  خود  فرزند  زدن  پا  و  دست  و  کشمکش  شاهد  ما  بپذیریم. 
برای مشکالت او سرزنش می کنیم. ما بر اساس تجربة خود، بدترین پیامدها را 
 برای او پیش بینی می کنیم. این نیز نوعی از خودمحوری است که فرزند خود
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را همان گونه که هست نبینیم، بلکه او را انعکاسی از خود، نحوة تربیت مان، یا 
از اعضاء می گفت: "من فرزند خود را نسخه  تصمیمات مان تصور کنیم. یکی 
را که او هم همان چیزهایی  فکر می کردم  و کوچکتر خود می پنداشتم.   دوم 

 من دوست دارم، دوست دارد و می خواهد، و مثل خودم فکر می کند. توسط 
او  که  فهمیدم  من  آمد،  پیش  ما  بین  که  وحشتناکی  جنگ  و   درگیری 
زیرا  هستم.  مسئله  این  سپاسگزار  االن  البته  که  دارد،  من  از  جدا   شخصیتی 
اما  نیست.  او »من«  دیگر هستیم.  از یک  پیدا کردن شناخت  در حال  دوباره 
کسی است که او را بسیار دوست دارم.« اعتماد به اینکه فرزندان ما راه خود را 
 می روند و رابطه خاص خود را با نیروی برتر دارند، به ما کمک می کند تا درک

به  می توانیم  رویم،  کنار  راه  سر  از  اگر  کنیم.  پیدا  سوم  قدم  از   تازه ای 
کنیم.  نگاه  هستند،  که  فردی  به  منحصر  های  انسان  عنوان  به  مان  فرزندان 
دوباره  فرصت  همیشه  که  ما،  خود  برای  و  آنها  برای  پیامی است  ما   بهبودی 

وجود دارد. 
اغلب عالئمی از بیماری خود را در فرزندان مان می بینیم، و برای مان مشخص 
نیست که آیا ایشان مرحله ای موقت را از سر می گذرانند یا واقعاً مثل خود ما 
بیماری اعتیاد دارند. ما بین انکار اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، با طبقه- 
بندی هر رفتار ناهنجاری به عنوان نشانه اعتیاد، در نوسان هستیم اشتیاِق ما 
برای کمک به فرزندان مان تا تجربه ای مشابه تجربه ما نداشته باشند، ممکن 
از  بهتر  خودمان  که  کنیم،  تصور  زود  خیلی  تا  شود  باعث  اوقات  بعضی   است 
به  فرزندان مان  اینکه  از  اطمینان  حصول  چیست.  کار  بهترین  می دانیم  همه 
بهبودی دسترسی داشته باشند، ممکن است به این معنی باشد که بهتر است 
کار  اساس جاذبه  و  پایه  بر  برنامه  این  نکنیم.  اجحاف  ایشان  به  را  این مسئله 

می کند، حتی برای کسانی که دوست داریم و عاشق شان هستیم. 
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بعضی از ما به انواع مختلف فرزندان مان را از دست داده ایم، مثال: آنها را از 
طریق قانون از ما گرفته اند، یا ما خود سرپرستی آنها را واگذار کرده ایم تا بابت 
امنیت شان آسوده خاطر باشیم، یا شاید اتفاقی برایشان افتاده باشد. برای بعضی 
زخمی که  خورده ایم،  اعتیاد  از  که  زخمی است  ترین  عمیق  مسئله  این  ما  از 
هنوز تازه و حاد است. توسط گذشت زمان و ابزار این برنامه، ما شروع به التیام 

می کنیم، علیرغم اینکه رابطه خود را با ایشان دوباره برقرار کرده باشیم یا نه. 
باشند،  ما  کنار  در  بهبودی  حین  در  مان  فرزندان  و  باشیم  شانس   اگر خوش 
زیادی  فرق  ما  فرآیند  با  می کنند  طی  آنها  که  فرآیندی  ببینیم  است   ممکن 
از اعضاء: »ما در کنار یکدیگر بزرگ شدیم، من هم مانند  ندارد. به قول یکی 
می گرفتم.  عهده  به  را  همه  ولی  نقش  باید  و  بودم،  کودک  یک  خود  فرزندان 
 خیلی شرم آور است که فرزندانتان از شما زودتر بالغ شوند.« ما به کمک، پند 
 و اندرز و همین طور به الگو نیاز داریم. اگر به دوستان خود در NA، یا افرادی
در جامعه و یا بزرگساالن دیگر که در زندگی فرزندان ما حضور دارند، مراجعه 
اعضاء  از  یافت. یکی  نیاز داریم، دست خواهیم  ابزاری که  و  به اطالعات  کنیم 
اما  داشتم،  را  خود  فرزندان  سرپرستی  تنهایی  به  »من  که:  می کرد  مشارکت 
تا  هستیم  آزاد  که  زمانی  دهم.«  انجام  را  کار  این  تنهایی  به  نبودم   مجبور 
کردن  بزرگ  جهت  الزم  ابزار  به  بود  خواهیم  قادر  کنیم،  کمک   درخواست 

فرزندان خود به گونه ای که باور داریم درست و مناسب است، دست یابیم. 
 چه هنگام شروع بهبودی خانواده داشته باشیم، چه نداشته باشیم، وقتی که به 
می آید.  وجود  به  ما  در  خانواده  تشکیل  انگیزه  می کنیم،  پیدا  دست   بهبودی 
عادی  و  معمولی  ما  نظر  به  که  می دهند  تشکیل  خانواده هایی  ما  از   بعضی 
می رسند. مثال همسری بر می گزینیم که از قبل دارای فرزند است، یا ازدواج 
می کنیم تا با فرزندانی که خودمان از ازدواج قبلی داریم تشکیل خانواده دهیم. 
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فرزندان یک  دارد، مثال:  برای تشکیل خانواده وجود  نیز  اما روش های دیگری 
دوست یا فامیل را که خود قادر به سرپرستی آنها نیست را به فرزندی قبول 
کودکان  نگهداری  های مخصوص  خانه  از طریق  و  دیگر  انواع  به  یا  می کنیم، 
بی سرپرست، کودکی را به فرزندی قبول می کنیم. بعضی از ما به روش هایی 
تعجب آوری خانواده ها را با هم در می آمیزیم. یکی از اعضاء می گفت: »زمانی 
این است که هیچ وقت نمی توانم بچه  اعتیادم  پیامدهای  از  که فهمیدم یکی 
دار شوم، قلبم شکست. در جلسه ای یکی از رهجویان من مشارکت کرد که آیا 
مادر بی فرزندی در این جلسه هست که بخواهد بچه بی مادری مانند مرا به 
فرزندی قبول کند. در همان لحظه انگار تمام فکر من روشن شد و دور تا دور 
خود تازه واردانی را دیدم که مانند کودکان خیابانی به تازگی به سرپناه جلسات 
پیوسته بودند و هیچ کس را نداشتند و در آن لحظه بود که اراده خداوند برای 
من، برایم آشکار شد. بعضی از ما ممکن است نگهداری از یک فرد ُمّسن یا یک 
به هر شکل  به عهده گیریم.  ندارند،  را  ما  را که هیچ کس جز  دوست مریض 
 که باشد، اکثر ما می بینیم که خانه ما پر از عشق و افرادی است که دوست -
شان داریم، چه با ما نسبتی داشته باشند چه نداشته باشند. پیوندهایی که ما را 
به یکدیگر متصل می سازند، فقط محدود به افراد خاص نمی شود. خانواده ممکن 
است برای بعضی از ما مفهومی مشکل باشد. اما به هر حال ما با آن به صلح و 

آرامش دست پیدا می کنیم، بعضی اوقات حتی با تشکیل مجدد آن.
 جبران خسارت و اصالح 

با تغییر رفتار، دیگر رد پایی از هرج و مرج و صدمه از خود باقی نمی گذاریم. 
ما دریافته ایم که بعضی از خسارات را نمی توان خنثی کرد. مواردی هست که 
بدون  بخواهیم  اگر  است.  بخشش  غیرقابل  دیگران  برای  زده ایم  که  خساراتی 
می کند،  گرفتار  خودتخریبی  دام  در  را  ما  که  افسوس  و  شرم  گناه،  احساس 
 زندگی کنیم الزم است تا جبران خسارت کنیم. اما تنها با نشستن و صحبت
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در این مورد با شخصی که به او خسارت زده ایم، فرآیند جبران خسارت آغاز یا 
پایان نمی یابد. با کمک راهنمای خود، با واقعیت کاری که انجام داده ایم آشنا 
می شویم و آن را می پذیریم، و سپس فرآیند پذیرش پیامدهای اعمال مان آغاز 
 می شود. یک رابطه صادقانه با خود و همین طور تغییری واقعی و محسوس در 
ما  که  دلیلی  کند.  پیدا  واقعی  ارزش  ما  خسارت  جبران  تا  است  نیاز   زندگی 
جبران خسارت را دیر و در قدم های آخر انجام می دهیم، این است که یکی از 
مهم ترین کارهایی است که باید انجام دهیم و نمی توان آن را سبک و آسان 

گرفت.
جبران خسارت مستقیم و کالمی برای بهبودی ما حیاتی است، که البته فقط 
در  خسارت  جبران  به  بخشیدن  تداوم  است.  خسارت  جبران  فرآیند  از  جزئی 
 زندگی، به این معنی است که اجازه دهیم تا تغییرات شخصیتی و رفتاری ما 
انجام  را  کار  این  ما  دائمی گردد.  و  اعتماد  قابل  ما  عزیزان  و  خودمان   برای 
می دهیم، علیرغم اینکه آیا اطرافیان و عزیزان ما هم در حال تغییر هستند یا 
نه، ما را می بخشند یا نه، و آیا اینکه رابطه ما به حالت دلخواه برگشته یا نه. 
 زمانی که ما سهم خود را انجام می دهیم، قلب و روح ما آرام تر است. اما این
 مسئله به هیچ وجه دیگران را ملزم به انجام سهم شان نمی کند، یا به این معنی

که  می شود  خانواده ای  به  تبدیل  جادویی  طرزی  به  ما  خانواده  که   نیست 
 همیشه آرزویش را داشتیم. به احتمال زیاد ما فقط یاد می گیریم که چگونه با 
یاد  ما  بپذیریم.  ایشان  با  رابطه  در  را  واقعیت  و  باشیم  صلح  در  خود  خانواده 

می گیریم آنها را برای آن چیزی که هستند و بدون شرط یا توقع بپذیریم. 
خانواده  افراد عضو  این  اغلب  نمی بخشند.  هرگز  را  ما  که  افراد هستند  بعضی 
ما هستند. هر قدر هم ما مشتاقانه خواستار بخشش ایشان باشیم، اما حقیقت 
این است که تا زمانی که ایشان آماده نباشند، این اتفاق نخواهد افتاد. زندگی 
 با این واقعیت می تواند بسیار سخت باشد. اشتیاق ما برای درست کردن شرایط
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ممکن است آنقدر قوی باشد، که توسط رها نکردن و فرصت التیام به دیگران 
ندادن، باعث شویم تا اوضاع بدتر شود. یکی از اعضاء می گفت که ۱۲ سال پس 
او را بخشید: »یک لطف و برکِت نهایت  اولیه، دخترش در   از جبران خسارت 
من  بخشیدن  با  دخترم  که  نمیدانستم  من  سالیان  این  تمام  در  که  بود  الهی 
اینکه اگر میدانستم قادر به رها کردن نبودم، و ممکن بود  برای  مشکل دارد. 
باعث شوم این اتفاق هرگز نیفتد.« هر چیزی که الزم باشد را به افرادی که به 
بهترین و عمیق ترین  اما بخوبی می دانیم  ایشان صدمه زده ایم، خواهیم گفت 
جبران خسارت ممکن، تغییر رفتار ما است. در حالیکه ما می توانیم عمق تغییر 
سالیان  طی  ما  با  که  افرادی  است  ممکن  کنیم،  احساس  خود  زندگی  در   را 
باور  را  آن  تا  باشند  داشته  نیاز  بیشتری  زمان  به  اند  بوده  درگیر  مان   مصرف 
کنند و به آن اعتماد نمایند. ما حتی ممکن است خودمان برای اعتماد به آن 
مشکل داشته باشیم. ما خود نیز شک داریم که این تغییرات ماندنی باشند و، 
 زمانی که دیگران تغییر ما را باور نمی کنند، ما نیز بسادگی با ایشان در این دام

کردن  طی  برای  دارند  باور  را  بهبودی مان  و  ما  که  افرادی  داشتن  می افتیم. 
این فرآیند ضروری است، بخصوص اگر طوالنی باشد. پاداش آن نیز خویشتن 
پذیری است: ما علیرغم اینکه دیگران چه فکر می کنند، چه احساسی دارند یا 
 چه می گویند، خود و دیگران را می بخشیم و به آرامش می رسیم. یکی از اعضاء 
هم  فرقی  نیستم،  بودم  که  شخصی  آن  دیگر  "من  که:  می کرد   مشارکت 

نمی کند که چه کسی باور کند، دروغ قدیمی برای همیشه مرده است."
اصالح کردن نیز یکی از مهم ترین اصول روحانی است که باید در نظر بگیریم: 
 با واقعیت اعمال مان کنار می آییم و با افرادی که با ما ستیز و تضاد داشتند، 
به  را  رابطه  یک  که  است  این  معنی  به  اصالح  اوقات  بعضی  می کنیم.  آشتی 
شرایط قبلی بازگردانیم، یا آن را بر اساس واقعیات فعلی تغییر دهیم و یا اینکه 
چنین هم  بپذیریم.  را  است  یافته  پایان  با شخصی  ما  رابطه  که  حقیقت   این 
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یک  که  وقتی  مانند  درست  باشد،  تعادل  برقراری  معنی  به  می تواند   اصالح 
یا  می پذیریم،  را  بیهوده ای  تعهد  که  زمانی  می کنیم.  تراز  را  مالی  حساب 
بین  از  مان  تعادل  می کنیم،  قبول  را  دیگران  اعمال  و  احساسات  مسئولیت 
می رود و نتیجه ای مخرب به بار می آورد. ما کاری که از دستمان بر می آید را 
 جهت جبران خسارتی که زده ایم، انجام می دهیم و سعی می کنیم تا تعادل را 
بعضی  با  شدن  روبرو  نمائیم.  رها  را  آن  نتیجه  و  کنیم،  برقرار  روابط مان   در 
عکس العمل های افرادی که از گذشته میشناختیم، می تواند شخصیت گذشتة 
 ما را بهتر برای مان به تصویر کشد و ممکن است به زمان بیشتری نیاز باشد تا 
تبدیل  به چه شخصیتی  داریم  باشیم که  آگاه  کامال  باید  ما  بیایم.  کنار  آن  با 
کرده ایم،  پیدا  خود  گذشته  درباره  که  جدیدی  اطالعات  از  باید  و   می شویم، 

جهت حرکت به جلو استفاده کنیم. 
این  ما  برای  الزم  تغییرات  از  یکی  باشد،  تغییر  معنی  به  خسارت  جبران   اگر 
بین  تعادل  برقراری  ندهیم.  قرار  در معرض سؤاستفاده  را  دیگر خود  است که 
درخواست کمک دیگران را شنیدن، با قرار دادن خودمان در خطر، کار سختی 
 است. تنها کسی که می تواند حد و مرز آن را تعیین کند، خود ما هستیم که 
خیلی  همانند  نباشد.  ممکن  مان  برای  کار  این  حاضر  حال  در  است   ممکن 
چیزها که در بهبودی از سر گذرانده ایم یا بر روی آن کار کرده ایم، این مورد 
تا بدانیم که پرداختن به   نیز الیه به الیه برای مان آشکار می شود. الزم است 
یک موضوع برای یکبار، لزوماً به این معنی نیست که آن موضوع، حل شده و 
پایان پذیرفته است. مسائل بیشتری بطور دائم بر ما آشکار می گردند و بعضی 
اوقات در حین پرداختن به آنچه که می دانیم، از مسائلی فرای انتظار خود آگاه 

می شویم. 
کنار آمدن با این مسئله که شخصی ما را نبخشیده، سخت است. اما به همین 
 دلیل نیز با سطوح مختلفی از بخشش و پذیرش آشنا می شویم که در گذشته
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یاد  و  پیدا می کنیم  نهم  قدم  از  ما درک شفاف تری  نداشت.  امکان  مان  برای 
دل مان  خیلی  اگرچه  دهیم.  تشخیص  را  توقع  و  امید  بین  فرق  تا  می گیریم 
می خواهد تا دیگران ما را ببخشند و یا نقش خود را در شرایطی که خسارت 
 دوطرفه بوده است، بپذیرند اما هیچ وقت حق نداریم از ایشان توقع این کار را 
به  دیگران  بخشیدن  با  خودمان  بخشش  فرآیند  اوقات  بعضی  باشیم.   داشته 
خاطر عدم گذشت شان آغاز می شود. وقتی که آنها را می بخشیم، ممکن است 
با ایشان به خاطر دردی که در حمل آن رنجش تحّمل می کنند، و همین طور 
صدمه ای که ابتدای امر به ایشان زده ایم، احساس همدردی کنیم. ما می دانیم 
که آستانه تحّمل آسیب در افراد متفاوت است. مسئله ای که برای ما به راحتی 
قابل گذشت است ممکن است برای دیگری غیرقابل بخشش باشد. این حالت 
چیزی نیست که به ما مربوط باشد یا ما بتوانیم آن را تغییر دهیم. زمانی که 
وزن و سنگینی خسارتی که زده ایم برای ما روشن می شود، درک می کنیم که 
پذیرش عدم گذشت ایشان در واقع خود یک قسمت از جبران خسارت است. 
هم چنین در می یابیم که بخشیدن ما برای طرف مقابل ممکن است پیامدهای 
 به همراه داشته باشد. زیرا ممکن است بر دیگر روابط ایشان تأثیر منفی داشته 
بهبودی  روی  بر  فقط  ما  تغییر دهد.  را  به خودشان  نسبت  آنها  یا حس   باشد 
اش هستیم جبران  آنچه که مسئول  از  فقط می توانیم  ما  داریم.  کنترل  خود 
خسارت کنیم. باقی مسائل از دست ما خارج است و باید رها کردن را تمرین 

کنیم. 
تجربه  را  التیام  که  نیستیم  کسی  تنها  ما  و  می پیوندند،  وقوع  به  معجزات 
 می کنیم. بعضی اوقات اصالح امکان پذیر است، اما نه لزوماً طبق زمان بندی یا 
فرصت  باید  ما  کنیم.  تمرین  را  پذیرش  و  حوصله  بخشش،  باید  ما  شرایط 
 بدهیم، حتی اگر یک عمر طول بکشد. در عین حال ما در جمع کسانی هستیم
اگر دقت کنیم همیشه قائل هستند و  برای مان اهمیت  باور دارند و  را   که ما 
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کسی هست که به کمک ما نیاز داشته باشد. ما می توانیم عشق خود را متوجه 
کسانی کنیم که پذیرای آن هستند، و روابطی را که در حال حاضر در زندگی 

داریم را مغتنم بشماریم و ارج بگذاریم.
روابِط عاشقانه 

نوشتن  با  می گوید:  که  دارد،  عاشقانه  رابطه  مورد  در  پیشنهادی  پایه   کتاب 
به دست  و چیزیی که  آنچه که درخواست می کنیم  آنچه می خواهیم،  درباره 
بپرسیم،  خود  از  را  ساده  سئواالت  این  که  زمانی  می کنیم.  آغاز   می آوریم 
و  رفتار  تغییر  بهبودی جهت  ابزار  از  می توانیم  که چگونه  می دهیم  تشخیص 
تغییر تجربه خود با صمیمیت استفاده کنیم. یاد می گیریم که انگیزه های خود 
در  که  باری  از  باشیم.  صادق  می خواهیم،  که  آنچه  درباره  و  کنیم  بررسی  را 
گذشته به دوش کشیده ایم، رها می شویم و روابط مان را در لحظه و حال تجربه 
و ایمان فرصت تجربة عشق،  می کنیم. تمرین اصول روحاني صداقت، شهامت 

پذیرش و اعتماد را در زندگی برای مان فراهم می سازد.
 آنچه می خواهیم 

 اغلب شنیده ایم که اگر در اوایل بهبودی فهرستی از آنچه می خواهیم، تهیه کنیم
اوایل  مورد  در  فقط  مسئله  این  باید گفت  کرد.  زیاد ضرر خواهیم  احتمال  به 
بهبودی صدق نمی کند، بلکه بارها و بارها اتفاق می افتد زیرا بزرگترین رؤیاهای 
ما فقط نظری اجمالی به اراده خداوند برای ما هستند و نه یک نقشة راه برای 
 رسیدن به اهداف مان. این مورد برای اکثر ما در روابط عاشقانه نیز صدق می کند.
 ما ممکن است با پروژه پیدا کردن یک همسر یا شریک زندگی، همانند خرید یک
 ماشین جدید عمل کنیم. یعنی فهرستی از خصوصیات مورد نظر خود تهیه کنیم،
و بر اساس فهرست خود شروع به ارزیابی مدلهای مختلف کنیم. ما ممکن است 
از یافتن شخصی با معیارها و شرایط خود تعجب کنیم، اما ببینیم که شرایط 

طبق نقشه ما پیش نمی رود.
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فهرستی  فوق،  فهرست  جای  به  که  کند  پیشنهاد  است  ممکن  من  راهنمای 
 برای خودمان تهیه کنیم و در آن از خود بپرسیم که چه کارهایی الزم است
انجام دهیم تا تبدیل به یک شریک زندگی مناسب شویم. بعضی دیگر ممکن 
عوض  در  و  کنیم  فراموش  کل  در  را  فهرست  تهیه  که  دهند  پیشنهاد   است 
رابطه ای  ایجاد  باعث  می توانند  شرایطی  و  چیزها  چه  اینکه  بر  کنیم  تمرکز 
 دلخواه برای ما شوند. بعضی از ما استاد نقشه کشیدن هستیم و در همان بار 
تا  پرحرارت  شروعی  از  خود  رابطه  کل  می کنیم،  مالقات  را  کسی  که   اول 
متارکه ای تلخ را پیش خود تصور می کنیم. در حال زندگی کردن به این معنی 
است که می توانیم بدون خیال بافی با فردی رابطه داشته باشیم. آموختن اینکه 
چگونه در لحظه زندگی کنیم، ما را آزاد می گذارد تا از زندگی لذت ببریم. به 
کارگیری مهارت هایی مانند ایجاد ارتباط و گوش دادن فعال، همین طور تمریِن 
 اصولی روحانی مانند اتحاد، مهربانی و مشارکت به ما یاد می دهند تا چگونه از
 ابزار الزم جهت برقراری رابطه ای باثبات استفاده کنیم. این رفتارها نه تنها به

باعث  بلکه  یابیم،  دست  خود  دلخواه  به  ما  تا  می شوند  باعث  زیاد   احتمال 
خوشحالی و اغنای بیشتر ما از آنچه که هستیم می شوند. 

دلخواه مان  رابطه  برقراری  ما جهت  توانایی  راه  سر  بر  می توانند  چیزها  خیلی 
ما  رابطة  که  باور  این  و  توجیه،  و  بهانه  ترس، خودخواهی،  مانند:  گیرند،  قرار 
بطور حتم به بدشکلی تمام خواهد شد. هرقدر بیشتر از خود ترازنامه بگیریم، 
 شفاف تر می توانیم ببینیم، چه موانعی در درون ما سد راهمان جهت رسیدن به

با  را  خود  آنی  انگیزة  یا  فکر  است  ممکن  ما  هستند.  می خواهیم،  که   آنچه 
 واقعیت و بصیرت اشتباه بگیریم و به محض اینکه توسط کسی به هیجان آییم،
 فکر کنیم که عاشق شده ایم. یا ممکن است از هر گونه احساسی اجتناب کنیم.
اینکه  ضمن  نشویم.  عاشق  هرگز  است  ممکن  کنیم،  ریسک  نخواهیم  اگر 
 می آموزیم در برابر دیگران گارد نگیرم، در همان حال یاد می گیرم چگونه آزار
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است که  بگذرانیم. عجیب  از سر  را  مان  احساسات  دار شدن  و جریحه  دیدن 
نیز کمتر  نسبت  به همان  آسان تر می شود  ما  برای  آزار  تحّمل  و  تاب  هرقدر 
اتفاقات آزاردهنده، برای مان رخ می دهد. ما انتخاب بهتری می کنیم، با احتیاط 
وارد رابطه می شویم و یاد می گیریم تا مشکالت را سریع تر شناسایی کنیم و به 
 آن بپردازیم. کم کم روابط سالم جایگزین آشوب زندگی گذشته مان می شود. 
بدون  زندگی  شود.  تنگ  آشوبها  این  برای  دلمان  است  ممکن  اوقات   بعضی 
هرج و مرج و بهم ریختگی های خاص اعتیاد فعال ممکن است برای ما عجیب 
تا  شویم  مرج  و  هرج  ایجاد  به  مجبور  نیز  بهبودی  در  است  ممکن  ما  باشد. 

برای مان مأنوس و آشنا به نظر رسد. 
این شاید نصیحت و پندی  رابطه عاشقانه نشوید"  بهبودی وارد  اول  "در سال 
به آن  از هر چیزی  از همه چیز تکرار شده و کمتر  انجمن بیش   باشد که در 
 عمل شده است. زمان الزم است تا ما خود را پیدا کنیم، افرادی پیدا کنیم که 
به شناخت خود  قها کنیم و شروع  به کار کرد دم  ما حمایت کنند، شروع  از 
 کنیم، اما اکثر ما در ابتدای بهبودی این زمان الزم را به خود نمی دهیم. این 
کار مثل این است که ساختمانی بدون پی ریزی و شالوده بسازیم. دیر یا زود 
مجبور هستیم تا برای ساختمان خود پایه و شالودهای بسازیم، و خیلی آسان تر 
است اگر این کار را در ابتدا انجام دهیم. آن دسته از ما که این فرصت را در 
ابتدای بهبودی به خود نداده ایم، بعدها در می یابیم که الزم است تا این کار را 
 انجام دهیم. اگر از اولین شکسِت عشقی خود جان سالم به در ببریم، آن وقت

به خوبی ایده فرصت یک ساله دادن را درک می کنیم. 
فرصت  خود  به  بیشتر  خیلی  بلکه  نمی کنند،  صبر  سال  یک  فقط  ما  همه 
میدهند قبل از اینکه بخواهند وارد رابطه ای شوند. ممکن است حتی دریابیم 
که هنگام تجّرد، خیلی خوشحال تر و آرامتر هستیم و تصمیم بگیریم به همین 
و ندارد  ترسیدن وجود  برای  زمانی که درک کنیم، چیزی  ادامه دهیم.   روش 
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روش های صحیح بسیاری موجود است، آنگاه می توانیم پاسخ این سئوال بزرگ 
را پیدا کنیم و می دانیم که همیشه اگر بخواهیم می توانیم نظِر خود را تغییر 

دهیم. 
مانند:  روابط خوب هستیم،  برای داشتن  ما خواهان یک فرمول جادویی  همه 
 یک سال یا سه سال صبر کردن، دمق پنج کار کردن، یا یک بار کامل قدم ها را 
کار کردن. حقیقت ساده تر از این حرف ها است، اما توضیح آن سخت است. 
 بعضی از ما هیچ وقت آمادگی داشتن یک رابطه خوب را نداریم و تا آخر عمر

با آن دست به گریبان هستیم. ما اعضائی را می شناسیم که استاد اصول برنامه 
تازه واردانی  حال  همان  در  اما  اند،  داشته  ناموفق  ازدواج  چندین  اما  هستند 
 هستند که لغزان و سکندری خوران وارد یک رابطه می شوند، اما به نحوی آن 
کار  و  است  خوب  ما  رابطه  که  وقتی  می کنند.  موفق  رابطه ای  به  تبدیل  را 
می کند، اعتبارش را از آن خود می دانیم، اما اگر شکست بخورد به دنبال درک 
دلیل آن می رویم. همیشه درس برای یادگیری وجود دارد. تجربه چیزی است 
که ما کسب می کنیم، وقتی که به آنچه می خواهیم، نمیرسیم. اما درس های 
زندگی گاه آنقدر آشکار هستند که الزم نیست تا ما اقدامی جهت آموختن شان 
و  پاسخگویی  پذیری،  مسئولیت  می توانیم  کردن  تمرین  توسط  دهیم.  انجام 
اوقات ما خود می دانیم که داریم  اکثر  افزایش دهیم.  را   بصیرت شخصی خود 
سوء استفاده  پذیریی  آسیب  شخص  از  داریم  یا  می دهیم،  انجام  اشتباهی  کار 
می کنیم، یا در حال کنترل، فریب دادن، توهین و تهمت هستیم. ما در برابر 

خود و طرف مقابل مسئول هستیم و باید این رفتار خود را متوقف کنیم. 
برقراری  برای  را  اشتیاق  بیشترین  که  زمانهایی  کنیم،  اقرار  که  است   سخت 
ارتباط داریم، اغلب زمانی است که کمترین آمادگی را برایش داریم. خیلی از 
ما با این ترس که هرگز همسری نداشته باشیم، دست به گریبان هستیم و این 
و اضطراب، هراس  به  تبدیل  این ترس  است.  تا آخر عمر  بودن  تنها   به معنی 
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درد می شود. زمانی که تنها و غمگین هستیم و سعی داریم خود را به چیزی 
واقع  در  که  بپذیریم  و  کنیم  انتخاب  را  چیزهایی  است  ممکن  کنیم،  سرگرم 
تنها  که  است  این  فقط  ما  اولویت  اگر  نیستند.  برای طوالنی مدت  ما  انتخاب 
ممکن  و  است،  زیاد  اولویت هایمان  و  ارزشها  سر  بر  مصالحه  احتمال   نباشیم، 
است خیلی زود نسبت به فردی که شناختی از او نداریم متعهد شویم. ضرب المثلی 
قدیمی می گوید: "مراقب باش از خدا چه می خواهی، چون ممکن است آن را 

به تو بدهد."
ما هیجان شدید و سکس را با صمیمیت اشتباه می گیریم و ممکن است فکر 
سرگرمی یا  دنبال  به  واقع  در  حالیکه  در  است،  جدی  خیلی  رابطه ای   کنیم 
به  نوعی نشئگی هستیم. یا در حالیکه به دنبال عشق واقعی هستیم، اشتباهاً 
سکس رضایت دهیم. از ترس تنهایی، خالء دروني خود را با یک رابطه وصله 
پینه می کنیم. یکی از اعضاء درباره خاطرات دوران تازه واردی خود مشارکت 
می کرد، که: "او تبدیل به نیروی برتر و مواد مخدر مصرفی من شده بود. من 
وقتی که حوصله ام سر می رفت، تنها بودم یا خوشحال بودم، دائم به او زنگ 
 میزدم و می پرسیدم: "داری چه کار می کنی؟" من پاک بودم اما هیچ ابزاری 
نداشتم و وسوسه جدیدی را جایگزین وسوسه مواد مخدر کرده بودم. در واقع 
 چیزی عوض نشده بود. "همین عضو می گفت که بعداً یک نفر به او پیشنهاد 
کرد که: "اگر از ساعت ده شب گذشته بود، یا خودت فکر می کردی که زنگ 
نظر  به  اوقات  بعضی  نده."  انجام  را  کار  این  اصاًل  است،  فکر خوبی  او  به  زدن 
 می رسد که فردی برای ما تبدیل به مواِد مخدِر مصرفی مان گردیده است. از 
جذب  فردی  به  نسبت  وقتی  که  شد  خواهیم  متعجب  موضوع  این   درک 
 می شویم و از او خوشمان می آید، به آسانی دچار خود مشغولی می گردیم، و با

بررسی افکار خود متوجه می شویم که بیشتر نگران این هستیم که آیا طرف 
مقابل به ما توجه می کند و ما را تحویل می گیرد یا خیر. 
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بهبودی مان  از  ما  برای  کرده ایم،  برقرار  که  جدیدی  رابطه  است  ممکن  اغلب 
به  کمتر  می رویم،  جلسه  به  کمتر  که  می یابیم  در  کند.  پیدا  بیشتری  ارزش 
از  اگر  نمی کنیم.  کار  روی خود  بر  گذشته  مثل  دیگر  و  میزنیم  زنگ   دیگران 
خود مراقبت نکنیم، عجیب نخواهد بود که رابطه ما نیز رنگ ببازد. البته ممکن 
احساس کنیم که  برنامه،  کار کرد  برای  و فضای الزم  وقت  اختصاص  با   است 
به  تبدیل  برنامه  کرد  کار  با  ما  نمی کنیم.  خود  رابطه  صرف  را  الزم   انرژی 
شخصی شده ایم که آماده برقراری ارتباط مورد دلخواه خود است، اما الزم است 
تا با ادامه کار کردن برنامه فرد مناسبی جهت حفظ رابطه نیز باشیم. یکی از 
 اعضاء می گفت: »اگر می خواهید خود را بشناسید، وارد یک رابطه شوید. زیرا 
که:  می کرد  مخالفت  دیگری  عضو  اما  است.«  معجزه  یک  بهبودی مانند   برای 

"نه، اگر می خواهید راهنمای خود را بهتر بشناسید، وارد یک رابطه شوید."
آغاز  را  به ظاهر جدی  روابط  ایجاد  از  الگویی  پاک شدن،  از  ما پس  از  بعضی 
 می کنیم که همگی آنها به فاجعه و مصیبت ختم می شوند. امروز عاشق شدن و 
 فردا فارغ شدن برای ما زجر فراوان به همراه دارد، به نظر می رسد ما یک رابطة
اوایِل هیجاِن  و  می کنیم. شدت  برقرار  مختلف  افراد  با  بارها  و  بارها  را   مشابه 
عاشقی آنقدر قوی است، که ما بارها و بارها خواهان تکرار آن هستیم. بعضی 
اوقات  بیشتر  اما  است،  آفرین  مشکل  که  است  رابطه  در حین  ما  رفتار   اوقات 
می توانیم  خودمان  حتی  زیرا  دارد،  وجود  رابطه  آغاز  از  قبل  حتی   مشکل 
ما  نیست.  مناسب  ما  برای  کرده ایم  انتخاب  که  را  فردی  که  دهیم   تشخیص 
حتی در مورد انتخاب های خود شوخی نیز می کنیم، اما واقعیت می تواند بسیار 

تلخ و دردآور باشد. 
 تعجب آور نیست که بعضی از ما معتاد به روابط جنسی می شویم. زیرا همیشه 
بعضی  بدهد.  ما  به  خوبی  حس  سریع  خیلی  که  هستیم  چیزی  دنبال   به 
اوقات حتی الس زدن باعث نشئگی ما می شود زیرا بازی کردن را دوست داریم. 
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 ایجاد ارتباط نیز سرمستی خاص خود را برای ما دارد، حتی قبل از اینکه اتفاق 
 خاصی در این رابطه بیفتد. البته این مشکل همگی ما نیست، به خصوص آن
در  دیگر  موارد  از  بسیاری  مانند  دارند.  جنسی  روابط  گاهی  که  ما  از  دسته 
بهبودی، این مسئله نیز مشکل مهمی به نظرمان نمی رسد، مگر اینکه خودمان 
 دچارش شویم. الزم است از خود سئوال کنیم که آیا روابط جنسی زندگی  مان 
آیا  می شود،  ما  ناراحتی  یا  خوشحالی  باعث  آیا  است،  ساخته  آشفته   را 
 رفتارهایمان در این رابطه براساس وسوسه و اجبار است و یا آیا بخاطرش دروغ
کاری  پنهان  و  کرده  عمل  دزدکی  یا  و  می کنیم  پنهان  را  رازی   می گویم، 
آیا رفتارهای ما باعث  این مسئله بکنیم که  باید نگاه صادقانه ای به   می کنیم. 

آزار عزیزان مان می شود، یا اگر از این مسئله آگاه شوند آزار خواهند شد. 
رابطه ای  دنبال  به  است  ممکن  باشیم.  صادق  کارهایمان  درباره  تا  است  الزم 
 درست و معنی دار باشیم، یا رابطه ای فقط برای خوشگذرانی و یا حتی شاید به
 دنبال دردسر باشیم. درک انگیزه های مان می تواند درک پیامد کارهای مان را

پیدا  آنچه که می خواهیم، دست  به  ما همیشه  آسان تر سازد. واضح است که 
نمی کنیم اما وقتی که یک چیز می خواهیم ولی به دنبال چیز دیگری می رویم، 
 نتیجه معموالً دل سردکننده است. نمی توانیم امید داشته باشیم که با همسر یا 
خودفریبی  دچار  هنوز  اگر  باشیم،  راست  رو  و  صادق  خود  زندگی   شریک 

هستیم. 
مسئلة مهم این است که با رفتارها و تصمیمات خود راحت باشیم. افراد دیگر 
خواهانش  که  آنچه  باید  که  می گیریم  یاد  ما  اما  دارند،  را  خود  خاص  عقاید 
هستیم، یا باور داریم و همین طور نحوه زندگی مان را خود شناسایی و انتخاب 
کنیم. این مسئله برای هر یک از اعضاء و همین طور در مراحل مختلف زندگی 
تفاوت می کند. رفتارهایی که در اوایل پاکی داشتیم، ممکن است بعد از مدتی 
 برای مان غیرقابل تصور باشد، یا ممکن است بعد از چند سال پاکی احساس
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کنیم که آزادیم تا چیزهایی که در اوایل پاکی تجربه نکردیم را آزمایش کنیم. 
آرزوهایمان کاماًل منطقی  و  نیازها، خواسته ها  تغییر  اساس  بر  ما  رفتار  تغییر 

است. مسئله مهم این است که این مورد برای خودمان واضح باشد.
 آنچه که درخواست می کنیم 

یاد  ما  می کنیم.  پیدا  شرایط مان  و  خود  از  بیشتری  پذیرش  ما  زمان   طی 
بطور  خود  مسئولیت های  و  خواستها  به  و  باشیم  راحت  خود  با  که  می گیریم 
 مناسب بپردازیم. زمانی که متوجه می شویم داشتن شریک زندگی، دیگر مثل 
تعجب  بیشتر  می شویم.  زده  شگفت  نیست،  "نیاز"  یک  مان  برای  گذشته 
می کنیم وقتی که می بینیم با شریک زندگی خود خیلی راحت تر هستیم در 
 زمانی که خواهان این رابطه هستیم و نه نیازمند آن. داشتن حمایت مناسب
در این رابطه به این معنی است که، ما خود منابع الزم جهت برقراری و حفظ 
یک رابطه را داشته باشیم، اما در صورتیکه شرایط طبق دلخواه پیش نرفت نیز 

کمک الزم در دسترس مان باشد. 
که  کارهایی  ترین  مهم  از  بعضی  نیست.  کافی  تنها  تمرین  روابط،  زمینه  در 
اتفاق  روابط  این  خود  در  اصاًل  می دهیم،  انجام  خود  روابط  بهبود  جهت   ما 
انجام  خود  اعتماد  مورد  دوستان  و  راهنما  طریق  از  را  آن  ما  بلکه  نمی افتند، 
سر  و  دل  در  آنچه  تطبیق  و  سازی  جدا  پاکی،  سالها  از  پس  حتی  می دهیم. 
نیاز  دیگر  به یک جفت چشم  ما  نمی افتد،  اتفاق  اتوماتیک  بطور  ما می گذرد 
با مهربانی کامال حواسش به ما باشد و به  تا   داریم، ما به کسی احتیاج داریم 
فراهم  برای  است  ابزاری  خوب،  راهنمای  یک  دهد.  فرا  گوش   حرف های مان 
 آوردن فرصت تغییر در نوع ایجاد ارتباط ما با دیگران، رابطه با راهنما می تواند 
از  زیادی  زمان  ما  از  بعضی  باشد.  بهبودی  در  ما  روابط  تمام  اساس  و   پایه 
با  اینکه بتوانیم راهنمایی پیدا کنیم که به راحتی  از  پاکی مان می گذرد، قبل 
 او وصل شویم و ارتباط برقرار کنیم. ممکن است ببینیم که یک دوست مورد
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احساس  که  نحوی  هر  به  است.  حرفهای مان  برای  بهتری  شنونده   اعتماد، 
امنیت می کنیم، باید شروع به بیان تجربه خود کنیم، زیرا برای تغییر ما حیاتی 

است. 
 اینکه معتادان برای پذیرش واقعیت مشکل دارند، بر کسی پوشیده نیست. این

باید  اینکه رابطة ما  امر در روابط صمیمانه ما نیز صدق می کند: ما در رویای 
 چگونه باشد، چنان اسیر می شویم که واقعیت آن را فراموش می کنیم. زمانی 
از  خشم  می شود.  مان  عصبانیت  باعث  واقعیت  باشیم،  رویا  یک  عاشق   که 
تصویری  درگیِر  آنقدر  است  ممکن  ما  است.  پذیرش  برعکس  درست  واقعیت، 
رؤیایی از شریک زندگی خود باشیم، که کوچکترین تفاوت ایشان با تصورمان 
بهترین کار  اوقات شاید ترک کردن،  برآشفتگی و خشم ما شود. بعضی  باعث 
ممکن باشد اما اغلب ترک کردن انتخاب آسان ترین راه است. هدف این است 
 تا یاد بگیریم که چگونه فردی که دوست داریم را بپذیریم، علیرغم تفاوت او با
باشد. شاید فقط خداوند باید چه شکلی و چگونه  او  اینکه  ما در مورد   رؤیای 
به  اگر  هم  ما  اما  باشد،  داشته  را  کامل  و  شرط  بدون  عشق  داشتن  ظرفیت 
شد.  خواهد  شکوفا  روحمان  شویم،  نزدیک  زندگی  در  آل  ایده  این   دستیابی 
هر قدر عمیق تر دوست داشته باشیم، ظرفیت عاشق شدن در ما بیشتر می شود. 
هرقدر بیشتر از طریق روابط مان رشد کنیم، صمیمیت بیشتری تجربه خواهیم 

کرد. 
پس از سال های متمادی پاکی، در می یابیم که بالغ تر به نظر می رسیم و اینکه 
 از خیلی لحاظ زندگی مان به همان شکلی است که می خواهیم، اما هنوز هم با 
تمیز  و  تشخیص  می زنیم.  پا  و  دست  آن  در  و  داریم  مشکل  صمیمانه  روابط 
دادن عشق بالغ از نابالغ می تواند به اندازه به بلوغ رسیدن طول بکشد: این یک 
فرآیند مادام العمر است. زمانی که اقرار کنیم چه حد از صدماتی که در زندگی 
خورده ایم به خاطر عشق و روابط جنسی بوده است، آنگاه می توانیم درک کنیم 
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که با پیدا کردن سالمت عقل در این زمینه تا چه حد می توانیم موفق باشیم. 
راهنما  از  ما  برداریم،  راه  از سر  را  ویران گذشته  تا  کار می کنیم  را  قدم ها  ما 
 استفاده می کنیم تا به ویرانه ها و خرابی های امروزمان بپردازیم، و از سنت ها 
بیشتر  ما  بیاییم.  کنار  دیگران  با  چگونه  بگیریم  یاد  تا  می کنیم   استفاده 
خود  برای  که  می گیریم  یاد  هستیم.  ترسو  و  خودخواه  کمتر  و  سخاوتمند 
باز  و  راست  رو  حال  عین  در  و  باشیم  داشته  محدودیت هایی  و  استانداردها 
باشیم: ما ممکن است آنقدر در خواسته ها و مطالبات خود انعطاف ناپذیر شویم 
 که پیدا کردن شریک زندگی را غیرممکن سازد. ما باید توقع خود از دیگران را 

رها کنیم و بیشتر بر روی خود تمرکز کنیم. 
کم کم درک می کنیم که چه جاهایی نیاز به تغییر داریم و کجا الزم است تا 
بر روی باورهای خود محکم بایستیم، حتی اگر این به معنی صبر بیشتر باشد. 
ما به آهستگی می بینیم که باورهای مان کجا باعث امنیت ما می گردند، یا چه 
اعضاء  از  یکی  می شوند.  رفتاری  الگوی  یک  تکرار  باعث  بارها  و  بارها  مواقعی 
که  زمانی  هستم."  منتظرش  بلکه  ندارم.  شدن  طرد  از  ترسی  "من  می گفت: 
منتظر بدترینها باشیم، معموالً نیز نصیب مان می شوند. آموختن از تجارب مان 
مهم است، اما تمایل برای داشتن این باور که گذر از آن نیز ممکن است بسیار 
 حیاتی است. اجازه تغییر به خود و دیگران دادن، به این معنی است که باید در 
بیابیم،  غریبی  و  عجیب  شرایط  در  را  خود  است  ممکن  که  امکان  این   برابر 
ممکن  نباشد،  تکراری  می کنیم،  برقرار  که  رابطه ای  نوع  اگر  باشیم:  تسلیم 
 است احساس کنیم که اصاًل نمی دانیم باید چکار کنیم. یکی از اعضاء مشارکت 
را  چهار  قدم  که  باری  آخرین  در  باالخره  تا  کشید  طول  "سالها  که:   می کرد، 
 کار می کردم، ناگهان برایم شفاف شد که من با یک نوع شخصیت خاص بارها 
 و بارها ایجاد رابطه نکرده ام بلکه خودم همیشه همان آدم قدیمی بودم. فرقی 

هم نمی کرد که طرف مقابل کی بود، من همیشه یکسان عمل می کردم." 
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درست است که انجام کارها به طریقی متفاوت، یک ریسک است، اما تکرار یک 
اشتباه نیز شکست مان را ضمانت می کند. یک عضو قدیمی این موضوع را به 
بهترین شکل بیان می کرد و می گفت: "ما همیشه فکر می کردیم که با اعتماد 

کردن مشکل داریم، اما حاال می دانیم که با شهامت داشتن مشکل داریم." 
هر قدر که بیشتر رهایی از اعتیاد فعال را تجربه می کنیم، بهتر می بینیم که 
اعتیادمان چگونه ما را در تنگنا گیر می اندازد، حتی وقتی که دیگر مواد مخدر 
 مصرف نمی کنیم. روش هایی که ما در زندگی از آن طریق خود را در شرایط

تکرار  زیاد  احتمال  به  می زنیم  صدمه  خود  به  یا  می دهیم،  قرار   خطرناک 
کمی  به  فقط  دردآور  قدیمی و  الگوهای  تغییر  برای  است  ممکن   می شوند. 
 شفافیت نیاز باشد. بعضی اوقات نیز ما همه چیز را شفاف می بینیم، اما به هر

می کنیم،  بررسی  را  خود  تمایل  و  انگیزه  ما  می دهیم.  انجام  را  کار  آن   حال 
درباره آن مشارکت می کنیم و کتابچه خود را با نوشتن ترازنامه پر می کنیم، اما 
باز هم می بینیم همان درگیریی که در آخرین محل کار خود داشتیم را اکنون 

در خدمت داریم، یا در رابطه ای مشابه با فردی متفاوت.
زمانی که شاهد این قبیل رفتارهای تکراری هستیم، یکدیگر را قضاوت کردن 
آسان است، اما حقیقت این است که این رفتارها متوقف نخواهند شد، تا زمانی 

که به طور واقعی و در حد سلولی پایان پذیرند. 
بعضی اوقات الزم بود تا درد و رنج ما بسیار بزرگ باشد، اما حال که به گذشته 
نگاه می کنیم، درک می کنیم قبل از اینکه آمادگی پرداختن به مسائلی که در 
عمق وجودمان دفن گردیده اند را پیدا کنیم، الزم است بعضی موارد اولیه در ما 
التیام یابند. ممکن است از این مسئله که کمبودهای اخالقی ما برطرف شده - 
اند اما نه به ترتیبی که ما اولویت بندی کرده بودیم، سرخورده شویم. هربار که 
 بحرانی عاطفی را از سر می گذرانیم، فرصتی جهت رها ساختن مقداری از بار
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غّصه گذشته و دست یافتن به آزادی بیشتر، فراهم می گردد. دیگر آیندة ما کمتر 
تحت تأثیر گذشته مان قرار می گیرد. 

شهامِت اعتماد کردن 
برای تجربه کردن عشق وجود ندارد. مسئلة مهم  یا غلطی   هیچ روش درست 
این است که ما به خود اجازه دهیم تا از این امتیاز استفاده کنیم. عشق یک 
است که  است عاشق هر کسی شویم. ممکن  ما ممکن  و  است  اتفاقی  مسئله 
 این عشق خوب و منطقی به نظر نرسد. یک زوج خوشبخت مسئله را به این-
عاشق  روز  یک  ما  است  ممکن  که  است  این  "مسئله  می کنند:  مطرح  گونه 
یکدیگر باشیم و فردای آن تحّمل یکدیگر را نیز نداشته باشیم، اما همین هم 
لذت بخش است. ما می توانیم بازیگوش باشیم، یا با هم بجنگیم، ما می توانیم 
اما  باشد،  نظر عجیب  به  است  ببریم. ممکن  لذت  آن  از  و  باشیم  کنار هم   در 
تک تک لحظات آن برای ما عزیز و لذت بخش است. "شاید تا کنون زوج واقعی 
خود را پیدا کرده باشیم، یا شاید الزم است هنوز درس های بیشتری بیاموزیم. 
 زمانی که رها می کنیم و اجازه می دهیم تا دیگران خوِد واقعی شان باشند، خود 
واقعی مان  خود  درباره  و  کنیم  رها  را  خود  امنیت  عدم  بود  خواهیم  قادر   نیز 
صادق باشیم. این مسئله موضوع سخت و کشنده ای نیست، زیرا ما می توانیم 
بازیگوش و سبک سر باشیم، لطیف و مهربان باشیم و یا وحشت زده و غمگین 
و ناالیق هستیم  این احساس وحشتناک که  از  نهایت ما می توانیم   باشیم. در 

طرف مقابل با شناختن ما، حتما ترکمان خواهد کرد، رهایی یابیم. 
این  کرد.  را مشخص خواهد  دیگران  با  ما  رابطه  کیفیت  با خودمان،  ما  رابطه 
که  اوقاتی  برود.  خاطرمان  از  لحظه  در  می تواند  البته  که  است  بدیهی  امری 
درباره خود حس خوبی نداریم، یا موقعی که آزار شده ایم، یا زمانی که احساِس 
که  بگوید  ما  به  کسی  تا  داریم  نیاز  مطمئناً  می کنیم،  امنیت  عدم  و  تنهایی 
 خوب هستیم و مشکلی نداریم. اما اگر خود را بخوبی بشناسیم، بهتر می توانیم
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 نیازهای خود را درک کنیم و کار درست را انجام دهیم. یکی از اعضاء می گفت 
را بخوبی  یا طرف مقابل  رابطه، خود  نفر درگیر در  از دو  "اگر حتی یکی  که: 
حتی  بودم  غریبه  هم  خودم  برای  من  اما  است.  کرده  بزرگی  کمک  بشناسد، 
وقتی که دیگر تازه وارد نبودم. نگاه صادقانه و دقیق بخودم دائم در حال قطع و 
وصل است. من میدانم که نام بسیاری از احساسات و عواطف را بلد هستم، اما 
نه به این معنی که در هر لحظه ای میدانم چه احساسی دارم، بخصوص زمانی 
که احساساتم قوی و شدید است. زمانی که احساس تنهایی، ناامیدی و ترس 
 می کنم، آن را از طریق خشم، افسردگی و مخالفت بروز می دهم، که عموماً نیز 
از  زودتر  حاال  که  مسئله  این  اما  می نمایم.  خالی  خود  نزدیکان  سر  بر  را   آن 
 گذشته آن را تشخیص میدهم، مثال پس از یک هفته و نه یک ماه حال بدی 
این  حال  هر  به  اما  می شود.  خاطرم  تسلی  باعث  کامل،  جدایی  از  پس  یا   و 
مشکل هنوز کامل برطرف نشده است.« ما زمانی می توانیم پاداش کارکرد قدم 
ده را دریافت کنیم که قادر باشیم احساسات و عواطف خود را هنگام بروزشان 
کنیم،  شناسایی  را  های خود  العمل  بتوانیم عکس  که  زمانی  دهیم.  تشخیص 
آنگاه می توانیم انتخاب کنیم تا به جای واکنش آنی، عکس العملی مناسب از 

خود نشان دهیم. 
بکارگیری اصول روحانی در روابط مان به معنی این نیست که تبدیل به شخص 
است  ممکن  ابتدا  در  البته  باشیم،  ساختگی  و  بزنیم  ماسک  یا  شویم،  دیگری 
در انجامش قدری ناشی باشیم. راهنمای مان می تواند در یادگیری روش های 
جدیِد واکنش یا عکس العمل نشان دادن، کمک فراوانی کند. در حالی که شروع 
ایده ها و رفتارهای نو  با   به جایگزینی روش های قدیمی و معیوب تفکر خود 
می کنیم، ممکن است به مواردی بر بخوریم که قباًل فکرش را هم نمی کردیم. ما 

با حق انتخاب ها و چالش هایی روبرو می شویم که انتطارش را نداشتیم. 
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زمانی که اتحاد را در رأس قرار دهیم، رابطه داشتن تجربه ای متفاوت خواهد 
خانواده  یا  مشترکمان  زندگی  منافع  و  بگذاریم  کنار  را  نیازهای خود  اگر  بود. 
در کل را در نظر بگیریم، به این معنی نیست که نیازهای مان فراموش شده و 
برآورده نمی شوند. ما به این درک می رسیم که وقتی هر دو طرف با تمایل و 
اعتقاد به قرار دادن اتحاد در اولویت و سپردن نتیجه به نیروی برتر، وارد رابطه 

شوند، به نیازهای خود دست خواهند یافت.
خود-اتکایی یک اصل روحانی است، و یاد گرفتن اینکه چگونه روحیة خود را 
حفظ کنیم نیز قسمتی مهم در راه پیشرفت است. البته ما این راه را به تنهایی 
 طی نخواهیم کرد. گروه، راهنما و دوستان مورد اعتماد با ما هستند، و ما هم-
چنین نیروی برتری داریم که به ما کمک می کند تا ادامه دهیم. ما پیروزی و 
شکسِت خود را با شریک زندگی مان در میان می گذاریم، اما باید یاد بگیریم 
که ایشان را مسئول بی حوصلگی یا کیفیت کلی زندگی خود ندانیم. اگر بتوانیم 
شریِک  تا  باشیم  داشته  اصرار  اینکه  بدون  بگذاریم،  سر  پشت  را  بد  روز  یک 
زندگی خود را نیز ناراحت و غمگین سازیم، آنگاه می توانیم مطمئن باشیم که 
واقعاً در حال تغییر هستیم. یکی از اعضاء می گفت: "وقتی که عصبانی به خانه 
آمدم و همسرم نیز شروع به شکایت و غرغر کرد، و من برای اولین بار واکنِش 
اشتباهی نشان ندادم، به این نتیجه رسیدم که نیروی برتر دارد بر زندگی من 

تأثیر می گذارد."
آموختن اینکه شریک زندگی داشتن با گروگان گرفتن یا گروگان گرفته شدن 
برای  خوبی  معنی  نکردن  کنترل  ماست.  اکثر  برای  بزرگی  قدم  دارد،   تفاوت 
"رها کردن توقعات" است. اگر به خود و شریک زندگی مان اجازه دهیم تا بطور 
با سرعت و نحوة  از ما می تواند  جداگانه استقالل داشته باشیم، آنگاه هر یک 
خاص خود رشد و تغییر کند، و رابطه ما از آنچه هر یک از ما به آن می افزاییم 
 سود خواهد برد. زمانی که ما تمایل داشته باشیم در رابطه مان حضور جدی
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داشته و ثابت قدم باشیم، حتی هنگامیکه خود یا رابطه مان دستخوش تغییر 
هستیم، آنگاه درک تازه ای از تعهد پیدا خواهیم کرد. همانطور که عادی است 
در  شکل  همان  به  کنیم،  فکر  کردن  مصرف  به  بهبودی  در  اوقات  بعضی  اگر 
بزند.  به سرمان  فرار  اوقات فکر  نیز ممکن است بعضی  رابطه ها  نزدیک ترین 
ثابت قدم ماندن علیرغم انگیزه داشتن برای فرار، می تواند تمریِن بسیار خوبی 
برای روحانیت باشد. اگر تمایل داشته باشیم تا برای پاسخ مورِد نیاز خود صبر 
کنیم، دست یافتن به راه حلی منطقی نیز ممکن است. روشن بینی امری الزم 

برای گذر از مشکالت در روابط مان است. 
رابطه داشتن با فردی که در بهبودی نیست، می تواند چالش های خاص خود را 
داشته باشد. زیرا ممکن است احساس کنیم که افراد حاضر در جلسات دربارة 
ما قضاوت می کنند و از جمع دوستان بهبودی حذف خواهیم شد. اکثر اوقات 
افرادی که به جلسات می آیند را به دو دسته تقسیم می کنیم: کسانی که در 
ایدة  است  بهبودی هستند. ممکن  نیازمند  و کسانی که  بهبودی هستند  حال 
داشتن رابطه ای سالم با فردی که "یکی از ما" نیست، غیرمحتمل به نظر رسد. 
 اما در واقع اینگونه نیست و رابطه خوب یا بد ما بستگی به در بهبودی بودن یا 
بر  بیشتر  تا  باشد  فرد عادی الزم  با یک  ندارد. شاید فقط   نبودن طرف مقابل 
تمرکز  زندگیمان،  شریک  و  بهبودی  به  خود  تعهد  بین  تعادل  برقراری   روی 
زندگی  کرد  خواهیم  احساس  بخورد،  بهم  مورد  این  در  ما  تعادل  اگر  کنیم. 
و  خود  بیان  برای  که  زبانی  که  کنیم  احساس  است  ممکن  داریم.  دوگانه ای 
نیاز  رابطه  داشتن  است.  متفاوت  می کنیم،  استفاده  مان  احساسات   توصیف 
نیاز  ارتباط  برقراری  ابزاری که جهت  توافق و آموختن دارد. در جلسات ما  به 
داریم را پیدا می کنیم. خارج از انجمن، ما به روشهایی جهت بکارگیری اصول 
دست می یابیم، بدون اینکه الزم باشد اسمی از این اصول ببریم. انعطاف پذیریی 
اصول اگر  می آید  دست  به  آسان تر  خیلی  است،  الزم  ارتباط  ایجاد  در   که 



نتس پن:ما روابف

۱۹6

روحانی را در زندگی مان بکار گیریم. ما یاد می گیریم به محض اینکه چالشی 
در زندگی مان پیش آمد، آن را حل کنیم و شهامت بیان افکار و احساسات مان 
به  تغییر،  به  تمایل  نباشد.  مناسب  ما  برای  اگر شرایط  باشیم، حتی  داشته  را 
 این معنی است که اجازه دهیم روابط مان رشد کنند، آرام شوند و پیش بروند

به سوی چیزیی که حتی تصورش را نمی کنیم. 
 اگر رابطه ای که برای مان مهم است به خوبی پیش نرود، احساس می کنیم که

می تواند  عزیزان مان  با  درگیری  نمی رود.  پیش  درست  زندگی  در  چیز  هیچ 
ضربه ای بزرگ باشد، و جدایی از زوج مان یا از یک دوست خوب نیز می تواند ما 
 را در موجی از احساسات و عواطف غرق کند. مشکل داشتن در روابط برای هر 
بر دارد. زیرا درد و  نیز در  برای معتادان خطر ویژه ای  اما   کسی سخت است، 
رنج آن می تواند آنقدر شدید باشد، که مصرف مواد مخدر نیز دوباره به عنوان 
نیز جبهه گیری  ما  بهبودی  اگر دوستان  ما مطرح گردد.  افکار   یک گزینه در 
 کنند و از طرف مقابل پشتیبانی کنند، ممکن است آنقدر احساِس انزوا کنیم 
و  خشم  ترس،  قدیمي  مثلث  بیاید.  ناامن  نظرمان  به  نیز  رفتن  جلسه  به   که 
با  ارتباط  پادزهر آن که  و  برمی گیرد،  را مثل یک قفس آهنین در  ما  رنجش 
داریم.  انجامش  به  تمایل  ما  که  است  کاری  آخرین  نظر  به  نیز  است  دیگران 
از خود توسط ساده ترین کارها مانند خوردن، خوابیدن و به سر کار  مراقبت 
واردانی که  تازه  است.  و مشکل  بسیار سخت   رفتن، هنگامیکه درد می کشیم 
ما  به  آنها  باشند،  قدرتمندی  بسیار  الگوهای  می توانند  هستند،  ما   اطراف 
یادآوری می کنند که در زمان درد و رنج باید در جلسات حاضر شویم و دست مان 
را برای درخواست کمک دراز کنیم. هر عضوی در هر زمانی ممکن است توان 

نجات دادن زندگی ما را داشته باشد. 
ممکن است پس از بررسی کافی، به این نتیجه برسیم که الزم است تا رابطه ای 
انجام دهیم که را به طریقی  نیز می توانیم آن  این صورت  نماییم. در   را قطع 
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برای مان راحت است، و نه از طریق اقدام بر روی انگیزه ای آنی و برجا گذاشتِن 
یک  دادن  پایان  کنیم.  جبران  را  آن  تا  باشد  الزم  بعداً  که  دردناکی  آشفتگی 
انساِن  یا  اشتباه کرده  از طرفین  نفر  این معنی نیست که یک  به  لزوماً   رابطه، 
طرفهای  همه  صالح  و  خیر  به  است  ممکن  جدایی  این  واقع  در  است.  بدی 
درگیر باشد. ممکن است احساس کنیم که به خاطر تائید شدن در اجتماع، یا 
را  رابطه مان  تا  یا ترس تحت فشار هستیم  از خود و  یا خشنودی  فرزندانمان، 
 حفظ کنیم، حتی وقتی که می دانیم زمان رفتن فرا رسیده است. این به نوعی 
است  درست  می کنیم  فکر  که  را  کاری  که  وقتی  است  شهامت  روی  از  عمل 
 انجام می دهیم بدون اینکه مجبور باشیم جهت توجیه اعمال مان خسارتی به 
خاتمه  را  مان  ازدواج  پنهانی،  رابطهای  بخاطر  تا  نیست  الزم  دیگر  آوریم.   بار 
دهیم، ما به وضوح فکری الزم رسیده ایم تا یا اصاًل در گیر ازدواج اشتباه نشویم 
و یا اگر قباًلده شده ایم بتوانیم با وقار و درستی از آن خارج شویم. ما طرز فکر 
یک  مانند  تا  می دهیم  اجازه  خود  به  و  می کنیم  رها  را  خود  نوجوانی  دوران 
تا  باشیم  آمادگی داشته  و  تمایل  و  روبرو شویم  مقابل خود  با طرف  بزرگسال 

تجربه خود را با او در میان بگذاریم. 
بعضی اوقات هنگامیکه داریم، دوران جدایی و پایان دادن به رابطه ای را از سر 
واکنش های  کنیم،  تعجب  خود  احساسات  شدت  از  است  ممکن  می گذرانیم، 
 ما در برابر قطع رابطه مان ممکن است نامناسب باشد. ما ممکن است وسوسه 
هیچ  است.  نیفتاده  اتفاقی  که  کنیم  تظاهر  یا  کنیم  قضاوت  را  خود  تا   شویم 
درست و غلطی در مورد نوع احساس ما وجود ندارد. بعضی از احساساتی که 
 در دوران مصرف تجربه نکرده ایم، هنوز در دوران پاکی در انتظار ما هستند، و

شکست های  از  ما  احساسات  تمام  می تواند  بهبودی  دوران  در  شکست  یک 
گذشته که در وجودمان نگه داشته ایم را به شکل سیل جاری سازد. راهنمای مان 
که باشیم  داشته  تمایل  اگر  باشد.  ما  نجات  طناب  موارد  اینگونه  در   می تواند 
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از  می توانیم  آنگاه  دهیم،  انجام  را  الزم  اقدامات  و  نماییم  اعتماد  کنیم،   صبر 
طریق قدم ها التیام یابیم. لغزش یک امکان است و غیر از آن نیز ممکن است 
افراط  یا  قمار،  مثال  گردد،  مان  زندگی  آشفتگی  باعث  دیگر  چیزهای   خیلی 
در خرید، روابط جنسی، غذا خوردن و هر چیز دیگری که توسط آن احساسات 
خود را خفه کنیم. بعضی از ما برای سال ها در بهبودی نیز این الگوی رفتاری 
را ادامه می دهیم، تا باالخره تمایل پیدا کنیم از درون این دردها گذر کنیم و 

نگاهی صادقانه به آنچه گذشته بیاندازیم. 
 ایده های ما در مورد روابط اغلب بر اساس هر چیزی هست به غیر از واقعیت، 
اتفاقی هستند و ما می توانیم مانند یک  باور کنیم که روابط   ما دوست داریم 
اگر  می کردیم  تصور  که  زمانی  مانند  درست  بشویم.  آن  وارد  راحتی  به   بازی 
چند نوع ماده مخدر را به درستی با هم ترکیب کنیم همه چیز خوب و عالی 
از  ترکیبی  که  کنیم  تصور  اوقات  بعضی  است  ممکن  نیز  حال  شد،  خواهد 
زندگِی  شریک  و  زوج  به  کند  تبدیل  را  او  می تواند  فرد،  یک  در  صفت  چند 
 دلخواه  مان. ما از خود و دیگران توقعات غیرواقع بینانه داریم. ما دربارة زندگی و 
نمی توان  را  مناسب  ازدواج  و  زندگی  رویاپردازی می کنیم. شریک  آن  شرایط 
داشته  آن حضور  ساخت  در  است  الزم  ما  ساخت.  را  آن  باید  بلکه  کرد،  پیدا 
باشیم و شرکت کنیم. وقتی که شروع به مراقبت از خود کنیم، هر نوع رابطة 

صمیمیانه ای در دسترس مان خواهد بود
 رابطه آگاهانه 

 در NA اینکه ما نمی توانیم دیگران را دوست داشته باشیم مگر اول خود را 
دوست داشته باشیم، حقیقت ندارد. برعکس این دقیقاً کاری است که ما انجام 
تبدیل  بزرگ تر  به چیزی  تجربه می کنیم، که کم کم  را  ما همدلی  می دهیم. 
می شود. سپس به آهستگی با خودمان نیز رابطه برقرار می کنیم، و چیزهایی 
که در ما حس انزجار از خود و تمایل به خراب کردن خود را به وجود می آورند 
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تا  اما  بورزیم،  عشق  دیگران  به  که  می گیریم  یاد  ما  برمیداریم.  راه  سر  از   را 
زمانی که یاد نگیریم که چطور با خود و نیروی برترمان رابطه برقرار کنیم، با 
 روابط مان با ایشان دست به گریبان خواهیم بود. در عوض، رابطه ما با خودمان

و با نیروی برترمان، توسط رابطه ما با دیگران غنی و آگاهانه می شود. 
ما  بگذاریم. همگی  احترام  به روحانیت و معنویت یکدیگر  تا  یاد می گیریم  ما 
تفکر و احساسات خاص خود را داریم. زمانی که تشخیص دهیم هر یک از ما 
تحت مراقبت نیروی برتری مهربان هستیم، آنگاه می توانیم یکدیگر را همان گونه 
که هستیم، بپذیریم و تشخیص دهیم که هر یک از ما باید راه و طریق خاص 
باشد،  روحانی  اصول  اساس  و  پایه  بر  راهمان  اگر  بگیریم.  پیش  در  را  خود 
اینکه چگونه واکنش های  راهنمای بسیار خوبی برای مان خواهد بود. آموختن 
انعطاف بیشتر ما می شود و  باعث  بپذیریم،  را  را کنار بگذاریم و واقعیت   خود 
آنگاه قادر خواهیم بود تا چالش هایی که در روابط مان پیش می آیند را برطرف 

نماییم 
از آنجا که بهبودی پیش رونده است، ما باید به کار کرد قدم ها ادامه دهیم تا 
با قصد و نیت خود آشنا می -  از وجودمان آشکار گردند. ما  جزئیات بیشتری 
شویم. ما بهتر می توانیم صدای درون خود و ندای وجدانمان را بشنویم، و به 
دوام  بهبودی  به  تا رسیدن  که  معتادانی  فرا دهیم.  و شعور خود گوش  غریزه 
 می آورند دارای غریزه ای قوی هستند، اما ما در طول مدت به خود قبوالنده ایم 
که به آن اعتماد نکنیم. آموختن اینکه چگونه بین ندای بصیرت خود با صدای 
بیماری مان تفاوت قائل شویم، چیزی نیست که بتوان توضیح داد، ما از طریق 
خواهیم  دست  آن  به  برترمان  نیروی  و  خود  به  کردن  گوش  تمرین  و   مراقبه 
به ما کمک  او  و  راهنمای مان در میان می گذاریم  با  را  ما تجربه خود  یافت. 
 می کند تا دریابیم که آیا غریزة ما به درستی در خدمت مان هست یا نه. آگاهی ما 
در افکارمان  با  ما  می یابد.  افزایش  مان  رفتارهای  و  ها  انگیزه  انتخابها،   درباره 
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حین تصمیم گیری آشنا می شویم، و می توانیم بین تفکر جهت تصمیم گیری با 
 عمل یا عکس العمل نشان دادن لحظه ای تفاوت قائل شویم. گوش فرا دادن به

باشیم بدوِن  با دیگران رک و راست  این معنی است که می توانیم  به  بصیرت 
اینکه خام و بی پروا باشیم. ما یاد می گیریم که به بصیرتمان اعتماد کنیم و به 

احساسات خود احترام بگذاریم. 
با  رابطه  معنی  به  می کنیم  یازده صحبت  قدم  در  آن  از  که  آگاهانه ای  رابطه 
به  ما  است.  انسان  یک  با  آگاهانه  رابطه  نیز  صمیمیت  است.  برترمان  نیروی 
قادر خواهیم  یکدیگر صمیمی می شویم،  با  که  زمانی  یکدیگر وصل می شویم. 
باشیم. زمانی  بود نیکی و خوبی را در طرف مقابل و همچنین در خود شاهد 
که با آنها هستیم به ایشان و به خود توجه می کنیم. زمانهایی که دیدِن یک 
عضو که با مشکل فراوان در نهایت سی روز پاکی خود را جشن می گیرد باعث 
 شادی و نشاط ما می شود، یا وقتی که کلمات خوب و مناسبی را بر زبان می-

یک  با  که  زمانی  و  هستیم،  شان  گفتن  به  قادر  نمی دانستیم حتی  که   آوریم 
کنیم  حس  می شود  باعث  که  می کنیم  برقرار  حقیقی  ارتباطی  دیگر   انسان 
هستیم  عمل  در  عشق  شاهد  که  است  آنگاه  کرده،  تغییر  ما  درون  در  چیزی 
انسان بهتری نموده   و می بینیم که عشق در ما جاری شده و ما را تبدیل به 

است. 
 هر یک از روابط ما، به ما یاد می دهد که چگونه روابط دیگرمان را بهتر، قوی تر 
 و پرمعنی تر کنیم، البته اگر گوشمان برای فراگیری باز باشد. در عوض تمامی 

 این روابط ما را به رابطه با خودمان باز می گرداند. درست همان گونه که نمی توان 
بگوئیم  نمی توانیم  نیز  ما  است،  مهم تر  دیگر  ضلع  از  هرم  ضلع  یک   گفت 
که یک رابطه از رابطه دیگر مهم تر است. در واقع هرمی که در سمبل انجمن 
که  خداوند.  و  خدمت  جامعه،  خود،  با  رابطه  است،  روابط  مورد  در  نیز   است 
 همگی شان ریشه در نیت خیر دارند و اینها روابطی هستند که ما را به آزادی
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می رسانند. ظرفیت ما برای عشق نسبت به کوشش ما برای نشان دادن آن و 
تمایل مان جهت پذیرش عشق، رشد می کند. همراه با رشد ظرفیت مان برای 
ما  بخواهیم در  را  نمی کردیم آن  فکر  عشق، چیز دیگری که هیچ وقت حتی 
 رشد خواهد کرد، یعنی: احساس اینکه زندگی برای ما هدف و معنی پیدا کند، 
همه خساراتی که زده ایم، همه درد و رنجی که تحّمل کرده ایم و شکست ها و 
از دست دادن هایی که تجربه کرده ایم باعث می شوند تا رحم و شفقت ما برای 
دیگران و درک مشکالتشان عمیق تر شود. ارزش واقعی ما به این است که نه 
ما گذشته، خوِد  بر  که  آنچه  به خاطر  دقیقاً  بلکه  ما گذشته،  بر  آنچه  علیرغم 

واقعی مان باشیم. 
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 فصل ششم :
راه تازه اي براي زندگي

قبوك،  قابس  اعضای  به  "تبدیس  ما  که  می گویند  ما  به  مان   نشریات 
هشدار  حاك  همان  در  اما  شد.  خواهیم  اهتماع  سازنده  و   ملئوك 

می دهند، کها ما نباید پذیرش اهتماعی را با بهبودی برابر بدانیم."
هر  ندارند.  فرد  به  منحصر  و  یکسان  معنای  اما  هستند،  حقیقت  گفته  دو   هر 

یک از ما تعریف خاص خود را از عضو سازنده اجتماع داریم. 
جاهای  از  یک  هر  ما  است.  متفاوت  موفقیت  درباره  ما  از  یک  هر  نظر  و  ایده 
مختلف در زندگی شروع می کنیم و به مقصدهای متفاوتی می رسیم. ما بعضی 
کارها را به خوبی بلد هستیم و بعضی را اصاًل نمی دانیم. ما ممکن است هنگام 
یا ممکن است  باشیم،  را حفظ کرده  یا حرفه خود  بهبودی هنوز شغل  شروع 
پیدا کردن مکانی مناسب برای زندگی قدم بزرگی برای مان باشد. اما همگی در 
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این مشترک هستیم که: می خواهیم آزاد زندگی کنیم، و می خواهیم پذیرفته 
انسانی  که  کنیم  تظاهر  باشد  الزم  اینکه  بدون  بگذارند  احترام  ما  به  و  شویم 
 متفاوت هستیم. علیرغم دستاوردهای مان، اصولی که طبق آن زندگی می کنیم 

یا باعث تقویت و استحکام مان می شوند و یا ما را از بین خواهند برد. 
زمینه های  تمام  در  آموخته ایم  بهبودی  در  که  چیزهایی  بکارگیری  طریق  از 
این  به  دوازده  قدم  می دهیم.  ادامه  خود  سفر  در  پیشرفت  به  ما  مان،  زندگی 
شکل آن را بیان می کند: "بکارگیری این اصول در تمام امور زندگی." آزادیی 
 که خواهانش هستیم، یک چیز خیالی و مبهم نیست. بلکه نحوه ای است که ما

پایان  جا  این  "قدم ها  می گوید:  ما  به  پایه  کتاب  می گیریم.  پیش  زندگی  در 
نمی یابند، بلکه قدم ها یک شروع جدید هستند."NA اصولی را به ما می آموزد 
چگونگی  آن  در  ما  که  است  آزمایشگاهی  و  می شود  مان  دگرگونی  باعث  که 

بکارگیری این اصول را در دنیای خارج از انجمن تمرین می کنیم. 
 کاری که در قدم ها انجام می دهیم، به ما کمک می کند تا ارزش هایمان را برای 
گام  اهداف مان  به  رسیدن  سمت  به  که  می آموزد  ما  به  و  کنیم  تعریف  خود 
برداریم. مهم نیست چند بار قدم ها را کار کرده ایم، زیرا اگر در هر بار قدم کار 
اما اگر  کردن، بهترین سعی خود را بکنیم، پاداش تازه ای در آن نهفته است. 
آن را نیمه کاره رها کنیم، نه تنها نیمی از نعمت بهبودی را از دست می دهیم 
از دست خواهیم داد. عجیب است که وقتی  نیز  را  بلکه مقصود و نکته اصلی 
دست  شدن،  تسلیم  از  می شویم،  روبرو  خود  شخصیتی  نقص  دردآورترین  با 
برمی داریم. ایجاد تعهد برای کار کرد قدم ها، چه آنها را تا آخر کار بکنیم، چه 
نکنیم، پیامدهایی خواهد داشت. اگر در نیمه راه توقف کنیم، باعث می شویم تا 
 آگاهی مان زیاد شود ولی به اندازه کافی امید نداشته باشیم. اگر این فرآیند را به 
پایان رسانیم، متوجه می شویم که کار کرد قدم ها تا انتها به انرژی کمتری نیاز 

دارد، تا اجتناب از آن.
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و  لحظه هستیم، می پذیریم  در  که  گونه  را همان  و خود  تسلیم می شویم  ما 
با تواضع و مهربانی اجازه می دهیم تا زندگی برای مان آشکار گردد. در نهایت 
می توانیم از گشتن به دنبال کلید معما که فکر می کنیم حالل مشکالت مان 
است، دست برداریم. ما شروع به تمرین زندگی براساس اصول روحانی می کنیم 
و از اینجا به بعد سفر ما شکل تازه ای خواهد گرفت. ما ترس از تغییر را رها 
تغییر ما  هستیم.  تغییر  حال  در  دائم  ما  همه  که  می کنیم  درک  و   می کنیم 

پاک  می توانیم  اتفاقی  هر  علیرغم  که  می کنیم  باور  حقیقتا  و  می پذیریم   را 
برای مان  درست  کار  انجام  و  شد  خواهد  آسان تر  بهبودی  فرآینِد   بمانیم. 

طبیعی تر خواهد گردید. 
ما چیزهای تازه ای را در سطحی بسیار عمیق تر و واالتر تجربه خواهیم کرد. به 
نسبت تغییر باورها و ارزش هایمان، زندگی ما نیز تغییر خواهد کرد. این فرآیند 
مانند پلکانی مارپیچ است، زیرا ما بارها و بارها منظرهای مشابه را خواهیم دید، 
منتها هربار از لحاظ و منظری متفاوت. باز بودن در برابر نکته نظراِت یکدیگر، 
 کمک می کند تا افکار ما برای خودمان شفاف شوند. زمانی که عشق، کوشش و 
 تعهد را با اعمال مان توأم می کنیم، زندگی مان به نحوی معجزه آسا تغییر می-

کند. 
گذر به فراسوی "پذیرش اجتماعی"

زمانی که تازه وارد انجمن می شویم، به ما می گویند، که: "برای ما مهم نیست 
از کجا  و  از چه کسی  را  آن  یا  و  اید  کرده  و چقدر مصرف  که شما چه چیز 
یا دارائی و نداری شما برای ما  اید و   خریده اید. کارهایی که در گذشته کرده 
شما  که  است  این  دارد،  اهمیت  ما  برای  که  چیزی  تنها  است.  تفاوت  بی 
 می خواهید در مورد مشکل تان چه بکنید و ما چطور می توانیم به شما کمک 
مهم  دارد.  واقعیت  هنوز  فوق  گفته  متمادی،  سالیان  گذشت  از  پس   کنیم. 
 نیست که به کدام سمت می رویم، ما زندگی خود را هنوز به روش های مشابه
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می سازیم. در طول زمان می آموزیم که چگونگی رسیدن به مقصد، مهم تر از 
خود مقصد است. 

یکی از منافِع تجربه ای که داریم، این است که می دانیم برای حضور و شرکت 
حق  اطراف مان،  دنیای  با  مراوده  نوع  برای  ما  داریم.  انتخاب  حق  جامعه   در 
ما  خود  تصمیِم  نیز  شویم،  دنیا  این  وارد  چگونه  و  کجا  اینکه  داریم.  انتخاب 
 است. اختالط با دنیا به نحوی که برای ما راحت باشد نیز قسمتی از سفر است 
و نه مقصد. یافتن جایگاه مناسب در جامعه، هدف نیست بلکه وسیله ای جهت 
نیل به هدف است. ایده دست یافتن به پذیرش اجتماعی، ممکن است ما را از 

هدف اصلی مان که بیداری روحانی است، منحرف سازد. 
اکثر ما از خود سئوال می کنیم که می خواهیم مورد پذیرش چه جامعه ای قرار 
 گیریم. درک بعضی از ما از جامعه، همان NA است. ما راهی پیدا می کنیم تا 
انزواطلب،  انسانهایی  همیشه  اگر  حتی  ماست،  خانه   NA که  کنیم  احساس 
 شکاک و بیگانه بوده ایم. اما زمانی که به پیدا کردن جایگاه خود در دنیا فکر - 
کنیم، ممکن است با چالش های مضاعفی روبرو شویم. اگر بیگانه بودن، هویت 
ما است، آنگاه پیوستن به هر چیزی برای مان عجیب و مشکوک است. برگشت 
باشد.  داشته  همراه  به  خطراتی  است  ممکن  و  است  گامی مشکل  جامعه،   به 
هیچ کس نمی تواند به جای ما تصمیم بگیرد. یکی از اعضاء مشارکت می کرد، 
 که: "زمانی که در حال بزرگ شدن بودم، همیشه احساس بیگانگی می کردم، 
تعلق  احساس  یافتم."  مخدر  مواد  فرهنگ  و  جمع  در  را  پذیرش  باالخره   تا 
کردن، برای ما کشش خاص و قدرتمندی داشت، و بعضی اوقات رها کردن آن 

شیوه زندگی برای مان سخت تر از رها کردن مواد مخدر بود. 
اگر نگاهی بیندازیم به آنچه ما را وادار می کند تا بر روی چیزهایی که خارج 
از ما هستند پافشاری کنیم، اغلب پی می بریم که زیربنای این رفتار ما ترس 
 است. ما از خودمان می ترسیم، از دنیا میترسیم، و از این می ترسیم که مبادا
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قایم  نقاب  و  ماسک  انواع  پشت  ما  ترسیده ایم.  چقدر  ما  که  بفهمد  کسی 
 می شویم، از مطابقت و همنوایی با جامعه ای خشک و بی روح گرفته، تا جنگ و 
عداوِت آشکار با آن به عنوان افرادی که مسائل و مشکالت فراوانی را پشت سر 
گذاشته اند، ما فوق العاده انسانهای حساسی هستیم. ما به اشتباه باور داریم که 
دیگران، مصون  به قضاوت  دادن  اهمیت  برابر درد  در  را  ما  اجتماعی،  پذیرش 

می سازد. 
 تعیین و تشخیص نقاط قوت و ضعفمان ممکن است قدری سخت باشد؛ زیرا
در  چیزهایی  ما  همگی  هستند.  هم  به  شبیه  بسیار  دو  این  مواقع   بعضی 
وجودمان کم داریم. بعضی از ما هنوز باید راهی طوالنی را پشت سر بگذاریم تا 
فقط اصول اولیه رفتار مناسب را یاد بگیریم، در حالیکه بعضی دیگر از ما فقط 
در این استاد شده ایم که مشکالت خود را پشت نقابی از آرایش و لباس زیبا 
پنهان کنیم. ما ممکن است در دام حفظ ظاهری شیک و زیبا، یا ارائه تصویری 
دروغین از خود بر اساس آرزوهایمان، گیر بیفتیم. اگر اجازه دهیم که چیزهای 
 خارج از ما، شخصیت مان را تعریف کنند، مانند درختی بدون ریشه خواهیم 
بود و با اولین طوفان سقوط خواهیم کرد. زمانی که تائیدطلبی برای ما مهم تر از 

بهبودی شود، بیش از آنچه که بدانیم در برابر لغزش آسیب پذیر هستیم. 
ما  زیرا  نمی گیرد.  ریشه  تائیدطلبی  از  فقط  نیز  مناسب  ظاهری  حفظ  اگرچه 
داریم یاد می گیریم که در زندگی عمل و عکس العمل مناسبی داشته باشیم. 
اکثر ما کمبود احترام به نفس خود را توسط رفتارهای نامناسب پنهان می کنیم. 
اغلب تصور می کنیم که بدترین رفتارهای ما در لحظات بسیار بد عادی است، 
خود  از  دیگران  دوری  باعث  ما  می کنند.  رفتار  ما  مانند  هم  نیز  دیگران  و 
می شویم، زیرا می ترسیم که خود واقعی ما را بشناسند. این که به خود اجازه 
واقعاً هستیم در دنیا ظاهر شویم، یک گام بزرگ است.  دهیم همان گونه که 
 ما مراقب رفتارها و اطراف مان هستیم، بدون اینکه شخصیت و فردیت خود را
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می دهیم  اجازه  و  نمی گیریم،  گارد  دیگران  برابر  در  دیگر  ما  کنیم.  فراموش 
 دیگران به ما نزدیک شوند و ما واقعیات وجود خود را با ایشان در میان می-

ترس آور  دیگران  برای  کمتر  بترسیم،  کمتر  اگر  که  می یابیم  در  ما   گذاریم. 
خواهیم بود. در نهایت، موضوع این نیست که جامعه ما را بپذیرد، موضوع مهم 

این است که آیا ما جامعه و نقشی که در آن داریم را می پذیریم. 
اولویت های ما در طول بهبودی تغییر می کنند. در ابتداء خیلی ساده مصرف 
 نکردن، مهم ترین کار ما بود. پس از گذار از این مرحله یأس و نومیدی، مشغلة

می گیریم.  اشتباه  امنیت  با  را  موفقیت  ما  است.  مالی  مسائل  ما  اکثر   فکری 
نتیجه  در  بار  این  است  ممکن  شوند،  عوض  دوباره  ما  های  اولویت  که  زمانی 
که  موضوع  این  گام  به  گام  و  آهسته  تشخیص  یعنی:  باشد،  متفاوت  تغییری 
رضایتی عمیق تر در انتظارمان است. یکی از اعضاء مشارکت می کرد، که: "من 
اعتقاد داشتم تا زمانی که صورت حسابها و قبض هایم را به موقع بپردازم، قابل 
 قبول و قابل پذیرش هستم. من به شدت کار می کردم، اما فراموش کرده بودم
از لحاظ جسمی، روانی و روحانی از خود مراقبت کنم. به آهستگی درک من 
با نیروی برترم عمیق تر شد، دیِد من نسبت به  بیشتر شد. هرقدر ارتباط من 
چیزهایی که میخواستم نیز شفاف تر گردید. دیگر تمایل نداشتم تا اجازه دهم 
که طبقه بندی و برچسب های خاص باعث عقب افتادن من شوند. من دیگر 
پذیرش اجتماعی را به دید یک مقام و موقعیت نگاه نمی کردم. من می خواستم 
که  آن  از  پس  کنند.  راحتی  احساس  حضورش  در  دیگران  که  باشم  شخصی 
با  را  آن  تا  کردم  کنم، سعی  استنشاق  دوباره  را  زندگی  تا  کردم  پیدا  توانایی 

دیگران به رایگان و بدون انگیزة دروغین در میان بگذارم." 
یافتِن جایگاه خود در دنیا 

ما با هدف مصرف نکردن شروع کردیم، و در طول بهبودی اهداف و رؤیاهای مان 
 رشد کرد. در حالیکه بعضی از ما طالب موفقیت مالی و مقام اجتماعی هستیم، 
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بعضی دیگرمان اصاًل آن را نمی خواهیم. در نهایت ما پذیرِش اجتماعی را برای 
خودمان تعریف می کنیم. اما به هر حال پذیرش اجتماعی یک هدف متحرک 
است و در طول زمان تغییر می کند. چیزی که در اوایل بهبودی یک زندگی 
 قابل پذیرش به حساب می آمد، ممکن است بعدها ناکافی یا حتی خجالت آور 
و  کنم  حمام  بتوانم  که  همین  "اوایل  می گفت:  اعضاء  از  یکی  رسد.  نظر  به 
اتفاق  بزرگترین  می توانست  بگذرانم،  خالف  و  جرم  ارتکاب  بدون  را  روز   یک 
 زندگی ام باشد." دارایی و نداری ما فرق نمی کند، در هر صورت احساس ترس
چیز  هر  تا  دارد  ربط  دیدگاهایمان  به  بیشتر  ما  کمبود  با  امنیت  آسایش،  یا 
دیگری. ما باید همیشه به خاطر داشته باشیم که یک روز پاک، یک روز موفق 
باید  راه  مقدار  چه  یا  آمده ایم،  را  راه  از  مقدار  چه  که  نیست  هم  مهم   است، 

برویم. 
 رویاها واقعاًً به حقیقت می پیوندند، اما هرگز پایان داستان نیستند. موفقیت ما 
را فراتر از آنچه که طراحی و برنامه ریزی کرده بودیم، می برد. ما ممکن است 
هدف مان را با یک دستاورد نهایی و قطعی اشتباه بگیریم، و فکر کنیم تنها یک 
 راه برای رسیدن به آن وجود دارد، و هر راهی به غیر از آن به معنی شکست
خواست  از  گوشه ای  می توانیم  فقط  که  باشیم  داشته  خاطر  به  باید  ما  است. 
سوی  و  است سمت  ممکن  ما  اشتیاق  کنیم.  کشف  را  خود  برای  برتر  نیروی 
را هم  به جایی منتهی شود که هرگز فکرش  ما  اما سفر  باشد،  خاصی داشته 

نمی کردیم. 
بعضی از ما ممکن است بطور طبیعی خیلی پرتحرک باشیم و در موارد بسیار 
هیجان انگیزی پیشرفت کنیم. یا ممکن است نگران باشیم زندگی ای که در آن 
احساس راحتی می کنیم، خیلی هیجان انگیز نباشد. رها کردِن وابستگی هایمان 
به ما امکان می دهد تا از چیزهای ساده لذت ببریم بدون اینکه دائما احساس 
 کنیم ما مسئول انجام همه کارها هستیم. ما پی می بریم که می توانیم عالقه و 
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عشق زیادی به زندگی مان همان گونه که هست، داشته باشیم. ما می آموزیم 
کاری که الزم است برای داشتن زندگی ای خوب انجام دهیم، به هیچ وجه به 

سختی خرابکاری هایمان نیست. 
غم انگیز  اتفاقات  آوردن  وجود  به  و  صدمه  خرابی،  صرف  را  زیادی  سالیاِن   ما 
بیشتر  برای خرابی  بیشتری  آنها، جای  به  دادن  با سروسامان  کردیم و سپس 
می کنیم،  گیر  خودساخته  آشفتگی  چرخه  در  که  زمانی  آوردیم.  وجود   به 
راهنمای مان ممکن است از ما بپرسد: "از چه فرار می کنی؟" پس از اینکه این 
چرخه مخرب را متوقف کردیم، آنگاه متوجه می شویم که چه انرژی و باری از 
ما می کشیده است. ما پی می بریم که می توانیم بدرخشیم بدون اینکه بسوزیم. 
وقتی که در نهایت قادر باشیم تا آرام بگیریم و نفسی بکشیم، زندگی برای مان 
 خیلی آسان تر خواهد شد. در این شرایط فضای کافی برای ما به وجود می آید 
در  را  چیزهایی  چه  که  بپرسیم  خود  از  و  کنیم  نگاهی  خود  بر  و  دور  به   تا 

زندگی خود دوست داریم، و چه چیزهایی را می خواهیم تغییر دهیم. 
درک ما از مواردی که برای مان بحران ساز است، افزایش می یابد. اکثر ما اوایل 
بر روی خرابی-  بهبودی مان را در حال آماده باش سپری می کنیم. ما بیشتر 
تا  می شود  باعث  که  بهبودی  معجزه  روی  بر  تا  می کنیم  تمرکز  گذشته   های 
ما گرایش  افرادی عجیب هستند:  معتادان  باشیم.  اضطراری  دائم در وضعیتی 
داریم تا درباره چیزهای کوچک غمگین یا هیجان زده شویم، اما در روبرو شدن 
با مصیبت و فاجعه خیلی بهتر از دیگران رفتار کنیم. ما هر قدر بیشتر شرایط 
زندگی را بپذیریم، درک بهتری از معیار و مقیاس تجارب خود پیدا می کنیم. 

تجربه به ما توانایی می دهد تا اتفاقات و شرایط را با دید بهتری نگاه کنیم.
مان  برای  دیگران  عمل  و  حرف  کمتر  باشیم،  داشته  سر  و  راز  کمتر  قدر  هر 
سعی  ما  می شود.  ترسمان  باعث  که  است  ما  خود  رازهای  این  دارد.  اهمیت 
 می کنیم پنهان شویم زیرا شرم زده هستیم. گفتن حقیقت بدوِن غلو یا قضاوت
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به  تمایل  کم شود.  و  محدود  مورد  بی  هیجان  و  و غصه  غم  تا  می شود  باعث 
جلوی  همچنین  و  می کند  کم  را  ما  افکار  منفي  بار  حقیقت،  با  شدن   روبرو 
شایعات را می گیرد. کارکرد مستمر قدم ها باعث می شود تا در اعمال ما هیچ 
فریب یا انکاری وجود نداشته باشد. هرقدر بیشتر رحم و مهربانی را بیاموزیم، 

کمتر از بزرگنمایی مشکالت و درگیری دیگران لذت می بریم. 
اگر سخت کار کنیم و به موفقیت دست یابیم، مطمئناً به خود افتخار می کنیم. 
البته تفاوت بزرگی بین داشتن احساس خوب به خودمان و نشئگی و سرمستی 
بر  مشکل  به  بگیریم،  اشتباه  بهبودی  با  را  ظاهری  موفقیت  اگر  دارد.   وجود 
خواهیم خورد. اگر اجازه دهیم تا فروتنی و درست کاری ما رو به زوال بگذارد، 
اولویت هایمان  در  اگر  بود.  خواهیم  خطرناک  اطرافیان مان  و  خود  برای  آنگاه 
 اشتباه کنیم، بیشتر از آنچه که فکر می کنیم از دست خواهیم داد. زمانی که 
 سعی کنیم تا خالء درونی خود را توسط مادیات یا جاه و مقام پر کنیم، می-
بینیم که از همیشه خالی تر هستیم. زمانی که دیگر سپاسگزار نباشیم، فراموش 
برقرار  ارتباط  وارد  تازه  با  آمده ایم و دیگر نمی توانیم  از کجا  خواهیم کرد که 
که  نمی دهیم  تشخیص  حتی  دیگر  که  می شویم  گم  توهم  در  آنقدر   کنیم. 
مشکل داریم. اعضاء بسیاری در نتیجه این تکبر جان خود را از دست داده اند. 
توانایی مالی به معنی توانایی شخصیتی نیست. ما اعضاء بسیاری را دیده ایم که 
به موفقیت های بزرگی دست یافته اند اما باز هم لغزش کرده اند یا خود را به 

نحوی از بین برده اند. 
دربارة  حال  بوده ایم،  دور  جامعه  از  طوالنی  مدتی  برای  اینکه  خاطر  به  شاید 
چگونگی عملکرد آن بسیار حساس و هوشیار باشیم. معتادان شامة قویی برای 
تشخیص نیرنگ و فریب دارند. ما وقتی برای تلف کردن برای افرادی که پایبند 
صداقت  دائم  رعایت  برای  هم  خودمان  اگر  حتی  نداریم  نیستند،  حقیقت  به 
این اصل برای رعایت صداقت داریم،  باشیم. همین مشکلی که   مشکل داشته 
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کردن  قربانی  که  می دانیم  ما  می سازد.  مهم  بسیار  برای مان  را   روحانی 
درستکاری به پای سود و منفعت فوری تا چه حد آسان است، حتی وقتی که 
 از پیامد و نتیجه اش آگاه هستیم. ما به شدت در رابطه با روابط بین افراد و 
 نحوه گردش پول و قدرت، با بصیرت هستیم، و به خوبی می دانیم که چگونه به 
 چیزی که می خواهیم دست پیدا کنیم. بنابراین تعجب آور نیست که خیلی از

انجمن و چه  از  و موقعیت می شویم، چه خارج  مقام  تعقیب کردن  ما گرفتار 
درون آن.

به تالش های  باشیم و  بگیریم خودمان  یاد  پیدا می کنیم، که  آزادی  ما زمانی 
که سنت  زمانی  نیست.  مالی  مسائل  مورد  در  فقط هم  این  دهیم.  ادامه   خود 
هفتم را در سطح زندگی شخصی بکار می گیریم، کشف می کنیم که ایده های 
از یک طرف ممکن  افتاده ای در مورد استقالل داریم.  از شکل   غیر طبیعی و 
است به شدت گوشه گیر باشیم و تمایل نداشته باشیم به دیگران اعتماد کنیم 
مبادا به کسی یا چیزی وابسته شویم. از طرف دیگر ممکن است عادت کرده 
هیچ  خودمان  اینکه  بدون  شوند،  برآورده  دیگران  توسط  نیازهایمان  تا   باشیم 
استقالل  از  فعال  اعتیاد  دوران  در  ما  از  بعضی  بپذیریم.  را  مسئولیتی 
خود  خانواده  یا  مادر  و  پدر  به  گرفتن  قرار  حمایت  مورد  برای  و  می  ترسیدیم 
 می چسبیدیم. زندانی یا بستری شدن بعضی از ما را به سمت احساس تنهایی 
مطلق سوق داد، اما باز هم احساس مختار بودن یا استقالل نمی کردیم. یکی از 
اعضاء می گفت: »خارج شدن از زندان به معنی آزادی بود، اما ترسناک نیز بود. 
 من نمی دانستم که چگونه زندگی کنم، و مطمئن نبودم که می خواهم آن را 
باید  که  است  معنی  این  به  خود،  برای  گیری  تصمیم  آموختن  بگیریم.«  یاد 

مسئولیت تصمیمات مان را نیز بپذیریم. 
سرزنش دیگران و رنجش داشتن می تواند راهی باشد برای تظاهر به اینکه ما 
اطراف مان  دنیای  روی  بر  و  روی خود  بر  باید  که  کاری  برای   هیچ مسئولیتی 
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انجام دهیم، نداریم. یکی از اعضاء می گفت: "من در دوران پاکی به زندان رفتم. 
می کردم.  تغذیه  مخدر  مواد  از  غیر  به  دیگر  چیزهای  با  را  خود  بیماری   من 
تا باالخره یاد گرفتم که چگونه برنامه را در تمام امور زندگی بکار گیرم. قدم 
به  ورود  آماده  مرا  و  نمود  آغاز  را  گذشته  سازی  ویران  و  انهدام  فرآیند   چهار 
اجتماع کرد. من باید یاد می گرفتم بدون اینکه مخرب باشم در جامعه حضور 
جلو  به  رو  بتوانیم  تا  بپذیریم  را  خودمان  مسئولیتهای  است  الزم  کنم."  پیدا 
 حرکت کنیم و درهای آغاز فرآیند جبران خسارت بروی مان گشوده شوند. اینکه 
 دیگر باری بر دوش کسانی که تا کنون از ما مراقبت کرده اند، نباشیم خود یک 
ادا کنیم، یک  به جامعه  را  ِدین خود  بتوانیم  اینکه  نوع جبران خسارت است. 
مورد  روش  و  راه  انتخاِب  و  خود  برای  گیری  تصمیم  است.  خسارت  جبران 

دلخواه مان نیز جبران خسارت از خودمان است.
صبر  نیستیم  مجبور  که  است  این  نوشتن،  شخصی  ترازنامه  امتیازات  از  یکی 
کنیم تا کسی به ما بگوید چه کسی و چگونه شخصی هستیم. زمانی که تمایل 
داشته باشیم بر روی باورها و اعتقادات خود ایستادگی کنیم، سطح عمیق تری از 
 خوداتکایی را تجربه می کنیم. ما توانایی پیدا می کنیم تا برای خود انتخاب های 
آنها  به  دیگران  که  زمانی  حتی  کنیم،  ایستادگی  آنها  بر  و  بکنیم   درست 
بر روی  بتوانیم  تا  باشیم،  اعتقادی ندارند. الزم نیست ما حالت تدافعی داشته 
دست  به  که  تازه ای  دیدگاه  توسط  کنیم.  ایستادگی  مان  اصول  و  اعتقادات 
معتادان  کنیم.  اعتماد  خود  طبیعی  هوش  و  بهبودی  به  می توانیم  آورده ایم، 
 هوش طبیعی بسیار خوب، اما انگیزه های آنی بسیار بدی دارند. تمیز دادن این
اعتماد  مورد  دوست  یک  یا  راهنما  دارد.  نیاز  تمرین  و  زمان  به  یکدیگر  از  دو 
اضطرار  و  اجبار  با  را  آرزو  و  میل  بین  فرق  تا  کنند  کمک  ما  به   می توانند 

تشخیص دهیم. 
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ما ممکن است انتخاب کنیم که تغییر نماییم، یا ممکن است تغییر در نتیجه 
شرایطی خارج از کنترل ما رخ دهد. زندگی ما نیاز به حفاظت و مراقبت دائم 
دارد، و تعریف ما از موفقیت نیز بر اساس شرایط زندگی تغییر می کند. یکی از 
اعضاء مشارکت می کرد که: »من در تمام زمینه های زندگی موفق بودم. اما بعد 
از تغییر شغل و نقل مکان به یک شهر جدید، همه چیز به یکباره از بین رفت 
 موفقیت، احترام به نفس و حتی لذتی که از شرکت در جلسات NA می بردم. 
من یک عضو قدیمی بودم ولی نمی دانستم که چه باید بکنم. آن زمان بود که 
بنا گردیده  از وجودم  پایه چیزی خارج  بر  ارزش های من  و  بهبودی  فهمیدم 
بین رفت، من هم  از  تائید دیگران  و  به همین دلیل وقتی که موفقیت  است. 
فروریختم و سقوط کردم. الزم بود تا از زاویه دیگری دوباره قدم ها را کار کنم و 
دیدگاه تازه ای پیدا کنم.« مقایسه مشکالت فعلی مان با مشکالتی که در دوران 
اعتیاد فعال داشتیم، راه فراری است برای اجتناب از روبرو شدن با آنها. بعضی 
 اوقات ما کشمکش ها و دست و پا زدن های خود را به این عنوان که "مشکالتی 
کرد،  نگاه  فرصت  و  نعمت  چشم  به  را  آنها  باید  و  هستند  طال«  بشقاب   در 
است  ممکن  آنگاه  بگیریم،  ندیده  را  آنها  بخواهیم  اگر  اما  میشماریم.  کوچک 
باید بدانیم که موفقیت را   »لغزش در بشقاب طال« نصیبمان گردد. در نهایت 
اندازه  درونی  مقیاس  با  را  آن  می توان  فقط  بلکه  سنجید  ظاهر  با   نمی توان 
موفق  مسائل  از  خیلی  در  گیریم  بکار  زندگی  در  را  اصول  که  زمانی   گرفت. 
نزدیک  شخصیتی  یکپارچگی  و  یگانگی  به  همه  از  مهم تر  اما  شد،   خواهیم 

خواهیم شد. 
یگانگی رابطة نزدیک و مستقیم با اصل روحانی درستکاری دارد. درستکاری به 
یگانگی و اتحاد از درون است، به این معنی که با هر کس و هر کجا که برویم 
همان فرد و شخص همیشگی باشیم و شخصیت مان تغییر نکند. تعهد ما به 
یا راحتی ما شکل  ارزش های قابل درک و مورد قبول مان، بر اساس شرایط 
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فقط  یا  داریم  متفاوتی  شخصیت  که  کنیم  تظاهر  نداریم  نیاز  ما   نگرفته اند. 
قسمتی از وجود خود را نشان دهیم و مابقی آن را پنهان سازیم، تا قادر باشیم 
به راه خود ادامه دهیم یا مورد پذیرش قرار گیریم. راحتی ما با خودمان جذاب 
خوشنامی زندگی  و  وقار  با  می توانیم  کنیم،  تمرین  را  درستکاری  اگر   است. 
کنیم، فرقی هم نمی کند که آیا کسی ما را تائید کند یا خیر، زیرا دیگر می دانیم 

که کی هستیم. 
کشف خود واقعی مان، به ما آزادی می بخشد. شاید ما این مسئله را دربارة خود 
 بدانیم، شاید هم ندانیم، که معتادان در حال بهبودی، افرادی باهوش، خالق و

افزایش  را  خود  درستکاری  تا  می کنند  کمک  ما  به  قدم ها  هستند.   مهربان 
برای خویشتن-  ابزاری  پیدا کنیم،  بینانه در مورد خود  واقع  دهیم، دیدگاهی 
ما  از  بعضی  کنیم.  آغاز  را  اجتماعی  پذیرش  فرآیند  و  آوریم  دست  به  پذیری 
احساس می کنیم که لیاقت زندگی در بهبودی را نداریم و آن را توسِط رفتاری 
که با خود داریم، نشان می دهیم. زمانی که احترام و مهربانی با خود را تمرین 
 کنیم، افکار و احساسات مان شروع به تغییر می کنند. خویشتن پذیری ما را آزاد 
در  که  هدایایی  و  کنیم  قبول  را  خود  زندگی  مسئولیت  بتوانیم  تا   می کند 
و  بگیریم  جدی  را  آرامش  دعای  اگر  بپذیریم.  را  می گیرند  قرار   دسترس مان 
را  خودمان  زندگی  در  چیزهایی  چه  تغییر  شهامت  که  کنیم  بررسی   دقیق 
زندگی مان  به  دادن  سروشکل  در  ما  توانایی  کرد  خواهیم  درک  آنگاه   داریم، 

بیشتر توسط عدم تمایل خودمان محدود گردیده تا مسائل بیرونی. 
ثبات 

مانند هر چیز دیگری که ما در بهبودی خواهانش هستیم، ثبات نیز مسئله ای 
درونی است. احساس ثبات با آگاهی از اینکه علیرغم هر اتفاقی، ما خوب و در 
امنیت در زندگی است. ما  امان هستیم، آغاز می شود. ثبات حس اطمینان و 
ثبات مان،  اهداف  به  یابی  نتیجه دست  در  باشیم که  داشته  باور  است   ممکن 
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حاصل می شود، مثال: خرید خانه، ازداوج، پیدا کردن شغل و یا دست یافتن به 
 مقدار معینی پول. اما زمانی که ترس گریبان ما را می گیرد، دیگر مهم نیست 
خواهانش  ما  که  امنیتی  بدانیم  باید  هستیم.  کسی  چه  با  یا  داریم  چه   که 
سرچشمه  دیگران  با  ارتباط  و  برتر  نیروی  با  رابطه  درونی،  صلح  از  هستیم، 
می گیرد. رسیدن به این باور که زندگی ما، واقعاً متعلق به خودمان است به زماِن 

زیادی نیاز دارد. 
ثابت  با داشتن تمایل در داشتن یک آدرس و نشانی  ثبات  ما،  از   برای بعضی 
آغاز می گردد. یا ممکن است ما با شرکت مستمر در یک جلسه خاص شروع 
کنیم و کار خود را از آنجا ادامه دهیم. بعضی دیگر از ما ممکن است به انجمن 
بپیوندیم، هنگامی که تمام ظواهر و جلوه های یک زندگی عادی را هنوز دارا 
برای مان شده اند.  مشکل  ایجاد  باعث  ظواهر  همین  که  ببریم  پی  اما  هستیم، 
پیوند  به زندگی گذشتة  را  ما  بندهایی که  از قید و  تا  باشد  ممکن است الزم 
می دهند رهایی یابیم تا بتوانیم خود واقعی مان باشیم. امنیت، قابل پیش بینی 
بودن، و احساس تعلق به ما اجازه می دهد تا تغییر کنیم، بدون اینکه احساس 
کنیم که داریم خود واقعی مان را گم می کنیم. یکی از اعضاء در مشارکِت خود 
می گفت: "در دوران مصرف، من همیشه یک دست لباس اضافی در کیف خود 
داشتم، برای اینکه هرگز نمیدانستم فردا صبح کجا از خواب بیدار خواهم شد. 

تا  خانگی  لوازم  اقسام  و  انواع  خرید  به  کردم  شروع  شدم،  پاک  اینکه  از  پس 
این  همة  من  دادم،  تشخیص  بعدها  اثاثیه.  و  اسباب  از  شد  پر  منزلم   جاییکه 
نخواهم  نقل مکان  از خانه خود  تا مطمئن شوم که هرگز  را می خریدم  لوازم 
من  که  چیزی  نداشتم،  نیاز  لوازم  دیگر  و  ظروف  و  ظرف  به  واقعاً  من   کرد. 
ماندگار خواهم  یکجا  در  برای مدتی طوالنی  بدانم  بود که  این  داشتم   احتیاج 
بود." آرامش را می توان هم به حضور و وجود صلح معنی کرد، و هم به عدم 

وجود آشفتگی. 
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خیلی از ما باری به هر جهت زندگی می کردیم، انگار که مسائل فقط همین- 
طور به سادگی اتفاق می افتادند. حِس ما درباره خودمان آن قدر تحریف شد وه 
 کج و معوج بود که فکر می کردیم هیچ اثری در این دنیا نداریم. زمانی که قدم

اول را درک می کنیم، تازه می فهمیم اینکه می گویند "من در برابر همة چیز 
برابر  در  ما  است.  تعهدات  و  وظایف  پذیرفتن  برای  فرار  راه  یک  فقط  عاجزم" 
اما به  اعتیادمان عاجز هستیم، و دیگر نمی توانیم زمان را به عقب برگردانیم. 
به زندگی مان  انتخاب و سروشکل دادن  ما در داشتن حق  توانایی  از آن،   غیر 
ما  با خودمان.  ما  رابطه  از  انعکاسی است  دنیا،  با  ما  رابطه  انگیز است.  شگفت 
برای در بر گرفتن ایده های تازه، طرز تفکری جدید و نگاهی تازه به چیزهای 
که فکر می کردیم می دانیم، آغوش می گشاییم. اعتماد به کسانی که ما را باور 
دارند به ما اجازه می دهد تا چیزهای جدید را امتحان کنیم حتی اگر ترسناک 
همگی  هستیم  شاهد  که  تغییراتی  که  باشیم  داشته  و ایمان  رسند،  نظر   به 

واقعی هستند. 
احساس ثبات درونی به ما اجازه می دهد تا ریسک های بزرگ تری بکنیم، مثل: 
برای کسی که دوست داریم.  قلبمان  یا گشودن  یافتن شغلی جدید  به  تمایل 
بود کمی بیشتر  قادر خواهیم  اعتماد کنیم،  ثبات  این  به  بگیریم  یاد   وقتی که 
آرزوی  یا  نگرانی  صرف  را  روزهایمان  یا  شبها  این  از  بیشتر  دیگر  کنیم.  رها 
 اینکه دنیا دست از سرمان بردارد، نمی کنیم. یکی از اعضاء در مشارکت خود 
می گفت، که: "من آنقدر از حضور و رشد در زندگی می ترسم که دلم می خواهد 
ما کنم."  شروع  اول  از  دوباره  و  بگذارم  سر  پشت  را  چیز  همه  کنم،   فرار 

از امنیت می ترسیم برای اینکه اطمینان نداریم که ظرفیت حفظ آن را داشته 
باشیم. ثابت قدم ماندن در فرآیند زندگی، بدون ایجاد مشکل و دردسر برای ما 

تجربه جدیدی است. 
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دست یابی به ثبات برای ما خیلی مهم است، البته نباید ثبات را با گیر کردن 
اشتباه بگیریم. ممکن است ما وقتی به مقصد می رسیم، دست از حرکِت رو به 
 جلو برداریم. البته ایرادی ندارد که ما از ثمره و میوه زحمات خود لذت ببریم، 
اما این خطر هم وجود دارد که ما آنقدر به لذت بردن ادامه دهیم تا آن میوه 
فاسد شود. یکی از اعضاء می گفت: »زمانی که تازه پاک شده بودم، تغییر دادن 
نحوه زندگی ام به یک زندگی عادی، تقریبأ آسان بود. اما پس از آن ترِس از 

تغییر زمین گیرم کرد.« تمیز دادن چاله از چاه برای ما کاری دشوار است. 
 با بعضی نشانه ها وجود دارند که به ما کمک می کنند تا آرامش را از خشنودی از 
احوال  پریشان  و  ناسپاس  کننده،  قضاوت  که  اوقاتی  مثال:  دهیم،  تمیز  خود 
دیگران  با  مراوده  که  زمانی  کرده ایم.  بزرگی  اشتباه  زیاد  احتمال  به  هستیم، 
 برای مان خسته کننده و ناگوار است، یا فراموش می کنیم که برای دیگران مهم

و  تفاوت  بی  که  اوقاتی  شده ایم.  مشغولی  خود  دچار  زیاد  احتمال  به  هستیم 
ناسپاس هستیم، توجیه می کنیم که کسل و ملول هستیم. 

ماللت معموالً به این معنی است که نمی توانیم فراتر از خود نگاه کنیم. ما در 
توهم و تصورات باطل خود اسیر می شویم. دنیا همان قدر مالل آور یا هیجان 
انگیز است که ما آن را بسازیم. یکی از اعضاء مشارکت می کرد، که: "اگر دچار 
روزمرگی شوم، و روزها فقط از پی یکدیگر بگذرند، به این دلیل است که من 
بر اساس باورهای خود زندگی نمی کنم.« اگر ببینیم که به رفتارهای گذشته 
برگشته ایم، الزم است تا به مبانی و اصول اولیه برنامه رجوع کنیم. پاکی بلند 
مدت ما را از گیر کردن و رکود معاف نمی کند. بعضی وقت ها برای پیدا کردِن 
نگاه کنیم.  زاویه ای دیگر  از  را  تا قدم ها  است  زندگی، الزم  تازه در  دیدگاهی 
ممکن است تشخیص دهیم که فقط الزم است تا رفتار و منش بهتری داشته 
باشیم، یا شاید هم زمان آن فرا رسیده باشد که تغییراتی در زندگی خود ایجاد 

کنیم.
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اعمال و  برای  را  قادر هستیم مسئولیت خود  کار،  اوایل  در  و  اوقات  بیشتر  ما 
انگیزه هایمان تشخیص دهیم. شناخت آنچه که ما را تحریک و به جلو می راند، 
کمک می کند تا از نگرانی در مورد بروز بیماری مان در مراحل مختلف زندگی، 
که  چیزهایی  از  فرار  جای  به  تا  می کند  کمک  ما  به  همچنین  شویم.  آسوده 

می ترسیم، توانایی حرکت به سمت چیزهایی که می خواهیم را پیدا کنیم. 
باشد.  داشته  ارزش  برای مان  که  کنیم  خلق  را  زندگی ای  تا  هستیم  آزاد  ما 
 زمانی که با نیروی برترمان هماهنگ هستیم، عملکرد و تسلیم دست به دست 
 یکدیگر میدهند. ممکن است ما زمان زیادی را صرف کنیم تا نیروی برترمان 
 را متقاعد سازیم که روند وقایع باید به چه شکل باشد. هر یک از ما این تجربه 
راه  در  و  بیفتد،  اتفاق  حتما  مسئله ای  تا  باشیم  کرده  سعی  که  داشته ایم  را 
رسیدن به آن به موانع عجیب و غریب بسیاری بربخوریم، تا در نهایت بفهمیم 
که بهترین کار رها کردن آن خواسته است. از طرف دیگر، بعضی اوقات چالش 
یا تعهدی مدام بر سر راه ما قرار می گیرد، و هر قدر هم سعی کنیم تا آن را 
نظر می رسد.  به  اجتناب  و غیرقابل  نمی شود  باز هم  ندهیم،  انجام  و  نپذیریم 
وقتی که تسلیم می شویم و سعی در پذیرش و انجامش می کنیم، از دستاورد آن 
شگفت زده می شویم. هر قدر تسلیم ما کامل تر باشد، بیشتر قادر خواهیم بود 

تعهدات مان را پیگیری کنیم که باعث درخشش و فروغ ما می شود
 از سِر راه خود کنار رفتن 

است  ممکن  می گیرند.  آگاهی مان سرچشمه  و  درک  از  ما  تجارب  از  بسیاری 
بیرونی  شرایط  حالیکه  در  شده ایم،  راکد  و  گیر  زمین  که  کنیم   احساس 
و  خوب  چیز  همه  اوقات،  بعضی  همچنین  باشد.  روان  و  پرانرژی   زندگی مان 
عالی به نظر می رسد، اما ما احساس می کنیم که داریم از هم می پاشیم و نابود 
می شویم. یا ممکن است ما تازه سرخوردگی یا شکستی را پشت سر گذاشته 
یا دارد.  وجود  مان  زندگی  در  موفقیت  و  پیشرفت  بازهم  ببینیم  ولی   باشیم 
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به  چیز  همه  حالیکه  در  بکنیم،  بودن  بازنده  و  شکست  احساس  است   ممکن 
واقع خوب و عالی است. شاید درک و فهم ما از خوب و بد فقط یک حالت یا 
احساس است. ما مسائل را بنا بر رفتار با عکس العملی که نشان می دهیم به 
خوب و بد تقسیم بندی می کنیم. ما می توانیم یک مانع و مشکل کوچک را 
 برای خود تبدیل به فاجعه ای بکنیم که برای ابد ادامه خواهد داشت و همه را 
ما  اگر  رفت،  خواهند  کنار  سریع تر  خیلی  مشکالت  کنیم.  سرزنش  آن   برای 
قدر  این  که  بگیریم  یاد  اگر  دهیم.  ادامه  راه خود  به  و  بپذیریم  را  آنها   راحت 

سفت به هر چیزی نچسبیم، رها کردن بسیار آسان خواهد شد. 
نحوه  است  ممکن  اما  رود.  فراتر  نیز  آسمان  از  ما حتی  رشد  که  است  ممکن 
ما  جای  به  که  کنند  خلق  ما  برای  های  محدودیت  آن،  شرایط  و  زندگی مان 
دادِن قرار  با  اغلب خودمان  انتخاب کنند.  ما  برای  را  و مسائل  بگیرند   تصمیم 

داریم، عادت  از خود  به تصویری که  آنقدر  ما  را سد می کنیم.  راه خود  مانع، 
برای مان بسیار سخت می شود. ما  نیز  از آن بودن  به غیر  می کنیم که تصور 
 می توانیم نسبت به خود بسیار بی رحم باشیم. به خود سخت نگرفتن یکی از 
کردن  پیدا  برای  که  می آوریم،  دست  به  بهبودی  در  که  است   مهارت هایی 
جدید  چیزهای  که  است  سخت  خیلی  است.  ضروری  بسیار  تغییر   توانایی 
و  شخصیتی  های  نقص  باشیم.  داشته  کمال  انتظار  خود  از  که  اگر  بیاموزیم، 
شر  از  رهایی  می شوند.  مان  منافع  حفظ  در  ما  راه  سد  اخالقی  کمبودهای 
اعتقادات و باورهای غلط مان نسبت به خود و ناتوانی هایمان، بسیار سخت و 

مشکل است. 
موانع و مشکالت، فرصت این را به ما می دهند تا تمایل خود را محک بزنیم. 
بعضی از ما جهت رسیدن به هدف خود علیرغم هر نوع ناتوانی جسمی، سوابق 
جنایی یا دیگر موانع باز هم می جنگیم. موانع سر راه می تواند تعهد ما را برای 
پیدا  ممکن  غیر  کارهای  انجام  برای  راهی  ما  دهد.  افزایش  هدف  به   رسیدن 
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دنبال  به  و  کنیم  فکر  خالقانه  تا  می شوند  باعث  موانع  دیگر،  مواقع  می  کنیم. 
روش های دیگری جهت بهترین استفاده از انرژی خود باشیم. 

اینکه چند بار موفق شویم یا شکست بخوریم، در برنامه ما مالک نیست. عقب 
نهایت  در  ما  های  شکست  نیست.  ما  تعریف  برای  معیاری  شکست  و  نشینی 
تجربه، قدرت و امید را برای ما در بر دارند. بسیار مهم است تا یاد بگیریم که 
شکست خوردن با واماندگی و ناتوانی تفاوت دارد. اگر صادق باشیم، شروع به 
قبول مسئولیت و نقش خود می کنیم. پشیمانی و ندامت می تواند آتش تمایل 
 برای تغییر را در ما شعله ور سازد. شکست هم درست مانند موفقیت در زندگی 
نبود  ممکن  خود  هرگز  که  می برد  جاهایی  به  را  ما  و  دارد  بزرگی  نقش   ما 
انتخاب کنیم. همچنین ممکن است ما را رها سازد تا بتوانیم چیزهایی تازه ای 

را در زندگی پیگیری کنیم و به دنبال افق وسیع تری باشیم. 
بعضی اوقات ما شکست هایی را تجربه می کنیم، که در واقع نوعی تغییر مسیر 
به تکان و  نیاز  بر روی موردی تمرکز کنیم که  آنقدر  هستند. ما ممکن است 
اعضاء پس  از  یکی  بدهیم.  تغییر مسیر  بتوانیم  تا  باشیم،  داشته  بزرگی  شوک 
بود  "من الزم  که:  مشارکت می کرد  پاکی،  در حین  دورانی سخت  از  گذار  از 
اینکه فکر  که شکست بخورم، زیرا کامال غیرقابل کنترل شده بودم به واسطه 
می کردم همه چیز تحت کنترلم است. من موفقیت ظاهری را با رشد درونی در 
بهبودی اشتباه گرفته بودم.« کنترل بیشتر، عکس العمل ما در برابر ترس است، 
 که در نتیجه آن مشکالت بیشتری برای خود خلق می کنیم. اغلب وقتی که در 
زمینه های  دیگر  می شویم،  عمیقی  چالش  دچار  زندگی  های  زمینه  از  یکی 
زندگی مان نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. در دوران سختی، به نظر می رسد که 
 همه چیز خراب شده است. ما دوباره شروع به تکرار رفتارهای گذشته می کنیم، 
کارآیی  رفتارها  این  که  می دانستیم  زمانی  حداقل  )یا  می دانیم   اگرچه 
 ندارند. آشفتگی خودبخود تغذیه و تقویت می شود. درس سختی که ما در مورد 
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بهبودی  از  وقت  هیچ  ما  که  می کند  یادآوری  ما  به  آموخته ایم،   فروتنی 
فارغ التحصیل نمی شویم، و به محض اینکه از بکارگیری اصول و مبانی آن دست 

برداریم به مشکل بر خواهیم خورد. 
شهامت الزم است تا خود را به خطر بیاندازیم. اگر ریسکی که می کنیم واقعی 
باشد، مطمئناً بعضی اوقات در آن بازنده خواهیم بود. اگر در بعضی کارها کم 
نیاوریم، نشانه این است که اهداف مان بزرگ و واال نیستند. ما از شکست های 
خود عبرت می گیریم و این تجربه باعث تقویت ایمان و عزم ما می شود. مهم تر 
از همه، اینکه ما دیگر مجبور نیستیم کارها را به تنهایی انجام دهیم. زمانی که 
 بپذیریم ایرادی هم ندارد که بعضی مواقع سرخورده و مایوس شویم، از آن به 
و  غریزه  به  که  یاد می گیریم  بود.  راحت تر خواهیم  ریسک کردن  ایده  با  بعد 
هوش خود گوش فرا دهیم، و با آهنگ زندگی حرکت کنیم. ما در برابر وقوع 
تغییرات، واکنش مطلوب نشان می دهیم، بدون اینکه اجازه دهیم اشتیاق برای 

قضاوت یا توجیه آنها ما را پریشان کرده و از مسیرمان خارج کند. 
ما برای خود اهدافی تعیین کرده، گام به گام و روز به روز به سمت هدف مان 
حرکت می کنیم. ما می دانیم که وقتی کار درست را انجام می دهیم، نتیجه ای 
درست می گیریم، حتی اگر بر طبق پیش بینی یا انتظار ما نباشد. ما گرایش 
ندارند  ارزشی  هیچ  ما  پیشرفتهای  انگار  که  کنیم  رفتار  گونه ای  به  که   داریم 
مگر اینکه به هدفمان برسیم. آموختن اینکه علیرغم هرگونه مانع و مشکلی به 
راه خود ادامه دهیم، به ما توانایی حرکت به جلو را می دهد حتی اگر مسائل 

طبق دلخواه ما نباشند. 
اینکه  معنی  به  این  و  نمی رسیم،  به جایی که می خواهیم،  ما هرگز  از  بعضی 
و  پاداش  دریافت  پاکی،  ادامه  برای  ما  دلیل  نیست.  دارد  مشکل  ما  بهبودی 
پاداشی  چه  است.  پرمنفعت  و  ارزش  با  ماندن  پاک  اگرچه  نیست،  منفعت 
 بگیریم، چه نگیریم همیشه به خاطر خواهیم داشت که خماری، هر مشکلی که
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و  شکست  خود،  پاکی  طول  در  ما  همگی  کرد.  خواهد  بدتر  را  باشیم  داشته 
عنوان  به  را  آن  تا  باشیم  نداشته  تمایل  اگر  و  کرد  خواهیم  تجربه  را   سختی 
جزئی از فرآیند بهبودی بپذیریم، اشتیاق ما به موفقیت از درون تبدیل به بهانه 
یا  و خجل هستیم  داریم سرافکنده  از مشکلی که  اگر  و دستاویز خواهد شد. 
احساس می کنیم که نمی توانیم در مورد مشکل خود صادق باشیم، آنگاه رابطه 

ما با انجمن علیرغم مدت پاکی مان تحت تأثیر قرار می گیرد. 
تعدادی از ما توقع داریم که چون از بهبودی خوبی برخورداریم، پس نباید درد 
یا مشکلی داشته باشیم و باید به هر چیز که می خواهیم دست پیدا کنیم. این 
نوع توقعات ممکن است کشنده و مرگ آور باشد. ممکن است ما فکر کنیم که 
برنامه به  اما در واقع  بازنده نخواهیم بود،  برنامه را خوب کار کنیم، هرگز  اگر 
ما کمک می کند تا علیرغم هر اتفاقی به راه خود ادامه دهیم. بعضی از ما فقط 
 شکست های کوچکی را تجربه می کنیم، در حالیکه بعضی دیگر باید مصیبتی را
راه  ادامه  اینگونه شرایط  در  بارها.  و  بارها  اوقات  بعضی  بگذرانند، حتی  از سر 
آسان نیست، اما کاریست که به هر حال باید انجام دهیم. ما نمی توانیم برای 
احساسات خود محدوده یا چهار چوب زمانی قائل شویم. یکی از اعضاء می گفت: 
 "الزم بود من به طرز بی رحمانهای درباره احساسات خود صادق باشم، حتی 
اگر باعث می شد که حال بسیار بدی پیدا کنم. من غمگین، عصبانی و ترسو 
تا  نداریم  نیاز  ما  می کردم."  بودند حسودی  موفق  که  کسانی  تمام  به  و   بودم 
کسی به ما بگوید که چگونه احساسات خود را تجربه کنیم، اما خوب است که 
بدانیم در حین از سر گذراندن آنها، کسانی هستند که ما را دوست دارند و از 
ما حمایت می کنند. وقتی یک بار دوران سخت را پشت سر می گذاریم و پاک 
می مانیم، دیگر می فهمیم که می توان مشکالت را به سالمت پشت سر گذاشت. 
ما انعطاف پذیری خود را باور می کنیم و به بهبودی خود اعتماد خواهیم کرد. 
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ما ایمان و قدرتی در خود کشف می کنیم که هیچ کس نمی تواند آن را از ما 
بگیرد، مگر اینکه ما خود بخواهیم آن را از بین ببریم. 

اگر در گذشته شکست های زیادی را تجربه کرده باشیم، ممکن است برای مان 
سخت باشد که باور کنیم موفقیت نیز امکان پذیر است. تجربه گذشته ممکن 
آموخت،  ما  به  دوم  قدم  که  همانگونه  نباشد.  خوبی  راهنمای  همیشه  است 
ما  اوقات هم  بعضی  اما  است،  متفاوت  نتیجه  انتظار  و  کار  تکرار یک  دیوانگی 
کارهای متفاوت می کنیم و انتظار تکرار نتیجه را داریم. یعنی حتی اگر همان 
همان  داریم  انتظار  هم  باز  ندهیم  انجام  میدادیم،  انجام  همیشه  که  را   کاری 
اگر  که  می آموزیم  ما  آوریم.  دست  به  را  می آمد  بار  به  همیشه  که  نتیجه ای 
خواهان  اگر  کرد.  خواهد  تغییر  برای مان  واقعاً  شرایط  باشیم،  داشته   تمایل 
چیزی هستیم که هرگز نداشته ایم، الزم است کار یا روشی را در پیش بگیریم 
که هرگز امتحان نکرده بودیم و البته مقداری ایمان هم نیاز است. اگر اعمال، 
البته  کرد،  تغییر خواهد  ما هم  زندگی  تغییر دهیم،  را  انگیزه هایمان  و  باورها 
اغلب نه به آن شکلی که انتظار داریم. روشن بینی ای که ما در بهبودی تمرین 
می کنیم، به ما توانایی می دهد تا اگر شرایط و زندگی مان به نحوی که انتظار 
از اعضاء می گفت که: "من یاد  انعطاف پذیر باشیم. یکی  نداشتیم تغییر کرد، 
باره چیزهایی که مرا  باشم، حتی در  تا درباره همه چیز روشن بین  ام  گرفته 
خوشحال می کنند." ممکن است ما خیلی زودتر از اینکه خود بتوانیم تشخیص 

دهیم، رها شده باشیم. 
راه رسیدن  افتادن و دلسردی یکدیگر در  باعث عقب  تا  باشیم  باید مراقب  ما 
به رؤیاهای مان نشویم. یکی از اعضاء می گفت: "پس از سالها راهنمای دیگران 
بودن، در نهایت به این نتیجه رسیدم که نمی توان جلوی کسی که می خواهد 
دربارة  راحتی  به  بتوانند  آنها  که  است  این  مسئله  گرفت.  را  دهد  انجام  کاری 
 هدف شان صادقانه با من مشارکت کنند. اگر بخواهم از آنها مطالبه ای داشته
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مانعی  به  تبدیل  هم  من  وقت  آن  کنم،  ایجاد  محدودیتی  برایشان  یا   باشم 
خواهم شد که رهجویانم برای رسیدن به هدف خود، مجبورند دور بزنند." ما 
به یکدیگر کمک می کنیم تا بتوانیم شرایطی که می خواهیم درگیرش شویم را 

شفاف ببینیم، اما در ضمن به ندای درون خود نیز گوش می کنیم. 
بخوریم،  شکست  یا  شویم  موفق  کاری  انتهای  در  که  نیست  این  مهم  مسئله 
بلکه ایمان ما به این فرآیند مهم است. یک معتاد دیگر مشارکت می کرد که: 
"من چندین سال پاکی داشتم، که ناگهان همه چیز فرو پاشید: ازدواجم به هم 
 خورد، کارم را از دست دادم، وضع مالی ام بد شد و رابطه ام با فرزندانم دچار 
یادآوری می کردند که هنوز هم یک روز  به من  فراز و نشیب گردید. دیگران 
پاک، یک روز موفق است. اما این دیگر برای من کافی به نظر نمی رسید. فکر 
 می کردم که آنها دارند مرا تحقیر می کنند. اما من در واقع داشتم برنامه NA را 
 بخوبی کار می کردم. من الزم بود که اولویت هایم را جابجا و تنظیم کنم. من
هنوز هم مشغول حل مشکالت و جمع آوری بهم ریختگی های گذشته هستم، 
 اما در حال حاضر خوشحال و راضی هستم." ما در می یابیم که تغییرات بزرگ 
به معنی پایان دنیا نیست، بلکه فقط پایانی است بر یک مرحله و تجربه. یکی 
چیزی"  هر  "علیرغم  می گویند  وقتی  می کردم  فکر  »من  می گفت:  اعضاء   از 
یعنی مثال حتی اگر زلزله آمد، مصرف نکن. اما حال میفهمم که یعنی به راه خود 

ادامه بده، حتی علیرغم میل باطنی ات."
یاد  که  کارهای  انجام  به  ادامه  ببارد،  بد  برای مان  زمان  و  زمین  از  اگر  حتی 
گرفته ایم، خیلی بیش از اینکه فقط کمک کند این دوران را پشت سر گذاریم 
برای مان در بر خواهد داشت. زمانی که در حین تجربه دوران سخت و مشقت- 
برای مان  است  ممکن  شویم.  سرسخت  و  خشمگین  است  ممکن  هستیم،  بار 
دهیم.  فرا  گوش  دیگران  مشارکت  به  و  بنشینیم  جلسه  در  که  باشد  سخت 
 ممکن است فکر کنیم که بهتر است سرمان را در طول جلسه پائین اندازیم و
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 بی خیال و بی پروا آن را به انتها رسانیم، اما این کار هم باعث بدتر شدن شرایط 
می گردد. مثل این است که بخواهیم به خود بگوییم: "من همه چیز را دست 
خود می گیریم و طبق اراده خود عمل می کنم تا زمانی که این دوره دشوار را 
از آن دوباره همه چیز را خواهم سپرد." اگر ما بطور  پشت سر گذارم، و پس 
را خواهیم  پیام الزم  باز هم  بد  با حال  مرتب در جلسات شرکت کنیم، حتی 
چه  و  بخواهیم  چه  تا  کافیست  یابیم  جلسات حضور  در  ما  که  همین  گرفت. 
نخواهیم، پیام ما را پیدا کند. ما از تجربه خود می آموزیم و رشد می کنیم. ما 
 اغلب در می یابیم که شرایط تازه ای که در نتیجه این دوران سخت پیدا کرده ایم، 

خیلی بهتر از آن شرایطی است که از رها کردن آن اجتناب می کردیم. 
جهش بسوی ایمان 

موفقیت آمیزی  زندگی  ما  دارد.  فرق  دنیا  بقیه  با   NA در  شکست  و   موفقیت 
داریم زیرا پاک هستیم، به دیگران کمک می کنیم و با نیرویی برتر از خودمان 
بحران زده  ظاهری  که  را  زمانی  آوریم  خاطر  به  می توانیم  داریم. سخت  رابطه 
 داشتیم. اگر زندگی را شبیه یک رویا بدانیم، باید بدانیم که این رویا گاه به گاه 
تجربه  زندگی  در  بسیاری  نشیب  و  فراز  ما  می شود!  کابوس  به  تبدیل  نیز 
 می کنیم، ولی بیماریی داریم که چه در شرایط خوب و چه در شرایط بد به ما 
می گوید که زندگی مان تا ابد به همان شکل خواهد ماند. ما یا فکر می کنیم که 
در برابر شکست مصون هستیم، یا فکر می کنیم که زندگی همیشه برای مان 
سخت و مشکل خواهد بود. هریک از ما دوران سخت و همین طور موفقی را 
پشت سر خواهیم گذاشت و در می یابیم که اینها، تمام یا حتی قسمت مهمی از 

داستان زندگی مان نیست. 
ما  از  بعضی  باشد.  چالش برانگیز  ما  برای  می تواند  هم شکست  و  موفقیت  هم 
خود  مثبت  تجربیات  با  چگونه  که  نمی دانیم  زیرا  می کنیم  خلق  بحران  خود 
 روبرو شویم و آن را حفظ کنیم. ما ممکن است از موفقیت بترسیم برای اینکه
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مسئولیت را به همراه خود دارد و این به نظر ما یک دام است. ما ممکن است 
نگران باشیم که موفقیت باعث شود تمرکز ما از روی پاک ماندن برداشته شود. 
 ساده بگوئیم، ما اجتناب از چالش را آسان تر از ریسک شکست می دانیم. شاید

هم احساس می کنیم که بی ارزش هستیم و شکست خوردن برای مان عادی 
است. 

تبدیل  ممکن  شخص  بهترین  به  می خواهیم  ما  است.  تحول  فرآیند  بهبودی 
و  شدن  داشته  دوست  احساس  و  باشد،  مهم  که  باشیم  داشته  شغلی  شویم، 
ندارد،  این کار فقط یک روش خاص وجود  انجام  برای  نماییم.  بودن  ارزش   با 
 زیرا ما همگی با یکدیگر متفاوت هستیم. ما همگی خواهان این هستیم که یک
نقشه راه جهت رسیدن به موفقیت به ما داده شود، اما تعداد قلیلی از ما ممکن 
 است این نوع راهنمایی به دردشان بخورد. ما اصوأل نحوه انجام درست کارها را

توسط سعی و کوشش خود یاد می گیریم. 
ممکن است زمانی که تازه به جلسات می آییم، رؤیایی در سر نداشته باشیم. 
تجربه گذشته شاید به ما یاد داده باشد، که مشارکت دربارة رؤیاهای مان و پیگیر 
آنها شدن ممکن است امن و بی خطر نباشد. ما باید راهی پیدا کنیم تا بتوانیم 
هوشمندانه تری  درک  ما  مدت  طی  در  آوریم.  زبان  به  را  خود  های   خواسته 
از زندگی هم آهنگ با باورها و اعتقادات مان پیدا می کنیم. حتی زمانی که درباره 
 زندگی خود با دیگران مشارکت می کنیم، تمایل ما در انجام مسئولیت  هایمان 
مهم  است.  زندگی  از  رضایت  و  عشق  احساس  در  ما  توانایی  کننده   تعیین 
این است که ما با درستی و راستی زندگی کنیم. در نهایت اگر خودمان و نحوة 
رفتار خود را دوست نداریم و اگر احساس می کنیم که هم نشین خوبی نیستیم، 

آیا دیگر واقعاً مهم است که ثروتمند باشیم؟ 
به ترتیب  ما بنیان بهبودی، انجمن و زندگی خود را می سازیم، البته نه لزوماً 
 ذکر شده. آن دسته از ما که به اندازه کافی خوش شانس بوده ایم و در رشد و
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آوردن  بار  به  که  می دانیم  بخوبی  داشته ایم،  نقش  خود  محلی   NA توسعه 
مشابه ای  که  است  تجربه ای  و  است  بخش  لذت  حد  چه  تا  ابتداء  از  چیزی 
 برایش نمی شناسیم. بعضی از ما قلب و روحمان را وقف NA می کنیم، و فرآیند

ساختن زندگی شخصی خود را بعد از آن آغاز می کنیم. بعضی از ما ممکن است 
کار و حرفه خود یا رسیدگی به وضع مالی مان را سالها پس از هم دوره های 
وجود  بهبودی  برای  خاصی  ترتیب  یا  غلط  و  درست  روش  کنیم.  آغاز   خود 

ندارد. 
همگی ما تجربه شروع مجدد با حضور افراد، اماکن و چیزهای نو و همین طور 
زندگی  در  را  نمی کنیم،  درک  درست  را  آن  که  تازه ای  راه  در  گذاشتن  قدم 
 خود داریم. اشتیاق به ادامه زندگی و احساس کامل شدن، فقط منحصر به ما 
 معتادان نیست. در بهبودی، ما راه خود را با برقراری ارتباط با دیگران شروع و 
تنها روش ممکن  این  ادامه می دهیم و شاید هم  واقعی  امنیتی  به  تا رسیدن 
باشد. باور به اینکه ما می توانیم به عشق موجود در زندگی خود اعتماد کنیم، 
چالش برانگیز است. باورمان نمی شود که نیازهای عمیق ما ممکن است برآورده 
شوند. اما از طریق فرآیند جبران خسارت این اتفاق خواهد افتاد، یعنی زمانی 
که: درک می کنیم که می توانیم ببخشیم و بخشیده شویم و مسئولیِت اعمال 

خود را به عهده می گیریم و انتخاب های بهتری می کنیم. 
بهتر  مان  زندگی  و  مان  دیدگاه  برخوردمان،  ما، طرز  رفتار  بهبودی  دوران  در 
شده و پیشرفت می کند. بیداری روحانی ای که در اثر کار کرد یازده قدم اول 
به دست می آوریم، توانایی عملکرد تازه ای را به ما می دهد. ما جویای آگاهی 
 از اراده نیروی برتر برای خود و قدرت اجرایش شدیم. پس از تسلیم شدن ها و

قدم  در  مستمر  آگاهانه  رابطه  یک  داشتن  قبلی،  های  قدم  در  تکانی ها  خانه 
قدرت  بپذیریم،  را  خود  عجز  بیشتر  هرقدر  می شود.  ما  تغییر  باعث  یازدهم 
 بیشتری برای اقدام و عمل در زندگی پیدا می کنیم. کتاب پایه به ما می گوید
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 که ارادة خداوند برای خود را در چیزهایی پیدا می کنیم که بیشترین ارزش را 
توصیف  روحانی  بسیار  زبانی  به  را  حالت  این  بتوانیم  شاید  ما  دارند.  ما  برای 
 کنیم، یا فقط حس یکی بودن و یگانگی با کاری که مشغول انجامش هستیم را 
بخوبی بشناسیم. به قول معروف: »زمانی که همه قیل و قال ها و شلوغی ها در 

سرم خاموش می شود، می فهمم که در حال اجرای اراده نیروی برترم هستم."
اینها همه به نحوی، در رابطه با ایمان است. اگر بخواهیم به رؤیاهای مان دست 
که  زمانی  دارد.  وجود  امکان  این  که  باشیم  داشته  باور  است  الزم  کنیم،  پیدا 
براساس ایمان عمل می کنیم، در مسیر مثبتی قرار می گیریم. این مسیر ممکن 
است بعضی اوقات، بسیار ترسناک و مرموز باشد. اگر بخواهیم جهشی در ایمان 
خود داشته باشیم، الزم است تا اعتماد داشته باشیم که پس از این جهش، یا 
بر روی زمینی محکم و باثبات فرود خواهیم آمد، یا قادر خواهیم بود که پرواز 

کنیم. دم قهای کوچک به ما شهامت جهش را خواهد داد. 
 تعهد 

ابزاری که ما در بهبودی خود بکار می بریم، در تمام امور زندگی به کار می آید. 
را  رؤیا  داشتن  اجازة  بخود  اگر  است،  موجود  ابزار  از  یکی  نیز  ابتکار  و   تصور 
بدهیم از این ابزار به بهترین نحو جهت کاوش در قلب مان استفاده کرده ایم. 
ممکن است نگاه کردن به آنچه که باور داریم، آنچه که می خواهیم و آنچه که 
به  که  می گیریم  یاد  ما  مراقبه،  و  دعا  طریق  از  باشد.  ترسناک  هستیم،  واقعاً 
 ندای درون خود گوش فرا دهیم و پی ببریم که چه چیزهای برای مان واقعی و 
درست هستند. افرادی که به آنها اعتماد داریم، می توانند به ما کمک کنند تا 
بین حقیقت درونی خود با صدای تحریک کننده وسوسه و اجبار تفاوت قائل 
شویم. ما تصمیماتی می گیریم که زادة اشتیاق و آرزوهای ما است، مانند پاک 
ماندن. یکی از اعضاء می پرسید: "ما به تازه واردان می گوئیم در جلسه حضور 
NA به  را  نکنند و همه وجود خود  را ترک   پیدا کنند، در طول جلسه مکان 
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انجام  زندگی  کل  با  رابطه  در  را  راهکار  همین  خودم  من  چرا  حاال  بسپارند. 
ندهم؟" یاد گرفتِن اینکه چگونه رویای خود را بسازیم، مهم است اما روشی برای 

زندگی نیست. تمایل بدون عمل مساوی است با خیال پردازی. 
به  داشتن  و ایمان  است،  چیز  یک  خودمان  از  برتر  نیرویی  به  داشتن  ایمان 
خودمان چیزیی دیگر. برای بعضی از ما مدتی طوالنی زمان نیاز است تا به این 
باور برسیم که ما نیز در این دنیا می توانیم به انجام هدفی واال کمک کنیم، یا 
در خدمت ارزشها و اهداف عالی خود باشیم. انجام کار درست زمانی که کسی 
نگاه نمی کند و ما را تحت نظر ندارد، یک نوع خدمت به باورها و اعتقادات  مان 
است. بعضی از ما آن را درستکاری مینامیم، قدم شش آن را شخصیت و منش 
می خواند. نامش را هر چه که بگذاریم، این عمل نظم و انضباطی است که از آن 

طریق پایه و اساس، رشد و بلوغ خود را شکل می دهیم. 
محبوب  زیاد  که  است  اصولی  آن  از  یکی  انضباط  روحانی،  اصول  زمینه  در 
 نیست. ما تقریباً از همان روزهای اول پاکی، در مورد تعهد صحبت می کنیم. ما 
متعهد می شویم که در جلسه شرکت کنیم، تا جلسه بعدی پاک بمانیم، یا اگر 
 وسوسه مصرف داشتیم به یکی از اعضاء تلفن کنیم. الزمه عمل به تعهدات مان،

بطور  می آید.  به دست  تمرین  براساس  که  است  مهارتی  این  و  است،  انضباط 
انداختِن تعویق  به  اغلب  اما  نیستیم،  بانضباطی  انسانهای  ما  اکثر   طبیعی 

مدت  بلند  اهداف  به  رسیدن  خدمت  در  و  نفع  به  مدت  کوتاه  خشنودی های 
نیروی  با  انضباط  تمایل.  نشانگر  و  است  عمل  و  اقدام  به  تعهد  انضباط،  است. 
به تا  ما سعی نمی کنیم  این حالت  زیرا در  تفاوت دارد،  اراده شخصی  و   اراده 

و  عملکرد  با  خود  رابطه  می کنیم  سعی  بلکه  دهیم.  تغییر  را  خود  اجبار 
داشته  اعتقاد  بیشتر  بهبودی  فرآیند  به  هرقدر  دهیم.  تغییر  را  رفتارهایمان 
که:  می کرد  مشارکت  اعضاء  از  یکی  داریم.  انضباط  به  بیشتری  تمایل  باشیم، 
که اینجای رسیده ام  به  انجمن،  نکردن  ترک  در  لجاجت  و  لطف خدا  به   "من 
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را  ما  بدهند،  به دست یکدیگر  و ایمان دست  انضباط  زمانی که  امروز هستم." 
تبدیل به کسی می کنند که همیشه آرزویش را داشتیم.

استعداد و عالقه ممکن است مادرزاد باشد، اما به دست آوردن هر نوع مهارتی 
نیاز به تمرین دارد. افزایش و ارتقاء توجه و انرژی برای متمرکز ماندن بر روی 
از  و  است،  چالش  نوع  یک  خود  هدف،  یک  به  رسیدن  یا  وظیفه  یک   انجام 
طرفی جرأت ریسک کردن، نیز چالشی دیگر. شهامت الزم است تا خالقیت های 
می خواهیم،  که  به چیزی  تا  ببخشیم  انضباط  و  نظم  آن  به  و  ببینیم  را   خود 
احساس "من  که:  می کرد  مشارکت  اعضاء  از  یکی  کنیم.  پیدا   دست 
می کنم که از درون به اندازه کافی رها نیستم، تا بتوانم در بیرون از خود آنچه 
که توانائی اش را دارم، انجام دهم. فکر می کنم در آینده به این آزادی دست 

پیدا کنم."
از  از نقص های خود، بطور خودکار  با آگاهی  با کنترل تفاوت دارد. ما  آگاهی 
اوقات همین  امید و جهت می بخشد. بعضی  به ما  آنها رها نمی شویم. آگاهی 
صبر  کار  بهترین  نیز  گاهی  و  است،  پیشرفت  جهت  کافی  انگیزه ای  ما   برای 
کردن است. اگر بعضی مواقع نمی توانیم راه خود را برای گذر از یک نقص یا 
انجام  را  دیگری  کار  اول  باید  که  است  علت  این  به  احتماالً  کنیم،  پیدا   مانع 
دهیم. خویشتن پذیری، قوه تصور و ابتکار ما را آزاد می سازد. کار کردن بر روی 
 قدم های مربوط به جبران خسارت به ما کمک می کند تا احساس کنیم ارزِش
موفق شدن را داریم. برای هر یک از ما پاسخ ها و راه حل ها در جاهای مختلف 
وجود دارند، و ممکن است تا پیدایشان نکنیم، ندانیم که کجا هستند. کار بر 
روی بهبودی، ما را در زمینه های آزاد می کند که حتی نمی توانیم پیش بینی 
در  کنیم  درک  می توانیم  که  است،  آزادی  کردن  تجربه  طریق  از  فقط  کنیم. 

گذشته تا چه حد محدود بوده ایم. 
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اهداف، رؤیاهایی هستند که ما به عمل در می آوریم. ما اگر اهداف خود را به 
گام ها و قطعات کوچکتر قسمت کنیم، راحت تر می توانیم عملکرد و پیشرفت 
خود را در رسیدن به هدف اندازه گیری کنیم. باالخره ما چیزهایی از کار کردن 
قدم ها یاد گرفته ایم! داشتن اهداف واقع بینانه و قابل دسترس، یا جشن گرفتن 
و تجلیل از وقایع مهم زندگی به ما این امکان را می دهد تا پیشرفت خود را 
بررسی کنیم، یا به خود فرصت دهیم تا یک قدم عقب بایستیم و ارزیابی کنیم 

که کجای کار هستیم و داریم به کجا می رویم. 
تحصیالت 

اعتیاد بیشترین اخالل را در تحصیل به وجود می آورد. بعضی از ما در همان 
 اوائل مصرف تحصیل را رها کردیم، یا هیچوقت اصاًل در گیر تحصیل نشدیم. در 
یا بخاطر محیطی که  اعتیادمان،  به علت  یا  علم و دانش ما خالء وجود دارد، 
 در آن زندگی کرده ایم، که این مسئله می تواند باعث خجالت ما گردد. کمبود 
اطالعات و دانش، یک نقص اخالقی نیست، بلکه فقط چیزی است که ما هنوز 

درباره آن آگاه نیستیم، ندانستن با قابل تعلیم نبودن تفاوت دارد. 
 ما بهبودی یک نوع تحصیل و دانش است. ما اصول را می آموزیم و راه تازه ای در

بخوانیم،  که چگونه  می آموزیم  ما  فرآیند،  این  در  می کنیم.  تمرین  را  زندگی 
به  و  باشیم،  سروقت  کنیم،  تمرین  کنیم،  مشارکت  دهیم،  اهمیت   بنویسیم، 
حضور در جلسات ادامه دهیم. توانایی هایی که از طریق کار کرد قدم ها به دست 
این  که  زمانی  هستند.  زندگی  امور  تمام  به  پذیر  انتقال  راحتی  به  می آوریم، 
مهارت ها را در یادگیری دیگر مسائل بکار می گیریم، پیشرفت شگفت انگیزی 
 خواهیم داشت، اگرچه که روش ها ممکن است بسیار متفاوت باشد. حتی اگر 

در ابتدای راه باشیم، محدودیتی برای پیشرفت مان وجود ندارد. 
خیلی از ما پس از پاک شدن، دوباره به تحصیل رو می آوریم، و ممکن است 
برنامة حتی  شود.  شگفتی مان  باعث  می شویم  روبرو  آنها  با  که   چالش هایی 
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به  زیرا  باشد،  آور  ترس  برای مان  یا حرفه می تواند  برای یک شغل  کارآموزی 
انجام دهیم،  ما  نیست که همه  این کاری  البته  نداریم.  اینگونه آموزش عادت 
بعضی از ما هم برای مدتی به آن رو می آوریم، و سپس تصمیم می گیریم که 
به درد ما نمی خورد. یکی از اعضاء می گفت که: "من سپاسگزار فرصتی بودم 
که برایم پیش آمده بود، اما به نتیجه رسیدم که مجبور هم نیستم آن را انجام 
به مهارت های جدید  زیرا  آغاز کنیم،  را مجدد  ما ممکن است تحصیل  دهم." 
 احتیاج داریم، یا شاید فقط به خاطر اینکه کار جدیدی را امتحان کرده باشیم. 
و  شده  تحریف  بسیار  جامعه  درباره  من  "افکار  می گفت:  اعضاء  از   یکی 
نقش اجرای  آن  به چه شکلی در  باید  نمی دانستم که  و من  بود   غیر طبیعی 

کنم. قبل از اینکه بخواهم وارد جامعه شوم، باید یاد می گرفتم نحوه کارکرد آن 
به چه شکل است." 

 ما در تحصیل کردن، فقط درس یاد نمی گیریم، بلکه می آموزیم که چگونه یاد
نیز  مغزمان  بود،  خورده  لطمه  اعتیاد  از  ما  که جسِم  طریق  همان  به  بگیریم. 
صدمه دیده است. یادگیری هر چیزی تمرینی برای فکر است، مانند یادگیری: 
تمرین  توسط  دیگر.  چیزی  هر  یا  فلسفه  بافندگی،  گیتار، جوشکاری،  نواختن 
جذب و حفظ اطالعات و دانش، ما می توانیم التیام یافتن خود را حس کنیم و 
شاهد باشیم. ما یاد می گیریم تا تحت فشار کار کنیم و بازخورد آن را بپذیریم. 
 ما می آموزیم تا در یادگیری پشت کار داشته باشیم. بی حوصلگی مانعی در برابر

ما است، ما دل مان می خواهد کاری را بلد باشیم بدون اینکه آن را بیاموزیم. 
بودن،  تعلیم  قابل  برای  تمرین  است.  تمرکز  حفظ  جهت  تمرینی   تحصیل 

می تواند شروع خوبی برای مان باشد. 
بعضی از ما با برنامه ای معین رو به تحصیل مجدد می آوریم، اما ممکن است 
باعث تعجب خود شویم. لذت تحصیل خود یک پاداش است. ما ممکن است 
از نیز  زیاد  احتمال  به  و  انجام چه کارهایی خوب هستیم،  ندانیم که در   خود 
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آنچه که فکر می کنیم، باهوش تر هستیم. یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: 
"من فکر می کردم که خیلی احمق هستم، زیرا سالیان زیادی لغزش می کردم 
تا در نهایت پاک شدم. اما گرفتن لیسانس در دوران پاکی باعث شد تا هوش 
ما به  استعدادهای خود،  بودن درباره  بین  باور کنم." روشن  را  فِراست خود   و 

کمک می کند تا در راهی قدم بگذاریم که تصورش را هم نمی کردیم.
را،  داده ایم  دست  از  فعال  اعتیاد  دوران  در  که  زمانی  باید  که  احساس  این 
 جبران یا تالفی کنیم در اکثر ما مشترک است. ما با این حس که چیزی کم
 داریم، دست به گریبان هستیم. اختصاص زماِن الزم برای انجام تعهدات مان در
مدرسه و NA خود درسی است برای ایجاد تعادل. ما ممکن است تصور کنیم 
که تمام هم کالسی هایمان در حال مصرف هستند، یا فکر کنیم قشری هستند 
که ما در میان شان جایی نداریم. ما ممکن است احساس عدم امنیت کنیم و 
در همان حال دائم در حال قضاوت باشیم. یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: 
»فرآیندی که من طی کردم بسیار عاطفی بود. من از بهبودی ام مانند یک سپر 
و زره استفاده می کردم، برای همین احساس می کردم که تنها هستم و کسی 
به من توجه نمی کند، اما دلیلش این بود که من هنوز خویشتن پذیری نداشتم 

و اجازه نمی دادم تا کسی به من نزدیک شود."
اگر ما به تکامل پرستی گرایش داشته باشیم، به احتمال زیاد با این نقص خود 
در حین تحصیل مواجه خواهیم شد. یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: "اگر 
 در امتحان نمره کامل را نمی گرفتم، احساس یک شکست خورده و بازنده به 
خوابم  تا صبح  ام  کرده  اشتباهی  که چه  نمی فهمیدم  اگر  و  میداد  من دست 
نمی برد. من با دیگر شاگردان رقابت نمی کردم، بلکه در حال رقابت با ترس های 
هر  با  دارد.  و خجالت وجود  از شرم  دیواری  پرستی  تکامل  بودم." پشت   خود 
 قدم اشتباهی، احساس می کنیم یکی از رازهایمان برمال می شود. پیشنهادات 

به نظرمان انتقاد و انتقادات به نظرمان محکومیت میرسد. 
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اغلب ما به گونه ای رفتار می کنیم انگار قرار است زندگی مان در آینده شروع 
به  تحصیالتم  وقتیکه  ماندم،  پاک  مدت  فالن  وقتیکه  می گوئیم:  مثال  شود، 
زندگی ام  سحرآمیز  نحوی  به  وقتیکه  یا  کردم،  پیدا  کار  وقتیکه  برسد،   پایان 
قابل اداره گردد. در یک برنامه که پایه آن بر اساس "فقط برای امروز" است، ما 
 یاد می گیریم که اتفاقات آینده مهم نیستند. زندگی ما آن چیزی است که در 
در  است که  ما همانی  زندگی  انجام آن هستیم. روش  به   حال حاضر مشغول 
ریشة به  نیاز  قامت  بلند  درخت  می گیریم.  بکار  مان  اهداف  به  رسیدن   حین 
عمیق دارد. الزم است تا ما اطمینان حاصل کنیم که در حین پیشرفت، برای 

خود پایه و بنیادی مستحکم بسازیم و از آن مراقبت کنیم. 
پول 

آن همیشه چالش  با  ما  رابطه  به هرحال  باشیم چه کم،  داشته  پول  زیاد  چه 
برانگیز است. یک مجموعه کامل از ارزشها در هیچ یک از ما وجود ندارد، اما 
ما اصولی داریم که باید بکار گیریم. سنت هفتم ما درباره متکی بخود بودن از 
 طریق کمکهای داوطلبانه صحبت می کند، اگرچه این سنت مستقیم به گروه ها 
زندگی  در  اصل  این  بکارگیری  که  برده ایم  پی  ما  اکثر  اما  دارد،   اشاره 
 خصوصی مان جهت تجربه کردن آزادی، ضروری است. ما یاد می گیریم که از

جهت  نیز  دیگری  راه های  که  می بریم  پی  و  باشیم  بخود  متکی  مادی  لحاظ 
دوش  به  خود  را  بارمان  که  می گیریم  یاد  ما  دارد.  وجود  خوداتکایی  تمرین 
بکشیم، ریخت و پاش هایمان را خود جمع و جور کنیم و به حفظ و نگهداری 
 جاهایی که برای مان مهم هستند، کمک کنیم. برای ما خیلی سخت است تا 
با  مورد  این  در  صادقانه  مشارکت  کنیم،  مشارکت  پول  با  خود  رابطه  درباره 

راهنمایمان، می تواند التیام در تمام امور زندگی را به همراه داشته باشد.
تا رسیدن به انجمن، شاید هر نوع رابطه ای بین پول داشتن و کار کردن برای مان 
به پیدا می کردیم  پول  راهی  هر  از  فعال  اعتیاد  دوران  در  زیرا  بود.  معنی   بی 
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 غیر از کار کردن. ما دزدی می کردیم، زیرورو می کشیدیم، سؤاستفاده می کردیم، 
و  داشتیم  بگیر  دست  ماست،  با  حق  که  می کردیم  قانع  را   دیگران 
کمال  در  میدادیم.  برباد  را،  می گرفت  قرار  اختیارمان  در  که   منابعی 
خودمحوری نسبت به خساراتی که به اطرافیان خود می زدیم، بی توجه بودیم. 
 آگاهی از اینکه شاید هیچوقت قادر به بازپرداخت بدهی های خود نباشیم، یک 
زندگی  برای  تازه  راهی  کردن  پیدا  بسمت  را  ما  که  است  نیرویی  از  بخش 
 سوق میداد. ما مدیون و بدهکار هستیم و هربار که در خدمت هدفی واال قرار 
می گیریم، احساس می کنیم که چیزی درون ما ارتقاء یافته. ما مدیون هستیم و 
ادا کردن این ِدین، فداکاری محسوب نمی شود، زیرا همان قدر که ممکن است 

به دیگران خدمت کند، به ما نیز خدمت می کند. 
حس حق به جانب بودن که ما را قادر می ساخت تا در دوران اعتیاِد فعال به 
اغلب  باشد، که  به همراه ما  نیز  بهبودی  آنگونه زندگی کنیم، ممکن است در 
اما  نمی دزدیم،  را  دیگران  پول  کیف  دیگر  ما  می کند.  بروز  زیرکانه ای   بشکل 
مایملک  و  متعلقات  کمی از  که  باشد  منطقی  کامال  نظرمان  به  است   ممکن 
به  یا  کنیم،  بلند  کوچکی  چیز  مغازه ای  از  یا  برویم،  کش  را  خود  کار  محل 
کار  ناصادقی  که  بدانیم  است  ممکن  ما  دهیم.  ادامه  دیگران  از   سؤاستفاده 
اما ناصادقی خود را توسط پرورش این فکر که حق مان ضایع  درستی نیست، 
شده است، یا اینکه ما هم سزاوار فرصتی هستیم که تا بحال ازمان دریغ شده، 
یا افرادی که در محل کار، منزل و NA به ایشان خدمت می کنیم باید بیشتر 
در  را  ناصادقی خود  این  نیز  اوقات  بعضی  می کنیم.  توجیه  بدانند،  را   قدرمان 
کسی  که  می کنیم  فکر  دائم  و  می دهد  نشان  دیگران  به  ما  اعتماد   عدم 

می خواهد به ما کلک بزند. 
این رنجش در حال جوش و خروش می تواند بسیار مخرب باشد. ما چیزهایی 
بیشتر ما  است.  نداشته هایمان  به  نگاهمان  دائم  و  نمی بینیم  داریم،  که   را 
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احساس آسیب پذیر بودن می کنیم تا احساس امنیت. شاد بودن در دنیایی که 
گرفتن  یاد  بود.  خواهد  ماست، سخت  با  دشمنی  و  تخاصم  در  کنیم  احساس 
خیابانی"  "رفتارهای  که  نیست  این  معنی  به  سپاسگزاری،  و   بکارگیری ایمان 
خود را ترک کرده ایم. بلکه به این معنی است که داریم به درک و فهم تازه ای 
می رسیم. ما می توانیم به حق خود برسیم بدون اینکه احساس کنیم داریم بر 
سر مرگ و زندگی می جنگیم. ما اعتماد پیدا می کنیم که نیازهایمان برآورده 
خواهند شد و به عیب و نقص ها به چشم فرصتی جهت رشد نگاه می کنیم و نه 

یک مانع. 
حتی در بهبودی نیز وسوسه و اجبار در عادات روزانه ما نقش بازی می کنند. 
که  می شویم  وسوسه  دائم  و  می کنیم،  خرید  اجبار  و  آنی  تصمیم  روی  از  ما 
بهترین ها و جدیدترین ها را داشته باشیم. ما از پول خود جهت پر کردن خالء 
ظاهری  و  تائید  عشق،  می خواهیم  ما  می کنیم.  نامعقول  استفاده  مان  درونی 
 موفق برای خود خریداری کنیم. یکی از اعضاء می گفت: "من فکر می کردم که 
می توانم راه رهایی از اعتیاد را بخرم." پول هم تبدیل به وسیله ای جهت اعمال 
 کنترل برای مان می شود، و آنقدر سخت گیر می شویم که مشکالت بیشتری 
ایجاد می کنیم بجای اینکه آنها را حل کنیم. یا اجازه می دهیم پول و موقعیت ها 
بعضی  ما مناسب تر است.  برای  فقر  این فکر که  با  بروند،  از دست  به سادگی 
از ما در می یابیم که اشیاء و چیزهای جدید ما را جلب نمی کنند، بلکه نحوه 
به دست آوردن آنها برای ما جالب است. به این شکل عمل کردن یا برای ما 
شعله ور  باعث  که  است  اجبار  روی  از  عمل  یا  دارد،  همراه  به  بزرگی  موفقیت 
شدن دیگر عوارض اعتیادمان می گردد. به هر حال تنها کسی که حقیقت را در 
 این رابطه میداند، خود ما هستیم. اگر ما قمار می کنیم، سیستم اجتماعی را 
کاسبی  و  کار  کردن  جمع  سپس  و  انداختن  راه  حال  در  دائم  می زنیم،  دور 
 هستیم یا دائم در حال نوسان بین موفقیت و شکست مادی می باشیم، ممکن
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است الزم باشد ببینیم که واقعاً دنبال چی هستیم. سخت است تا اقرار کنیم 
که رابطه مشکل داری با پول داریم. مشارکت صادقانه با کسی که به او اعتماد 
از  اغلب  مالی  آشفتگی  کند.  شروع  ما  برای  را  تغییر  فرآیند  می تواند  داریم، 
عوارض مشکلی بزرگتر است. مانند خیلی چیزهای دیگر، ما با این مشکل نیز 
دست به گریبان هستیم، این مشکلی اجرایی و عملی است که فقط راهکاری 

روحانی دارد. 
یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: "انجام کارهای کوچک مانند، پرداخت به 
اعضاء  از  دیگر  یکی  می دهد."  بودن  ارزشمند  احساس  من  به  ها  قبض  موقع 
می  گفت که، توانسته است با گفتِن "با تشکر از خدمات شما" در هنگام پرداخت 
خیلی  آید.  فائق  داشته  کار  این  انجام  از  سال ها  که  رنجشی  بر  خود،   قبوض 
این مسائل  ما  از  بعضی  برای  است.  پیروزی  نوع  انجام وظایف مان یک  ساده، 
تا  می کشد  طول  عمر  یک  دیگر  بعضی  برای  اما  می شوند.  حل  سریع  خیلی 
NA مسئله عجیبی  اعضاء  برای  مالی  آشفتگی  بگیرند.  یاد  را  زندگی  مدیریت 
مالی در پی  عواقب  بیماری،  از روی  نیست. عمل  البته یک الزمه هم  نیست، 
 خواهد داشت. البته خیلی از راههای که در بهبودی طی می کنیم نیز عواقب 
می شویم.  ثروتمند  ما  که  نیست  معنی  این  به  برنامه  کردن  کار  دارند.   مالی 
مصرف  دوران  در  که  نمی سازند  پول  آنقدر  هرگز  بهبودی  در  ما  از  بعضی 
می ساختند. مسئول بودن، هزینه دارد. اما تعداد زیادی از ما در حین بهبودی 
موفق می شوند و به آسایش مالی دست می یابند. زمانی که سالمت عقل داشته 
 باشیم و در چهارچوب امکانات مان زندگی کنیم، با خود و شرایط مان هر چه 

که باشد، راحت خواهیم بود.
از ما  در ضمن ما یاد می گیریم که هنگام نیاز، درخواست کمک کنیم. برخی 
با  رابطه  در  که  باورهای  با  و  می شویم  معلولیت  یا  مریضی  دچار  بهبودی  در 
 متکی بخود بودن، داریم درگیر خواهیم شد زیرا پذیرفتن کمکی که شدیداً هم
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به آن نیازمندیم، برای مان سخت است. فروتنی ای که براثر کار کرد قدم ها به 
و  نیاز درخواست کمک کنیم،  تا هنگام  ما کمک می کند  به  آورده ایم،  دست 
آگاه باشیم که نه آنقدر خوب هستیم که بی نیاز باشیم، و نه آنقدر بد که لیاقت 
کمک را نداشته باشیم. ممکن است پی ببریم آنچه که می خواهیم با آنچه که 
نیاز داریم کامال متفاوت است، و آموختن اینکه چگونه خود را با شرایط وفق 
 دهیم، به ما انعطافی می دهد که تصورش را هم نمی کردیم. ما یاد می گیریم که 
از  بیابیم.  به دیگران  برای کمک  تازه ای  راه های  و  بپذیریم،  را  کمک دیگران 
دست دادن همه چیز، یک حبس ابد نیست و به همین طریق داشتِن همه چیز 

به این معنی نیست که برای همیشه بی نیاز خواهیم بود. 
بکار  دیگران  از  بیشتر  ما  از  بعضی  است که  روحانی ای  اصول  از  یکی  احتیاط 
"اندوختة  از  خود  خدمات  در  هم  ما  اما  است،  مضحکی  دنیای  می گیریم. 
احتیاطی« جهت هزینه های پیش بینی نشده گروه، استفاده می کنیم. یکی از 
اعضاء مشارکت می کرد که: »من یاد گرفته ام با منابع NA مسئوالنه و از سر 
احتیاط رفتار کنم، بنابراین از سرمایه دیگران نیز اختالس نمی کنم. من اصول 
باورهایم و  روحانی صداقت و پاسخگویی را آموخته ام. این بخشی از عمل به 

بکارگیری اصول است."
انتخاب  مالحظه  و  فکر  روی  از  را  خود  تعهدات  تا  می گیریم  یاد  خدمت،  در 
در  نیز  زندگی  امور  دیگر  در  باشیم.  مطمئن  آن  انجام  و  پیگیری  از  تا  کنیم 
می یابیم که برنامه ریزی و پیگیری باعث می شود تا درباره خود احساس خوبی 
تغییر  صورت  در  حتی  تا  می کنیم  را  خود  سعی  بیشترین  ما  باشیم.  داشته 
که:  می کرد  مشارکت  اعضاء  از  یکی  کنیم.  مسئولیت  احساس  هم  باز  شرایط 
از  مدتی  برای  بودم  مجبور  و  داشتم  سختی  شرایط  خود  حرفه  و  شغل  »در 
در جلسات مشارکت  رابطه  این  در  بخواهم  اینکه  از  کنم.  استفاده  اندازم  پس 
میان در  دیگر  معتاد  یک  با  را  موضوع  این  اما  می کشیدم،  خجالت   کنم، 
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گذاشتم. او به من گفت که این حرف من برای او پیام امید است، زیرا از قبل 
برنامه ریزی داشته ام و توانسته ام دوران سختی را پشت سر بگذارم. آنچه را که 
تا دوباره  باعث شد  این  بود.  او یک موفقیت  نگاه  از  من شکست می پنداشتم، 

دیدگاه بهتری نسبت به زندگی خود پیدا کنم."
 ما هم چنین در NA متوجه شده ایم، کسانی که آنچه را که دارند به رایگان با 
از  نیز نمی توانند آن را حفظ کنند. بعضی  دیگران در میان نمی گذارند، خود 
برای داشتن است، شگفت زده  اصلی ضروری  ایده که بخشش  این  از درک  ما 
اما  باشیم،  نداشته  هم  شاید  و  باشیم  داشته  مادی  ثروت  ما  شاید  می شویم. 
 منبع عظیمی از عواطف، روحانیت و معنویت در اختیار داریم. ما صاحب تجربة 
خود  خالقیت  و  استعداد  وقت،  انرژی،  از  که  زمانی  هستیم.  نیز   گرانبهایی 

بخشش می کنیم، پاداشی چند برابر دریافت خواهیم کرد. 
 کار و شغل 

قدم ها به ما کمک می کنند تا انسان بهتری باشیم، و خدمت نیز به ما می آموزد 
که چگونه دوباره در دنیا انجام وظیفه کنیم. بسیاری از مهارت های که در حین 
کنیم.  استفاده  خود  شغل  و  کار  در  می توانیم  را  می آوریم  دست  به   خدمت 
بعضی اوقات در کار و شغل خود ممکن است احساس غریبگی یا غاصب بودن 
کنیم، اما در خدمات NA یک شرکت کننده فعال هستیم. ما هدف اصلی خود 
 و حق حضور و شرکت خود را دسِت کم و بی ارزش نمی گیریم. در انجمنی که 
با  یاد می گیریم که چگونه  ما  از خودمان است،  برتر  نیرویی  نهایی آن  مرجع 
 دیگران به عنوان یک همتا و هم شأن کار کنیم تا بتوانیم به ایشان بیاموزیم و 
بحساب  قربانی  یک  نه  و  مقتدر  مقام  یک  نه  را  خود  و  بگیریم،  یاد  ایشان  از 
 آوریم. ما یاد می گیریم که انرژی خود را به گونه ای سازنده بکار گیریم و تمرکز 
و  می کنیم  عمل  خود  فعلی  های  توانایی  از  فراتر  ما  کنیم.  تمرین  را  داشتن 

درمی یابیم که نیاز نیست کامل باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم و موفق باشیم. 
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خدمت، خودخواهی را خنثی می کند و حس ارزشمند بودن را در ما افزایش 
می دهد. ما می آموزیم که قبل از عکس العمل نشان دادن، یک قدم به عقب 
عداوت  لزوماً  گذارد،  تأثیر  ما  روی  بر  که  چیزی  هر  کنیم.  فکر  و  بگذاریم 
 شخصی با ما نیست، و الزم نیست ما هربار آن را تالفی کنیم. NA مکاِن امنی 
دیگران  با  که  بگیریم  یاد  و  بشناسیم  را  خود  کنیم،  اشتباه  تا  است  ما  برای 
چگونه ارتباط برقرار کنیم. مواردی که باعث می شوند ما حالت تدافعی بگیریم 
بروز  ما  است.  یکسان  حال  همه  در  کنیم،  بودن  جانب  به  حق  احساس   یا 
باشیم،  فروتن  می کنیم  سعی  و  می دهیم  تشخیص  را  خود  اخالقی  نقص های 
جبران خسارت کنیم و یا مسیرمان را تغییر دهیم و از نو شروع کنیم. هرکسی 
اشتباه می کند، اما سریعا اقرار به اشتباه نشانگر درستکاری و قبول مسئولیت 

برای اعمال مان است. 
تجربه خدمت به ما کمک می کند تا قبول مسئولیت کنیم و یاد بگیریم که با 
 مسئولیت هایمان روبرو شویم. ما می آموزیم که ساکت بنشینم و گوش دهیم، و 
مشروع  جایگاه  ما  شود.  شنیده  داریم، صدایمان  گفتن  برای  حرفی  که   زمانی 
خود را دنیا پیدا می کنیم، بدون اینکه احساس شرم یا ترس بکنیم. زمانی که 
بیِن  تمایزهایی  وجه  از  بعضی  می گیریم،  بکار  زندگی  امور  تمام  در  را  اصول 

زندگی کاری و زندگی بهبودی ما از بین می روند. 
به  خدمت  می گیریم،  بکار  اصول  این  تمرین  جهت  که  های  روش  از   یکی 
صاحب کارمان است. برخی از اعضاء از خود می پرسند: "در محل کار چگونه 
اتحاد را تمرین می کنم؟ در حین کار چگونه مسائل را به نیروی برترم بسپارم؟ 
این  هدف اصلی در محل کار من چیست و من چگونه می توانم برای نیل به 
هدف کمک کنم؟ هدف اصلی من در اینجا چیست؟" کار ما هر چه که باشد، 
اگر به دید یک فرصت جهت تمرین اصول به آن نگاه کنیم، از زمان استفاده 
 درست و با ارزشی کرده ایم. یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: "مسئولیت برای
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من یک بار سنگین بود. اما زمانی که آموختم به آن به دید انجام اراده نیروی 
از اصول  استفاده  با  امتیاز شد."  و  به یک مزیت  تبدیل  برایم  نگاه کنم،  برترم 
روحانی به عنوان رهنمون، هر جا که باشیم با ارزش و مفید خواهیم بود. اغلب 
اطرافیان ما زودتر از خودمان به ارزش ما پی می برند. به احتماِل زیاد، وقتی که 
نه به   از لحاظ روحانی وصل هستیم، خالقیت در وجودمان موج می زند. لزوماًً 
این معنی که خوب نقاشی می کنیم یا موسیقی مینوازیم ) اگرچه که اینها نیز 
برای مشکالت پیدا  این معنی که ما می توانیم راه حلی  به  بلکه  امکان دارند، 
راضی  آن  انجام  از  و  بکنیم  را  خود  بهترین سعی  کاری  هر  انجام  در  و   کنیم 

باشیم. 
گذار از NA به کار و شغل، همیشه بدون دردسر و راحت نیست. ممکن است 
از اینکه در دنیای بیرون از NA سنت سوم رعایت نمی شود، شوکه شویم. ما 
نمی توانیم صرفا چون تمایل داریم، در هر گروهی که می خواهیم، عضو بحساب 
آییم. ما باید برای به دست آوردن صندلی در آنجا زحمت بکشیم، و در بعضی 
 جاها نیز ممکن است اصاًل پذیرفته نشویم. به اضافه اینکه آن چیزهای که در 
در  است  ممکن  می رسند،  نظر  به  طبیعی  بسیار   NA در  دوستانمان   بین 
کردن  مشارکت  به  نسبت  ما  باشند.  برانگیز  تعجب  یا  نامناسب  دیگر  جاهای 
دوستی،  بین  تفاوت  ما  می کنیم.  عمل  آگاهانه  خود  گذشته  و   احساسات 
بهبودی، رابطه و ارتباط کاری و حرفه ای را یاد می گیریم و درک می کنیم که 

می توانیم رفتارمان را اصالح کنیم بدون اینکه مصالحه کرده باشیم. 
هرقدر در کارکرد قدم پیش رویم، ظرفیت مان برای تشخیص پیشرفت مان در 
ما  به  می آوریم  به دست  قدم ها  در  که  فروتنی ای  بیشتر می شود.  امور   دیگر 
کمک می کند تا جایگاه خود را در دنیا پیدا کنیم. ما در می یابیم که نه بهتر و 
نه بدتر از دیگران هستیم، حتی در محل کار خود و اینکه داشته های ما مفید 
 هستند. یکی از اعضاء می گفت کاری پیدا کرده که با "مهارت ها و نقص های" 
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او جور در می آید. زمانی که محیطی مناسب حال خود پیدا کنیم، پی می بریم 
باعث  زمانی  که  است  چیزهایی  همان  دقیقاً  دیگران  به  نسبت  ما  امتیاز   که 
می شد از دست خود راضی نباشیم. برخی از ما ذاتا سخت کوش و با پشتکار 
بهتر  داشتن،  حضور  لحظه  در  و  گرفتن  آرام  در  ما  از  دیگر  برخی  و  هستیم 
هستیم. هر یک از اینها می توانند یک صفت خوب یا یک نقص باشند، بستگی 
دارد ما چگونه از آنها استفاده بکنیم. در محل کار، بی خاصیت بودن و از ساعت 
کار زدن باعث ایجاد احساس گناه در ما می شود. از طرف دیگر جنب و جوش 
برای  را  الزم  زمان  اگر  باشد.  ما  ترس  خاطر  به  است  ممکن  نیز  حد  از   بیش 
بسیار  کوچک  اشتباهات  ندهیم،  اختصاص  آن  دالیل  و  رفتارهایمان  به  توجه 
سریع بر روی هم انباشته می شوند. مانند هر شرایط دیگری، ما نیاز به ایجاد 

یک تعادل سالم داریم. 
بکار می گیریم  اصولی که  اما  باشد،  با یکدیگر ممکن است متفاوت  ما  مسائل 
دیگرمان  بعضی  و  بودیم،  نکرده  کار  پاکی  از  قبل  ما  از  بعضی  هستند.   مشابه 
 تنها چیزایی که انجام داده بودیم، کار کردن بود. به همین طریق، برخی از ما 
علت  به  دیگرمان  برخی  و  نداریم،  کار  به  نیازی  مالی  مسائل   بخاطر 
از  اما به هر حال همگی ما  محدودیت های جسمی توان کار مستمر را نداریم. 
 داشتن برنامه زمان بندی شده و پاسخگو بودن، نفع می بریم. ما ممکن است از 
بزرگی این کار کمک  اما  اجتناب کنیم،   داشتن یک ساختار معین در زندگی 
که  زمانی  هستیم.  خود  عادات  مخلوق  ما،  همگی  حال  هر  به  باشد.  ما   برای 
حس می کنیم هدفی داریم که به روزهای ما نظم می دهد، نسبت به خود و 
پُر  برای  فقط  است  ممکن  ما  شغل  و  کار  داریم.  بهتری  احساس  مان   زندگی 
یا روشی جهت  برای پرداخت هزینه ها و  یا الزمه ای  باشد،  کردن روزهایمان 
تعریف شخصیت مان. آن دسته از ما که شغل شان برایشان پرمعنی و ارزشمند 
است، بسیار خوش شانس هستند. این هدفی است که اکثر ما داریم و زمانی 
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 که احساس می کنیم در حال انجام کاری مفید و تأثیر گذار هستیم، رضایت 
عمیقی به ما دست می دهد. ما هر کس که باشیم و از هر کجا که آمده باشیم، 

چیزی برای ارائه داریم. 
زمان  از  ما  استفادة  نحوه  که  است  های  عادت  از  مجموعه ای  کاری،  وجدان 
انجام کاری خاص بگذاریم، بطور  بر روی  را  اگر ما فکرمان  را تعیین می کند. 
در  که  معتادی  اندازة  به  دنیا  در  کسی  کمتر  میشویم.  مصمم  غیرمنتظرهای 
و  همت  این  که  بگیریم  یاد  اگر  دارد.  پشتکار  است،  مخدر  مواد   جستجوی 
دست  شگفت انگیزی  نتایج  به  دهیم،  سوق  سالم  اهداف  سمت  به  را  پشتکار 
برای مان  دهیم،  انجام  منّظم  بطور  را  کاری  اگر  می دانیم  ما  یافت.   خواهیم 
تبدیل به عادت خواهد شد. چیزی که به عنوان انضباط شروع شود، تبدیل به 
عادت و کم کم تبدیل به لذت خواهد شد. اگرچه این روش، می تواند خطرناک 
ما کارآیی  برای  اگر  به خصوص  باشد،  باشد. جایگزین کردن می تواند کشنده 
 داشته باشد. مشخصه اصلی بیماری ما، پیش روندگی است. اگر متوجه شویم 
بهانه الزم جهت توجیه آشفتگی در زمینه های دیگر  ما  به  فعالیتی  یا  که کار 
به  سخت  و  دقیق  نگاهی  تا  داریم  نیاز  زیاد  احتمال  به  می دهد،  را   زندگی 

اعمال مان، انگیزه هایمان و قدم ها بیاندازیم. 
ممکن است احساس عدم کفایت و لیاقت، در بهبودی نیز به همراه ما باشد، و 
باعث شود تا وقت و انرژی زیادی صرف این مسئله کنیم که، به استانداردهای 
ما  کنیم.  پیدا  دست  داریم،  خود  ذهن  در  که  دسترسی ای  غیرقابل  و  تخیلی 
ممکن است بین عدم امنیت و تائیدطلبی با اجتناب از رعایت مقررات و شرایط 
نشان  را  هنگامی خود  ما  پذیری  خویشتن  عدم  باشیم.  نوسان  در  خود  شغلی 
می دهد که نتوانیم ستایش و تمجید دیگران را بپذیریم. اگر احساس بی ارزشی 
و بدی کنیم، گرایش خواهیم داشت تا بیش از حد تاوان دهیم. ما ممکن است 
 دریابیم که داریم کار دیگران را الپوشانی و توجیه می کنیم، یا در حال اجرای
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نقشه ای خائنانه هستیم از ترس اینکه مبادا قربانی شویم، زیرا حس می کنیم از 
 دیگران بی ارزش تر هستیم. یکی از اعضاء می گفت: "من در محل کار خود از

نمی کردم.  بودن،  سازنده  یا  مسئولیت  احساس  هم  باز  اما  بودم.  برتر   دیگران 
عدم لیاقت دائم به دنبال من بود.« بسیار سخت است تا، بین اشتیاق واقعی به 

برتر بودن با عملکرد از روی ترس، تفاوت قائل شد. 
پیدا  مشکل  انداختن  تعویق  به  و  رکود  با  است،  ما  محرک  ترس  که  زمانی 
شروع  و  می ترسیم  کرده ایم،  آغاز  که  کاری  رساندن  پایان  به  از  ما  می کنیم. 
به  که  "زمانی  که:  می کرد  مشارکت  اعضاء  از  یکی  آوردن.  بهانه  به   می کنیم 
برخالف  شدید  بادی  تند  می کنم  احساس  میشوم،  نزدیک  پروژه  یک  انتهای 
سرچشمه  کجا  از  مخالفت  و  اکراه  این  نمیدانم  گرفته.  وزیدن  من   مسیر 
اما آنقدر قوی است که یارای مقاومت در برابر آن را ندارم." ممکن  می گیرد. 
ناتمام داشته باشیم، که تصمیم گیری دربارة ایده ها و کارهای   است آن قدر 

اقدام بعدی مان باعث اضطراب و تشویش مان شود. یک معتاد مشارکت می کرد 
که: "مانند یک دونده دو صد متر بودم که در مسابقه دو ماراتون شرکت کرده. 

هر کاری را عالی شروع می کنم اما افتضاح به پایان می رسانم." 
برخی اوقات ما حتی می توانیم از نقص های اخالقی مان به عنوان یک امتیاز 
بهره ببریم. برای مثال، ممکن است خود را به خاطر به تعویق انداختن چیزی 
کارهای  انجام  برای  انرژی  همین  از  اما  کنیم.  مالمت  می ترسیم،  آن  از  که 
زیادی بهره ببریم. یکی از اعضاء می گفت: "اوقاتی که دارم چیزی را به تعویق 
درس  اینکه  برای  مثال  هستم.  سازنده  و  فعال  زمانی  هر  از  بیشتر  می اندازم 
اینکه  برای  یا  می کنم  کامل  تکانی  خانه  یک  بیاندازم،  تعویق  به  را  خواندن 
پراخت  و  به حساب کتاب  بیاندازم، شروع  را عقب  یک صحبت و بحث جدی 
قبوض می نمایم." اما تمام تالش ما برای انجام چنین کارهای ما را به هدف مان 
از با مسائلی که  اقرار کنیم و  باید حقیقت را  یا زود، ما   نزدیک نمی کند. دیر 
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آنها اجتناب می کنیم روبرو شویم. اکثر اوقات، اجتناب کردن از کاری بیشتر از 
انجام آن از ما انرژی می گیرد. با از بین بردن هرچیز معیوبی که زمان و انرژی 

ما را می گیرد، بازدهی و توان خود را افزایش می دهیم. 
 ما به دنبال ایجاد تعادل هستیم، و آن را به روش های مختلف پیدا می کنیم.

راحت تر  نیز  دیگران  با  کنیم،  راحتی  احساس  بیشتر  خود  با   وقتی 
میل  دهنده  نشان  ما  فروتنی  و  تمایل  باشیم،  که خوب  هم  هرقدر  می شویم. 
واقعی ما به بهتر شدن است، نه برای اینکه می خواهیم چیزی را ثابت کنیم، 
بلکه به این خاطر که برای مان اهمیت دارد. ما می توانیم اصول را در محل کار 
 خود بکار گیریم، بدون اینکه ساده لوح، یا زیادی برای کسب رضایت دیگران

سر  پشت  که  روزهایی  می مانیم،  پاک  بیشتر  که  هرقدر  باشیم.   مشتاق 
را  ما  بیچارگی  و  یأس  است  ممکن  ما  همکاران  می شوند.  پربارتر  گذارده ایم، 
ندیده باشند، و اصاًل حدس هم نزنند که ما معتاد در حال بهبودی هستیم. ما 
با کار و  را  مجبور نیستیم که گمنامی خود را بشکنیم و مسائل شخصی خود 
شغل خود درآمیزیم. ما در این رابطه حق انتخاب داریم. ما انسانی هستیم که 

برای مسئول و سازنده بودن، بیشترین تالش خود را می کند. 
کار کردن می تواند تبدیل به عذر و بهانه ای جهت تمرین نکردن برنامه شود. 
از  گیرد،  قرار  اولویت  در  بهبودی  به  نسبت  که  چیزی  هر  که  بدانیم  باید  ما 
دست خواهد رفت. اکثر کسانی که شغل یا مسائل مادی باعث شده که بهبودی 
از  اگر  اند.  را داشته  این تجربه  استفاده جلوه کند،  قابل  و غیر  ناجور  برایشان 
 ابزاری که در دسترس مان است استفاده کنیم، چالش های که در حین کار با

می گردد.  برنامه  تمرین  جهت  فرصتی  به  تبدیل  برای مان  میشویم  روبرو  آن 
بکارگیری اصول هیچگاه باعث بدتر شدن زندگی نمی شود. زمانی که برنامه را 
بزرگ جلوه می کنند.  منطقی  غیر  به طرزی  مان  نمی کنیم، مشکالت  تمرین 
حس و  می رسد  افراط  حد  به  ما  فکری  اشتغال  و  بودن  مسئول   احساس 
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می کنیم که اجبار داریم تا ادامه دهیم، در حالیکه یک وقفه و مهلت می تواند به 
ما چشم انداز مورد نیاز را بدهد. 

از آن، اعضاء موفق جامعه هستیم. نکته  ما چه در محیط کار و چه در خارج 
اینجاست که، ما همان قدر که در جلسات درستکار و امین هستیم، در محیط 
کار و برای کسانی که به ایشان خدمت می کنیم نیز درستکار و امین باشیم. 
 زمانی که این اصول را در تمام امور زندگی بکار می گیریم، چیزهای زیادی به

یا یک سخنرانی خسته کننده  تئوری  این فقط یک  اضافه می کنیم.  این دنیا 
انجام  که  کاریست  و  است  ما  تجربه  بلکه  نیست،  ما  استعدادهای   درباره 

می دهیم. 
گمنامی 

اعتیاد ما دیگر باعث انزوای مان نمی شود، اما تصمیم گیری درباره اینکه عضویت 
خود در NA را برای دیگران فاش کنیم، باید با دقت باشد. ما ممکن است در 
 عدم رعایت گمنامی خود بی پروا و بی مالحضه باشیم. دلیلی وجود دارد، که 
نیمی از نام انجمن را کلمه »گمنام« تشکیل داده است. هنوز هم معتاد بودن 
یک لکه ننگ است، و ممکن است اقرار به اینکه در بهبودی هستیم نیز برای  مان 
گمنامی نیست.  رعایت  برای  دلیل  تنها  احتیاط  باشد.  داشته  بر  در   عواقبی 
ما  که  واقعیت  این  است.  ما  انجمن  روحانی  اساس  که  می گوید  دوازده  سنت 
گمنام هستیم، به این معنی است که کاری که در NA انجام می دهیم در واقع 
یک خدمت ایثارگرانه است. ما در ازاء کمک به دیگران، نه در پی کسب اعتبار 
هستیم و نه به آن نیاز داریم. بلکه این کاری است که جهت حفظ زندگی خود 
و  نمی بریم،  نفعی  مان  شرایط  بخاطر  دیگران  همدردی  از  ما  می دهیم.  انجام 
هزینه آن در نهایت بسیار باال است. در جلسات ما با یکدیگر برابر هستیم، و در 

خارج از انجمن با همتایان خود برابریم. 
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ما قبل از اینکه با کسی در میان بگذاریم که یک معتاد هستیم، باید انگیزه خود 
را بررسی کنیم، با تمرین این کار یاد می گیریم که هر بار می خواهیم مسئلة 
بکار  را  این سیاست  بگونیم، عاقالنه تر است که  به کسی  مهمی را درباره خود 
گیریم. اگر یک لحظه صبر کنیم تا بتوانیم دعا کرده و انگیزه هایمان را بررسی 
 کنیم، این امکان برای مان فراهم می شود تا بتوانیم از تجربه خود به عنوان یک 
به  آیا  که  ببینیم  تا  می کنیم  بررسی  ما  اسلحه.  یک  نه  و  کنیم  استفاده   بازار 
داریم  کنیم،  جلوه  مهم  دیگران  نظر  در  می خواهیم  یا  هستیم،  توجه  دنبال 
از تجربه خود استفاده کنیم و به  یا قادر هستیم  رفتارمان را توجیه می کنیم 
تا دهیم  اجازه  است  ممکن  نمائیم.  راهنمایی  را  ایشان  و  کنیم   دیگران کمک 
کسی ما را بهتر بشناسد و پلی برای همدلی بین ما بوجود آید. هم چنین الزم 
است ما، حد و مرزهای خود را بررسی کنیم، که: آیا به طرف مقابل اطمینان 
 داریم تا برای او صادقانه مشارکت کنیم؟ آیا به علت بی پرده سخن گفتن ما،

خود  مورد  در  مقابل  طرف  با  اگر  می شود؟  شکسته  دیگری  گمنامی شخص 
مشارکت نکنیم، آیا رابطه ما محدود می شود یا بهتر حفظ می گردد؟ آیا انجام 
اینکار باعث زیر پا گذاشتن سنت یازدهم می شود؟ اگر حرف ارزشمندی داریم 
و مسئولیت  انتخاب  بگذاریم، حق  به مشارکت  آن  از  یا خارج  در جلسات  که 

پیامدهایش با ما است. 
کاری  گمنامی خود،  که شکستن  اوقات هست  بعضی  حرفها،  این  همه  از  بعد 
 مناسب است، و برخی مواقع نیز گمنامی ما نزد دیگران شکسته می شود، بدون

اینکه ما خود نقشی در آن داشته باشیم. ما در اینگونه موارد برای عکس العمل 
نشان دادن، حق انتخاب داریم. یکی از اعضاء تجربه خود را اینگونه به مشارکت 
بودم،  داشته  نگه  راز  یک  عنوان  به  را   NA در  خود  عضویت  »من  گذاشت: 
من کاری  رقبای  از  یکی  با  بود،  دیده  مرا  جلسه  در  که  اعضایی  از  یکی   اما 
نیز  او  و  بود  کرده  صحبت  کاریم  رقیب  با  من  درباره  عضو  آن  بود.   دوست 
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هیچ  نهایت  در  اما  بودم.  کرده  من وحشت  بود.  نزد همه شکسته  گمنامی مرا 
باشم. دیگر الزم  ام  تا خود واقعی  نیفتاد. حال دیگر من آزاد بودم  اتفاق بدی 
می تواند  راز،  یک  بعنوان  گمنامی خود  حفظ  کنم."  پنهان  را  چیزی   نبود 
این معنی است که ما  به  باشد. پنهان نشدن  یا حتی ترسناک  ناراحت کننده 
می توانیم خود واقعی مان باشیم، و هم چنین آزاد هستیم تا هر وقت که شرایط 

ایجاب می کند، پیام بهبودی را برسانیم. 
اگر به فردی که از محل کار یا دیگر زمینه های زندگی می شناسیم، در جلسة 
ما  است  ممکن  باشیم.  داشته  نظر  در  را  گمنامی یکدیگر  باید  بربخوریم،   NA

اما برای  با دیگران عضویت خود در NA را در میان بگذاریم،  تا  راحت باشیم 
 طرف دیگر اینگونه نباشد. ما این آزادی را به یکدیگر می دهیم، تا هرکدام از ما 
به  تمایل  که  شکل  همان  به  کند.  تجربه  را  خود  به  مخصوص  عضویت   نحوه 
نمی توانیم  نیز  شکل  همان  به  نمی کنیم،  قضاوت  یکدیگر  در  را  مصرف   قطع 
عضو  یک  اینکه  به  مان  تمایل  براساس  را  یکدیگر  عضویت  کیفیت  یا   تعهد 

شناخته شده باشیم، قضاوت کنیم. 
آموختن انجام انتخاب های عاقالنه و مناسب بسیار مهم است. ممکن است ما 
تنها الگوی بهبودیی باشیم که یک فرد در عمر خود دیده، که آنگاه رفتارمان 
انعکاس گر پیام ما خواهد بود. ما باید این موضوع را هنگام پوشیدن البسه یا 
نیز در نظر داشته   NA نام  با آرم و  اتوموبیل خود  بر روی  چسباندن برچسب 
باشیم. زیرا با انجام این کار ما در حال ارائه اطالعات در مورد خود و همین طور 
در مورد انجمن به دیگران هستیم. پیام ما نه فقط از طریق کالم بلکه از طریق 

اعمال ما نیز رسانده می شود. 
و  در چه محیط  که  بگیریم  تصمیم  باید خود  ما  از  هریک  فوق،  موارد  بعالوه 
در  هرگز  شدن،  پاک  از  پس  ما  از  برخی  می کنیم.  راحتی  احساس  شرایطی 
بخاطر دیگر  برخی  اما  نمی شویم،  حاضر  دارد  وجود  مخدر  مواد  که   مکانی 
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تماس  در  کننده  مصرف  افراد  با  هستیم  مجبور  خانوادگی،  یا  شغلی  الزامات 
بحساب  غیرالزم  ریسکی  عنوان  به  است  ممکن  عضو  یک  که  چیزی  باشیم. 
 آورد، برای عضوی دیگر ممکن است مسئله ای ضروری جهت مراوده با اجتماع 
بحساب آید. مهم است همیشه بخاطر داشته باشیم که، اگر شرایط یا محیط 

برای ما نامطلوب شد، باید سریعا از آن دور شویم. 
و  هستیم  کی  اینکه  آنگاه  کنیم،  مشارکت  خود  زندگی  مورد  در  صادقانه  اگر 
اعضاء  شد.  خواهد  ما  بهبودی  پیام  از  حیاتی  جزئی  است،   عملکردمان چگونه 
دیگر همانند خانواده ما از موفقیت مان خوشحال می شوند. اما ما نباید شالودة 
برابری و مساوات که باعث زنده ماندن و آزادی ما می شود را از دست بدهیم. 
اعضاء دیگر  از  از هیچ یک  بدتر  نه  بهتر و  نه  این مسئله که ما  از  زیرا آگاهی 
آینده  به  را  ما  و  می سازد  آسان تر  ما  برای  را  مان  با گذشته  زندگی  نیستیم، 
می توانیم  ما  که  است  معنی  این  به  مسئله  این  ضمن  در  می سازد.  امیدوار 
موفقیت هایمان را نیز قسمتی از زندگی خود بدانیم، البته این موفقیت ها تمام 
هویت ما را تشکیل نمی دهد. مقام و شرایط اجتماعی ما، چه بهتر شود و چه 
این معنی است  نابودی ما گردد. رعایت گمنامی به  باعث تباهی و  نباید  بدتر، 
 که ما در شرایط خوب یا بد به رشد خود ادامه دهیم و قادر باشیم منافع بکار 
شرایط  که  زمانی  در  حتی  دهیم،  تشخیص  را  بهبودی  برنامه  یک   گرفتن 

زندگی مان غیرعادی است. 
ارزیابی صادقانه از خود برای بهبودی ضروری است، اما این ارزیابی فقط زمانی 
 ممکن است که ما به اندازه کافی آسیب پذیر شویم تا اجازه دهیم کسی آن قدر
این  باید  ما  دهد.  نشان  را  ما  درون  آینه  مانند  بتواند  که  شود  نزدیک  ما   به 
آینه ها را با دقت انتخاب کنیم، و به دنبال کسانی باشیم که می توانیم به ایشان 
اعتماد کنیم که نسبت به ما صادق، یاری کننده و مهربان هستند. این فرآیند 
 مشکل، حتی مشکل تر هم می شود اگر که ما بخاطر موفقیت هایمان، شغل مان
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از  دیگران  که  می یابیم  در  زیرا  باشیم.  مورد ستایش  مان  اجتماعی  یا شرایط 
را  ما  عیوب  است  ممکن  می کنند. حتی  اجتناب  ما  های  عیب  کردن  گوشزد 
نبینند. وقتی بجای اینکه با یک عضو همانند یک معتاد در حال بهبودی دیگر 
رفتار کنیم، مانند یک مقام مقدس یا ستاره رفتار می کنیم، ایشان را از فرصت 
تجربه کردن بهبودی ای که شاید بسیار هم نیازمندش باشند، محروم کرده ایم. 
هیچ یک از اعضاء ما ارزشمندتر یا بی ارزش تر از دیگر اعضاء نیستند، اگر این 

مسئله را فراموش کنیم به یکدیگر و انجمن در کل صدمه می رسانیم. 
نعمت امید 

 ما چیزهای زیادی برای ارائه داریم، ما شنونده های خوبی هستیم و می دانیم 
قرار  مسیر  یک  در  ما  بگیریم.  امید  و  نیرو  یکدیگر،  های  تجربه  از  چگونه  که 
دوست  خود  طریق  به  هریک  ما  هستیم.  آگاه  سفرمان  به  نسبت  و   داریم 
مهربانی  آموزش  جهت  اردوگاهی   NA هستیم.  بخشنده  و  مهربان   داشتنی، 
هم دلی  درباره  عمر  یک  اندازه  به  هستیم   NA در  که  اولی  سال  در  ما  است، 
می آموزیم. چیزی که ما درباره زندگی کردن در NA می آموزیم را می توانیم 
برنامه  اینکه در  برای دیگران علیرغم  نیز بکار گیریم و می توانیم  از آن  خارج 
باشند یا نه، دوستان خوبی باشیم. ابزار و اصولی که اینجا می آموزیم، می تواند 
 در خدمت دیگران در و خارج از انجمن قرار گیرد. زمانی که به دنیای بیرون از

انجمن گام می نهیم، درمی یابیم که تا چه حد می توانیم مفید باشیم. 
 ما از یکدیگر الگو می گیریم. کسانی که قبل از ما این مسیر را طی کرده اند، راه
پا جای پای یکدیگر  این سفر،  ادامه مسیر  اند، ما در  برای ما هموار نموده  را 
می گذاریم. از طریق دیدن مسئولیت پذیری دیگران، خود نیز یاد می گیریم که 
مسئولیت پذیر باشیم. بیان حقیقت درباره خودمان، فقط ما را آزاد نمی کند، 
ما  لحظات،  ترین  دردناک  در  دیگران. حتی  آزادی  برای  الگویی می شود  بلکه 
در هنگامی که  اگر  دارد.  امکانش وجود  که  آنچه  از  باشیم  تصویری   می توانیم 
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حال گذار از امتحان و آزمایشی سخت در زندگی هستیم، تمایل داشته باشیم 
رهجوهایمان را در جریان قرار دهیم و اجازه دهیم تا به ما نزدیک تر شوند، آنها 
می توانند حمایت و اطمینان خاطری که سخت نیازمندش هستیم را به ما ارائه 
کنند. هم چنین به ایشان فرصت آموختن از تجربه و اشتباه مان را می دهیم. ما 
می توانیم الگویی از قدرت و استقامت برای دیگران باشیم و هم چنین می توانیم 

برای امیدوار شدن به دیگران نگاه کنیم. 
یا معما سر  از پازل  زمانی که جایگاه خود را پیدا کنیم، درست مانند تکه ای 
در  "بهبودی  و درستی می کنیم.  راحتی  احساس  و  قرار می گیریم  جای خود 
برترمان  نیروی  و  خود  قلب  به  میتوانیم  که  است  معنی  این  به  کامل   آزادی 
گوش فرا دهیم و این راه را به هرجا که ختم می شود، دنبال کنیم. اولین باری 
باور می رسیم که می توانیم پاک بمانیم، درک می کنیم که دربارة  که به این 
به  انتخاب هایمان  براساس  کردن  زندگی  اما  داریم.  انتخاب  حق  خود  زندگی 
شهامت، حوصله و استقامت نیاز دارد. ما باید تمایل داشته باشیم حتی وقتی که 
حتی  دهیم  ادامه  خود  راه  به  و  باشیم  داشته  تحّمل  می شود،  سخت  شرایط 
ادامه  خود  مسیر  به  حالیکه  در  می رسیم.  هدف  به  که  نیستیم  مطمئن   اگر 
انجام می دهیم.  نیز  را  است  از خود الزم  مراقبت  می دهیم، کارهای که جهت 
 همان ابزاری که در ابتدا باعث رهایی ما گردیدند، هنوز هم کارآیی دارند اگر 

ما تمایل الزم جهت ادامه به استفاده از آنها را داشته باشیم. 
امروز زندگی ما معنی و مفهوم دارد و هستند دیگرانی که ما را دوست دارند. 
توسط  اوقات  بعضی  می دهیم:  انجام  زندگی  در  توجه ای  قابل  کارهای   ما 
دست یابی به اهداف بزرگ، و بعضی اوقات خیلی ساده فقط توسط اینکه خوِد 
به  که  می کرد  شکایت  خود  راهنمای  پیش  اعضاء  از  یکی  باشیم.  واقعی مان 
عنوان یک زن خانه دار، به اندازه کافی از وقت و زندگی خود استفاده نمی کند، 
او به  خنده  با  راهنمایش  دهد.  انجام  مهم تری  کارهای  بایست  شاید  اینکه   و 
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گفت: "شوخی می کنی؟ با شکستن چرخه اعتیاد در خانواده ات، تو تاریخ ساز 
این  نیاید.  دیگران  نظر  به  است  ممکن  ما  دستاوردهای  بزرگترین   شده ای!" 
واقعیت ساده که ما توانسته ایم از گذشته خود جان سالم به در ببریم، اتفاقی 
بزرگ و شگفت آور است. اینکه به دیگران کمک می کنیم و زندگی ای داریم که 
 به آن افتخار می کنیم، فرای بزرگترین رؤیاها است. هر کاری که انجام دهیم، 

در این دنیا تأثیرگذاریم، برای این که پاک هستیم. 
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بیداری
برخیزیم. بعضی  از تختخواب  باید  ما  بیداری است.  یک  بیداری روحانی دقیقاً 
ما  اگر  می برد.  خوابشان  دوباره  و  می شوند  بیدار  لحظه  چند  برای   افراد 
در  بهبودی  معجزة  می خواهیم  اگر  و  بمانیم،  سرزنده  و  بیدار   می خواهیم 
عمل  به  را  بیداری  این  تا  کنیم  پیدا  روشی  باید  شود،  آشکار   زندگی مان 

در آوریم. اگر پیام نرسانیم، دوباره به خواب خواهیم رفت.
به نظر می رسد که ما مرحله به مرحله بیدار می شویم و نه به یک باره. ممکن 
است خودمان هم فوری متوجه نشویم، اما پیدا کردن امید برای اولین بار، یک 
بیداری روحانی است. هریک از ما توسط بررسی کردن باورهایمان و بکارگیری 
آنها در زندگی، بیداری تازهای را تجربه می کنیم. صداقت، روشن بینی و تمایل 
اغلب اولین اصول روحانی هستند که تجربه می کنیم. هرقدر که پیش می رویم 
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با اصول بیشتری آشنا می شویم که بعضی از آنها برای مان مهم تر هستند. در 
باید  آنها پیدا می کنیم. روحانیت  از  طول مدت، تجربه بیشتری برای استفاده 
پیش رونده، پویا و خالق باشد. پایه و اساس بهبودی به این شکل است که ما 

باید از خودمان خارج شویم، تا بتوانیم زندگی کنیم. 
در اوایل بهبودی، اکثر ما بین هیجان ناب و خالص بخاطر شرایط تازه، با غم و 
 اندوه بخاطر چیزهای که از دست داده ایم، در حال نوسان هستیم. بعضی از ما 
فصلی  بعنوان  آن  از  دیگر  بعضی  اما  می نامند،  صورتی"  "ابر  را  بهبودی  اوایل 
خیلی  را  جدید  احساسات  از  بسیاری  ما  می کنند.  یاد  اندوه  و  غم  از  طوالنی 
 سریع تجربه می کنیم. ما رشد و تغییر می کنیم، روابط مان را می سازیم و خراب 
بهبودی،  مدت  طول  در  می گیریم.  یاد  و  می رویم،  جلسات  به   می کنیم، 
می کنیم.  تجربه  را  تازه ای  آزادی  و  تازه  شدنهای  تسلیم  تازه،  های   بیداری 
اصول ساده ای که در ابتدای بهبودی یاد گرفتیم، از طریق بکارگیری در زندگی 
فکر  که  زمانی  در  درست  می کنند.  پیدا  عمیق تری  مفهوم  و  معنی  برای مان 
 می کنیم همه چیز را درباره بهبودی می دانیم، الهامات تازه ای خواهد شد، البته

اگر ما تمایل به پذیرش این پاداش را داشته باشیم. 
می دهد  فرصت  ما  به  زمان  نمی شود.  زمان  جایگزین  چیز  هیچ  بهبودی   در 
جهت التیام، رشد، شروع مجدد و ساختن زندگی ای که برای ما و اطرافیان مان 
شروع  و  ما  رشد  ما،  التیام  باعث  نمی تواند  تنهایی  به  زمان  اما  است.   مهم 
مجددمان گردد، مهم تر از آن عملکرد خود ما است. استفاده مداوم و مستمر از 
ابزار بهبودی، باعث تغییرمان می شود. این فرآیندی مستمر و جاری است. ما 
فقط قدم ها را کار نمی کنیم، بلکه آنها را زندگی می کنیم. قدم ها باعث شکل 
گرفتن افکارمان، احساسات مان و عکس العمل هایمان در برابر دنیا می شوند. 
توسط  ما  نمائیم.  کمک  دیگران  به  و  کنیم  رشد  تا  می آموزند  ما  به  قدم ها 
 گفتن حقیقت، یاد می گیریم خود را دوست داشته باشیم. پذیرش داشته هایمان



پاك زيستن : سفر ادامه دارد

۲57

فرآیند  آغاز کنندة  اینکه،  اما مهم تر  از خود است،  از جبران خسارت  قسمتی 
جبران خسارت از اجتماع است. فروتنی، یعنی صداقت درباره خودمان و اینکه 
کی و چی هستیم. ما در می یابیم که صاحب چه هستیم و چه چیزهای برای 
با برنامه را زندگی کردن. زمانی  ارائه داریم. تفاوت است بین، در برنامه بودن 
که به درک خاص خود از برنامه می رسیم، آن را مال خود می کنیم و جزئی از 

وجودمان می شود. 
خالقانه  عملی  کنیم،  رشد  بتوانیم  آن  طریق  از  که  روحانی  زندگی ای   ایجاد 
توسعه  را  اعتقاداتمان  و  باورها  کنیم،  تمرین  که  است  این  اش  الزمه   است. 
رابطة  "ما  که:  نمی گوید  یازده  قدم  گیریم.  بکار  زندگی  در  را  آنها  و   دهیم، 
آگاهانه  رابطة  ارتقاء  خواستار  "ما  می گوید:  بلکه  کردیم"  را حفظ   آگاهانه مان 
مهم تر  فقط  رابطه  این  می کنیم،  تمرین  را  برنامه  که  وقتی  شدیم..."  خود 
برای کس  ما  روحانی  تجربه  تا  نیست  الزم  می شود.  نیز  بهتر  بلکه  نمی شود، 
دیگری جز خودمان منطقی بنظر رسد. پذیرفتن آن قسمت خالق از وجودمان 
که باعث تغییر دنیای اطراف مان به نحوی مثبت و معنی دار می گردد، نوعی 
پی  ما  آمد.  خواهد  چشم  به  بخوبی  ما  زندگی  در  که  است  پذیری   خویشتن 
نشانگر  دارند،  را  ارزش  و  اهمیت  بیشترین  برای مان  که  چیزهایی   می بریم 

خواست و ارادة نیروی برترمان نیز هستند. 
  خویشتن پذیری به ما آزادی الزم را می دهد تا اقدام صحیح و درسِت بعدی را 
عمل  یا  حرف  تا  کنیم  صبر  آرامش  کمال  در  باشد  الزم  اگر  یا  دهیم،   انجام 
پدیدار شود. زمانی که دیگر در میان طوفان  و  برای مان شفاف  بعدی  درست 
و  بیماری مان  خودمان،  مختلفی  روشهای  و  راهها  از  می توانیم   نیستیم، 
بهبودی مان را بشناسیم و درک کنیم. ما می توانیم در زمان حال و لحظه، خوِد 
واقعی مان باشیم بدون اینکه بترسیم یا عذرخواهی کنیم و بدون اینکه به تائید 

دیگران نیاز داشته باشیم یا خود را توجیه کنیم. 
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انگیزه و زیبا بحرکت در  با  زمانی که رقصندگان در فضایی تحت اختیار خود 
می آیند، ما می گوئیم که چه برازنده هستند. به همان شکل، وقتی که ما در 
نمایش  به  را  برازندگی  و سپاسگزاری حرکت می کنیم،  انگیزه  با  زندگی خود 
به یک  نفس،  هوای  و  روی خودرایی  از  تجربه  از یک  زمانیکه  اما  می گذاریم. 
تجربه جدید از خودرأیی و هوای نفس وارد می شویم، و باعث به وجود آمدن 
نمایش خواهیم گذاشت.  به  را  و ننگ  پریشانی می گردیم، رسوایی  و   خسارت 
زندگی مان  برگردیم،  سپاسگزاری  و  فروتنی  به  که  باشیم  داشته  تمایل   اگر 
دهیم،  تشخیص  را  درست  اقدام  و  کار  نتوانیم  اگر  حتی  شد.  خواهد   آسان تر 
دوری  آن  از  و  دهیم  تشخیص  را  اشتباه  اقدام  و  کار  راحت  می توانیم   اصوال 
کنیم. اوقاتی که روحانیت مان، ما را به حرکت در می آورد، می توانیم در زندگی 

به راحتی حرکت و پیشرفت کنیم. 
 زندگی ما در گذشته و مسائلی که ما را به انجمن آورد و همیشه باعث می شد 
است.  متفاوت  کاماًل  بهبودی  در  مان  زندگی  با  بکنیم،  باید  چه  که  ندانیم   تا 
آشفتگی  باعث  اهداف  به  یابی  دست  حتی  که  می رسد  نظر  به  مواقع   برخی 
بنیانی  آگاهی  بزرگ است.  و  قدرتمند  زندگی مان می گردد. تجربه یک معلم 
است برای ایده های نو، و زندگی فرصتهای الزم جهت به فعل در آوردن این 
اطالعات تازه را برای مان فراهم می کند. سازگاری با شرایط جدید به زمان نیاز 
دارد. آگاهی از این مسئله که دارای یک نعمت ارزشمند هستیم، دید ما نسبت 

به جایگاهمان در دنیا را تغییر می دهد. ما برازندگی را تجربه خواهیم کرد. 
نشاط  ما،  از  بعضی  برای  دارند.  یکدیگر  و سپاسگزاری، دست در دست   نشاط 
از  مهم تر  که  هستیم  خود  از  بزرگتر  چیز  یک  از  جزئی  که  است  حس  این 
اما زمانی بیشترین  احساسات آنی و تجربه های ما است. ما نیز مهم هستیم، 
اهمیت را داریم که به دیگران وصل باشیم. این احساس نشاط عمیق، الزمه اش 
 این نیست که همیشه خوشحال باشیم. این حس بزرگتر از این حرف ها است. 
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از  نشاط  و  بشناسیم،  را  دنیا  در  خود  جایگاه  که،  است  این  معنی  به   فروتنی 
اینکه بدانیم هدف مان در زندگی چیست سرچشمه می گیرد. از لحاظ روحانی 
ببینیم، حتی  را  اند  احاطه کرده  را  ما  بتوانیم معجزاتی که  یعنی  بودن،   بیدار 
برعلیه  پادزهری است  بر ما سخت می شود. روح بخشندگی،  آنگاه که زندگی 

تنهایی و انزوا.
زندگی به روال اصول مان 

 درک و فهم بسیار مهم است، اما بدون بکارگیری، کمکی به ما نخواهد کرد. ما 
اصول و سعی و کوشش را همزمان بکار می گیریم. ما در پی تغییر دیدگاه و 
فراموش  آسانی  به  می شود،  سخت  ما  بر  کار  که  زمانی  هستیم.  مان  زندگی 
 می کنیم که زندگی خود را دوست داریم و از آن لذت می بریم. نیاز نیست که 
هر  علیرغم  باشیم.  سپاسگزار  و  امیدوار  بتوانیم  تا  کنیم،  انکار  را   واقعیت 
احساسی که داریم، آن را تجربه می کنیم و در هر صورت اقدام الزم را انجام 
می دهیم. یاد می گیریم که عواطف خود را خیلی جدی نگیریم. یکی از اعضاء 
 می گفت: "احساسات من واقعیت مسلّم نیستند، اما به هر حال من آنها را حس 
 می کنم." زمانی که تصمیم می گیریم دیگر با عینک رنجش و حق به جانبی به 
دنیا نگاه نکنیم، می توانیم دنیا را آنگونه که هست ببینیم و زیبایی هایش را نیز 
در نظر گیریم حتی مواقعی که شرایط چالش برانگیز است. هر روز ما سرشار 

است از فرصت هایی برای فرار از واقعیت، یا حضور داشتن و زندگی کردن.
 هریک از ما برنامه را به گونه ای متفاوت کار می کنیم، که در طول مدت نیز 
برای هریک از ما تغییر می کند. این ممکن است به این معنی باشد که ما دائم 
رابطة  فقط  یا  باشیم،  جلسات  در  شرکت  و  خدمت  نوشتن،  ترازنامه  حال  در 
آگاهانه ای با نیروی برترمان برقرار کنیم. هر مفهومی که برای ما داشته باشد، 
 ما مسئول هستیم تا به گفته های خود عمل کنیم. این ایده که می گوید: "اگر 
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تاریخ  کنید."  ما عمل  مانند  باید هم  داریم،  ما  آن چیزی هستید که  خواهان 
انقضاء ندارد. 

این آگاهی که ما همیشه می توانیم بهتر از این باشیم، برای ما آزادی به همراه 
 دارد. ما می توانیم تغییرات در زندگی خود و نحوه تفکرمان را تشخیص دهیم و 
 می دانیم که بهبودی برای مان کارآیی دارد. هر قدر بیشتر نسبت به این مسئله 
آگاه باشیم، بهتر می توانیم تشخیص دهیم که هنوز نیاز به انجام چه کارهایی 
باشد،  شکل  چه  به  باید  حاضر  حال  در  زندگیمان  اینکه  درباره  ما   داریم. 
شرمگین  نیافته ایم،  دست  شرایط  این  به  هنوز  اینکه  از  و  داریم،  ایده هایی 
از  پس  اما  داریم،  بهبودی  اوایل  در  ما  که  است  مسائلی  از  یکی  این   هستیم. 
اعضاء از  یکی  شویم.  دچارش  است  ممکن  نیز  می رود  باال  پاکی مان   اینکه 

هنوز  زیرا  بگیرد،  جشن  را  خود  پاکی  سال  بیست  که  می کشید   خجالت 
بگویم؟"یکی  وارد  تازه  به یک  دارم که  او می گفت: »من چی  بود.   بی خانمان 
ماند."  پاک  می توان  ای،  مسئله  هر  علیرغم  »اینکه  داد:  اعضاء جواب  از   دیگر 
خود  زندگی  دربارة  صادقانه  بتوانیم  تا  می دهد  ما  به  را  الزم  آزادی  پذیرش، 
مشارکت کنیم، بدون اینکه احساس کنیم حتما باید شرایط و وضعیت خاصی 
 غیر از آنچه که هست، داشته باشیم. آرامش به معنی این نیست که ما اتفاقاِت 
الزم  فکر  وضوح  ما  به  بلکه  نکنیم.  تجربه  را  هیجانی  و  پُرتنش  رویدادهای   و 
جهت پشت سر گذاشتن آنها را می دهد. علیرغم هر اتفاقی، ما می توانیم وجود 

و هسته اصلی خود را یک پارچه و پُر نشاط نگه داریم. 
 درک ما از قدم ها عمیق تر می شود، و ما امکاناتی را که قدم ها در زندگی برای-

کنیم،  اعتماد  بیشتر  هرقدر  می دهیم.  تشخیص  بهتر  را  می آورند  فراهم  مان 
ضعف مان  نقاط  روی  بر  ما  تمرکز  تمام  دیگر  شد.  خواهد  بازتر   چشمانمان 
داریم،  خود  به  که  امیدی  و  داشته هایمان  به  ما  توجه  بیشتر  و  بود،  نخواهد 
 معطوف خواهد شد. زمانی که بتوانیم امید را از آرزو و توقع تمیز دهیم، دیگر
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دست  است،  شده  گسترده  مان  راه  سر  دامی بر  همیشه  اینکه  احساس   از 
می آورد.  در  حرکت  به  را  ما  امید  ترس،  بجای  بیشتر  و  بیشتر  می داریم.  بر 
 احساس سپاسگزاری ما رشد می کند و از تسکین بخاطر اینکه دیگر مجبور به 
که  زندگی ای  برای  ناب  و  عمیق  قدرداني  به  می شود  تبدیل  نیستیم،   مصرف 
به  را  زندگی  آوریم،  در  عمل  به  را  سپاسگزاری  اگر  داشت.  خواهیم  و   داریم 
"حس  که:  می کرد،  مشارکت  اعضاء  از  یکی  دید.  خواهیم  متفاوت   گونه ای 
 المسة من برگشته، حس بویای و چشایی من دوباره زنده شده است. فرزندان
و نوه های من در آغوش من جا می گیرند و در آن احساس امنیت می کنند. 
افرادی که وارد زندگی من می شوند با خاطره ای خوب آن را ترک می کنند." 
شگفتی و حیرتی از نحوه زندگی خود به ما دست می دهد که انگار اولین بار 
 است آن را می بینیم و باعث می شود تا انواع احساسات جدید را تجربه کنیم. 
بخاطر  حال  همان  در  و  میشکند،  آورده ایم  بار  به  که  خساراتی  از  مان   قلب 

نعمت بهبودی ماالمال از نشاط و سپاسگزاری می شویم. 
حتی  می یابیم.  تسکین  باشیم،  داشته  خوبی  حس  می توانیم  دوباره  اینکه  از 
انسان  احساس  دوباره  می شود  باعث  زیرا  است،  خوب  هم  درد  اوقات،   بعضی 
از  احساسات  تنظیم  درجه  که  می رسد  نظر  به  اوقات  بعضی  اما  کنیم.  بودن 
 دست مان خارج شده است. یکی از اعضاء مشارکت می کرد: "زمانی که دوباره 
در من  نداشتم.  خود  عواطف  روی  بر  کنترلی  هیچ  شد،  زنده  من   احساسات 
 طول مدت روش های متفاوتی برای روبرو شدن با آنها یاد گرفتم. راهنمایم به
من یاد داد که بر روی احساسات خود اسم بگذارم و از من خواست تا فهرستی 
از رفتارهای سالم هنگامی که تحت تأثیر احساسات شدید هستم، تهیه کنم." 
احساسات مان، ما را از پا در نمی آورند، اگرچه بعضی اوقات به نظر می رسد، 
ممکن است این اتفاق بیفتد. باید گفت که زیاد مهم نیست که ما چه احساسی 
 داریم، بلکه مهم این است که عملکردمان چیست. دیگر الزم نیست تا از روی
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انتخاب  حق  خود  زندگی  در  امروز  ما  کنیم.  عمل  آنی  تصمیم  یا   احساسات 
داریم که چگونه عمل کنیم یا عکس العمل نشان دهیم.

الزم  دیگر  اما  شویم،  عصبانی  یا  و  افسرده  بترسیم،  است  ممکن  هم  هنوز   ما 
از  می دهیم  تشخیص  که  زمانی  درآییم.  مان  احساسات  تملک  به  که  نیست 
باور  این  به  برده ایم،  در  به  داشته ایم جان سالم  تاکنون  احساسی که  هرگونه 
می رسیم که علیرغم شرایط و احساسات بد باز هم ما خوب و سالمت هستیم. 
ما  به  پشیمانی  و  بد خود می گیریم،  رفتارهای  به  نگاه  از  را  بهترین درس  ما 
 کمک می کند تا نسبت به دیگران مهربان باشیم و امکان پیدا کردن راه تازه ای 
بین  بتوانیم  تا  می رسیم  الزم  دید  وسعت  به  ما  کنیم.  درک  را  زندگی   برای 
ایجاد کنیم. احساسات مان ما را   افکار، احساسات و عملکردمان فاصله الزم را 
سعی  وقتی  معموالًً  بکشد.  را  ما  است  ممکن  آنها  انکار  اما  کشت،   نخواهند 
عمل  نقص هایمان  روی  از  که  است  کنیم  اجتناب  احساسی  از   می کنیم 
حس  آن  از  را  مان  سردرگمی توجه  و  خسارت  آوردن  بار  به  با  تا   می کنیم، 
منحرف کنیم. اقرار به احساسات مان حتی وقتی که درباره خود بخاطر داشتن 

چنین احساسی قضاوت می کنیم، روشی است برای تمرین صداقت. 
در  را  آن  و  ببینیم،  متفاوتی  های  روش  به  را  اعتیادمان  تا  می شویم  قادر  ما 
کار  این  اوقات  بعضی  دهیم.  تشخیص  خود  مختلف  رفتارهای  و   احساسات 
است  ممکن  هم  اوقات  بعضی  اما  است،  اجبار  و  وسوسه  دیدن   بسادگی 
اعتیادمان به روش های متفاوتی بروز کند، مانند: احساس نیاز به کنترل کردن، 
ترس از اشتباه کردن، تأسف بحال خود، و حق بجانب بودن. ما می توانیم اعتیاد 
را در رفتارهای دیگرمان نیز ببینیم، مانند: همرنگی با جماعت یا دنباله روی، 
از  یکی  تغییر.  از  ترس  و  دلتنگی،  و  احساس عشق  در  توانایی  عدم   بدگمانی، 
 اعضاء مشارکت می کرد، که: »من هم قدم ها را بکار گرفته ام و هم آنها را بکار 
 نگرفته ام، و پیامد هر دو را نیز تجربه کرده ام.« تمایل ما نسبت به پرداخت
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اتفاقات  از  ما  آگاهی  قدر  هر  می شود.  کم  هایمان،  نقص  روی  از  عمل  هزینه 
درونی مان بیشتر شود، بهتر یاد می گیریم که بیماری خود را تشخیص دهیم. 
درک  را  عملکردمان  نحوه  و  کنیم  نگاه  به خود  صادقانه تر  و  بهتر  بتوانیم   اگر 
به  نیاز  از خودمان،  ارزیابی صادقانه  بپذیریم.   کنیم، آسان تر می توانیم خود را 
 عدم درگیری با خود دارد، تا بتوانیم از قضاوت خود دست برداریم و تمایل به 
مهربان  خود  با  تا  می آموزد  ما  به  دیگران،  با  بودن  مهربان  کنیم.  پیدا   تغییر 
مسئله ای  با  ما  رهجوی  اگر  که  می کنیم  سئوال  خود  از  ما  از  برخی   باشیم. 
 مشابه آنچه که ما داریم، دست به گریبان باشد، عکس العمل مان چه خواهد 

بود. 
ما بر بنیادی مستحکم اتکاء می کنیم، و هرگز کار کردن بر روی آن را متوقف 
نمی کنیم. ما می دانیم که وقتی به جلسه NA میرویم، چه انتظاری باید داشته 
باشیم، که این باعث احساس امنیت و سالمت در ما می شود. ما ممکن است 
روِش  اگر  حتی  کنیم  مقاومت  جلسه  برگزاری  شیوه  و  شکل  تغییر  برابر   در 
دیگر  در  تغییر  هستیم.  وابسته  یکنواختی  به  شدت  به  ما  زیرا  باشد.  خوبی 
تجربه  را  تغییر  زمانی که  است.  برانگیز  ما چالش  برای  نیز  زندگی  زمینه های 
 می کنیم، دلمان می خواهد خیلی سریع به مکانی که در آن احساس آسودگی 
عاطفی  زندگی ای  تا  دهیم  اجازه  خود  به  اگر  برگردیم.  می کنیم،  آشنایی   و 
تازه ای  رهایی  به  کند  کنترل  را  ما  مان  احساسات  اینکه  بدون  باشیم،  داشته 

دست می یابیم. 
دانستن اینکه کسی نمی تواند روحانیت مان را از ما بگیرد، به ما امکان داشتن 
رابطة  امید داشتن،  با  ما  از  را عرضه می دارد. تعداد زیادی  نو  از راههای  امید 
داشتن  امید  که  شده ایم  سرخورده  عمیقاً  آنقدر  زندگی  در  ما  نداریم.  خوبی 
بنظرمان ایده بدی است. بعضی از ما نمی توانیم تفاوت بین امید با آرزو را درک 
 کنیم. اما امیدی که ما در بهبودی به دست می آوریم، مانند آرزوی برنده شدن 
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 در بخت آزمایی یا برگشتن عشق قدیمی مان نیست. امید از آنجا آغاز می شود 
مان قطع مصرف  اراده شخصی  علیرغم  ما  تا  دارد  امکان  فکر می کنیم  ما   که 
پیدا  خود  دار  ادامه  سفر  در  بارها،  و  بارها  را  امید  ما  بمانیم.  پاک  و   کنیم 
به  قادر  هنوز  می دهیم  تشخیص  که  زندگی  تاریک  لحظات  در  چه   می کنیم. 
ادامه راه هستیم، چه در پیروزیها. بله همه چیز امکان دارد: امکان دارد که ما 
چرخه اعتیاد در خانواده خود را بشکنیم، امکان دارد ما از رؤیاهای خود فراتر 
کنیم.  پیشرفت  می کردیم  فکر  که  آنچه  از  بیشتر  ما خیلی  دارد  امکان   رویم، 
و  کرده  رشد  ما  دارد، ایمان  وجود  کاری  هر  امکان  دهیم  تشخیص  که  هربار 
بدتر شوند، ما  یا  بهتر  ناپذیر است. شرایط هرقدر  پایان  امید  قوی تر می شود. 
می دانیم که باز هم دلیلی برای حرکت بجلو وجود دارد. ما امید بدون شرط و 

شروط را تجربه خواهیم کرد. 
تمرین اصل روحانی تسلیم، در طول زندگی 

 درک ما از تسلیم ممکن است در طول مدت تغییر کند، اما نیاز ما به آن هرگز. 
شود.  محدود  مخدر  مواد  نکردن  مصرف  به  فقط  تسلیم  است  ممکن  ابتدا  در 
هرقدر جلوتر رویم، بهتر می بینیم که اعتیاد در چه زمینه های دیگر زندگی مان 
 تأثیر می گذارد. ما تمایل پیدا می کنیم تا رفتارهایمان را هم تسلیم کنیم، در 
 بعضی شرایط هم ممکن است یکی یکی رفتارهایمان را تسلیم کنیم. ما به این
 درک می رسیم که مصرف مان، حال هر نوع ماده مخدری که مصرف کنیم فقط

 یکی از عوارض بیماری ما است، که مشکلی روحانی است. بتدریج چیزهایی که 
نقص های  رها می کنیم،  را  نقص هایمان می کنند  از روی  به عمل  وادار  را  ما 
بهتر  ما است، احساس  با  اینکه حق  اثبات  به  نیاز  انکار، خشم، رنجش،   مانند: 

بودن یا بدتر بودن، شرم، پشیمانی و ترس. 
هر قدر درک ما از قدم اول رشد کند، تسلیم مان عمیق تر می شود. اعتمادمان 
 رشد می کند و تمایل بیشتری به رها کردن پیدا می کنیم. زمینه های بیشتری
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داشتن، چسبیده ایم.  کنترل  توّهم  به  آن  در  که  می کنیم  را کشف  زندگی  از 
 تسلیم به ندرت در ابتدا خوش آیند به نظر می رسد، اما هرقدر بجلو رویم کمتر 
جواب  می دهیم  انجام  داریم  که  کاری  شویم  متوجه  تا  داریم  الزم   زمان 
فرسوده  حسابی  که  کنیم  رها  زمانی  فقط  است  ممکن  ابتدا  در  نمی دهد. 
 شده باشیم، اما با پیشرفت در بهبودی دیگر تحّمل ما برای درد کشیدن، کم 
کمتر  زخمی می کند،  را  ما  روح  که  کاری  انجام  برای  مان  تمایل  و  می شود 
به  از تسلیم  التیام پس  و  امید  بیشتری درباره  ما تجربه  آنجا که  از  می گردد. 
دست آورده ایم، لذا تسلیم را بعنوان روشی جهت قرار گرفتن در جایگاه خود 
بیماری مان  برابر  در  ما  که  گونه  همان  که  درک  این  به  رسیدن  می پذیریم. 
 تسلیم می شویم، می توانیم در برابر بهبودی خود نیز تسلیم شویم، یک بیداری 

روحانی است. 
با عینکی متفاوت  از زاویه ای دیگر و  تغییر دیدگاه همانند نگاه کردن به دنیا 
 است. تسلیم همان ارتقاء دیدگاه است، که باعث می شود ما دیگر به دنبال پیدا
 کردن راهی برای کنترل نباشیم. صداقت نیز می تواند دیدگاه ما را ارتقاء دهد و
که  هستیم  این  نگران  کمتر  دیگر  ما  کند.  آماده  حقیقت  پذیرش  برای  را  ما 
جوابگوی  که  می یابیم  در  عوض  در  و  می کنند،  فکر  چه  ما  درباره  دیگران 
زندگی  که  ببینیم  می توانیم  شفاف تر  هستیم.  خود  های  ارزش  و  اخالقیات 
تسلیم  که  هربار  باشد.  شکل  چه  به  می تواند  برترمان  نیروی  اراده   برطبق 
از  فراتر  می توانیم  ما  می کند.  باز  جا  کمی بیشتر  ما  برای  دنیا   می شویم، 
وسوسه های خود نگاه کنیم و امکان تغییر دیدگاه مان را بپذیریم. ما ممکن 
اتفاقی خواهد  چه  واقعاً  از خود سئوال کنیم که  و  بکشیم  است نفس عمیقی 
افتاد اگر که ما رها کنیم. تجربه باعث رشد ایمان ما می شود و برای ما فرصتی 
فراهم می کند تا به زندگی خود با دیدی متفاوت نگاه کنیم. توسط به دست 
باورهایمان، لنگ نخواهیم زد. مطمئن از روی  برای عمل   آوردن تجربه، دیگر 
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بار  بار نخواهد آورد. چند  می شویم که نتیجه رها کردن برای مان مصیبت به 
بیداری روحانی را تجربه نمودن به ایمان مستمر ختم خواهد شد. 

ترس یک احساس طبیعی است. سئوال این است که ما با آن چه خواهیم کرد. 
مهربان دعوت و  برتر  نیروی  از یک  تا  فرصت می دهد  ما  به  یازده  و   قدم سه 

تا  می کند  کمک  ما  به  ده  قدم  و  گذارد،  تأثیر  تصمیماتمان  روی  بر  تا   کنیم 
 خود را در حین پیشرفت، بررسی کنیم. ما اغلب آخرین نفری هستیم که رشِد 
 خود را می بینیم و شناسایی می کنیم. زمانی که دیگر اعضاء را می بینیم که در 
یاد می آوریم که  به  بهبودی هستند و در زندگیشان پیشرفت می کنند،  حال 
عمیق تر  ما  آگاهی  قدر  هر  است.  دادن  رخ  در حال  ما هم  برای  اتفاق  همین 
شود، ما زمینه های بیشتری در زندگی خود پیدا می کنیم، که نیاز دارد تا بر 
رویشان کار کنیم. ما خود را با تغییرات مان، تنظیم می کنیم و با تنظیم کردن 
اینکه   خود، تعادل ما بهم میخورد که باعث تغییر بیشتر ما می شود. احساس 
چیز  هیچ  که  می رساند  نتیجه  این  به  را  ما  اغلب  می دانیم،  را  چیز   همه 
نمی دانیم. اینها احساساِت خوبی است که برای چند لحظه دوام دارند، و سپس 

ما چیزهای بیشتری دربارة تسلیم می آموزیم. 
راه، دیگر چیز  انتهای  در  نگیریم.  زیاد جدی  را  یاد می گیریم که خودمان  ما 
و  خشم  شرم،  نگرانی،  مانند  احساساتی  که  وقتی  اما  ندارد،  وجود  مضحکی 
سردرگمی را رها می کنیم، احساس راحتی و آرامش به ما دست می دهد. یکی 
این  البته  است.  طبعی  شوخ  مجدد حس  آوردن  دست  به  بهبودی  هدایای  از 
 حس در حال رفت و برگشت است، اما اگر بطور دائم حس شوخ طبعی خود را 
از دست بدهیم، نشانه این است که نیاز به تغییر دیدگاه داریم. یکی از اعضاء 
در  می کرد،  پُر  را  اتاق  اش  خنده  و  بود  او  خانگی  گروه  عضو  که  زنی  درباره 
و  عشق  از  پر  او  خنده  میداد.  امید  من  به  او  "خنده  گفت:  خود  مشارکت 
 خویشتن پذیری بود. می شد نشاط را در آن شنید." ما می خندیم به این علت 
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بخوبی  چیز  همه  می دانیم  اینکه  بخاطر  یا  می شنویم،  دار  معنی  چیزهای   که 
 تمام خواهد شد. ما می توانیم معجزه و طنز را در زندگی خود ببینیم، و از آن 
و  فکر  روشنی  به  رسیدن  برای  گامی الزم  نشاط،  و  سرخوشی  ببریم.   لذت 
مشارکت های  و  ها  داستان  در  ما  که  مزاحی  و  شوخی  است!  حقیقی  آگاهی 
قرار  درستی  جایگاه  در  بدانیم  اینکه  برای  است  راهی  می شنویم،  یکدیگر 
گرفته ایم. مسائلی که برای ما ُمضحک هستند، در طی زمان و با رشد ما تغییر 
قادر  بیشتر  و  میشویم،  دیگران سرگرم  عذاب  و  رنج  با  کمتر  ما  کرد.  خواهند 

خواهیم بود تا طرف روشن قضایای بد را ببینیم. 
خشنودی از خود 

و در  متفاوت  به صورتهای  است، که  ما  "کلمه رمز" همگی  از خود خشنودی 
شرایط مختلف بروز می کند. مهم ترین چیزی که ما درباره از خود خشنودی 
تشخیص  را  آن  می توانیم  انجامش،  در حین  ندرت  به  که  است  این   می دانیم 
درباره اش  صحبت  نکنیم،  تجربه  را  آن  خود  تا  موارد،  برخی  در   دهیم. 
غیرمنطقی است. ما همیشه باور داریم که تجربه ما متفاوت خواهد بود، و اکثر 

ما آن را تشخیص نمی دهیم تا در نهایت آزارمان دهد. 
ممکن است تا وقتی که سرمان به سنگ نخورده، نفهمیم که در حال توجیه 
هستیم. بهانه و توجیه ممکن است بسیار تعجب آور باشد و اصاًل آن چیزی که 
 پیش بینی می کردیم، از آب در نیاید. بعضی از ما پس از کارکرد قدم ها دچار 
سخت،  شرایط  در  ما  از  دیگر  بعضی  میشویم.  خود-خشنودی  از  و   غرور 
امیدمان را از دست می دهیم. بعضی از ما در مشارکت خود می گویند که وقتی 
همه چیز خوب شد، شرایط برای مان سخت شد: زندگی مان بهتر می شود و ما 
با خود فکر می کنیم، "خیلی خوب، کار من دیگه تمام شد" خشنودی از خود، 
 حد فاصل بین یأس و اشتیاق است. نه تنها ممکن است، ما همه چیز خود را از 

دست بدهیم، بلکه تمام فرصت های بهتر شدن را نیز از دست خواهیم داد. 
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ندیدن امیدی که روبروی مان است، باعث می شود تا نتوانیم ترسی که پشت 
سر ما پرسه می زند را ببینیم. بجای حرکت از یأس بسوی اشتیاق، ممکن است 
از یأس بسوی خشنودی از خود حرکت کنیم. این حالت ممکن است بهتر از 

گذشته باشد، اما باز هم ما داریم برای خود کم می گذاریم. 
 داستان از خود خشنودی همگی ما مشابه یکدیگر است. ما ممکن است در کار
 و شغل خود، یا در پرستش کردن، یا هر نوع فعالیتی غرق شویم، و فکر کنیم 
که NA به نوعی، رشد ما را محدود یا خفه می کند، یا اینکه ما بیشتر از این 
چرند و پرندهای که در بهبودی مطرح می شود، رشد کرده ایم. ما راهنمای مان 
وصل  کسی  به  هرگز  دیگر  و  می شویم،  جدا  او  از  یا  و  می دهیم  دست  از  را 
نمی شویم. بعضی اوقات این فرآیندی است که به آهستگی جلو می رود، یعنی 
ما از دوستان خود دور می شویم، رفتن به جلسات را متوقف می کنیم، خود را 
در کار و شغلمان غرق می کنیم یا رنجش هایمان بر روی هم تلنبار می شوند. 
یواش یواش کار بر روی بهبودی مان را متوقف می کنیم و اجازه می دهیم جای 
پای بیماری مان محکم شود. ما ممکن است همه چیز خود را بخاطر یک تصور 
و  قدم  کارکرِد  در جلسات،  درباره حضور  که  تفکر  این  بدهیم.  از دست  باطل 
خود  به  یا  باشد  جمع  حواسمان  که  نیست  نیاز  دیگر  رهجو  و  راهنما  رابطه 
سخت بگیریم، نتیجه بد و قابل پیش بینی ای برای ما در بر دارد. یکی از اعضاء 
 مشارکت می کرد، که: "من بخاطر کارم، وقت زیادی را در جاده ها می گذراندم. 
تشخیص  نمی توانیم  ما  نروم."  جلسه  به  اگر  نبود  مهم  زیاد  نظرم  به  کم  کم 
دهیم که اعتیاد چگونه دارد بر ما تأثیر می گذارد، بخصوص که نوع تخریب مان 
با گذشته فرق دارد. ممکن است ما در انجام برنامه خود بخواب رویم، و پیش 
خود فکر کنیم که هنوز بیداریم. مهارتهای زندگی که در بهبودی آموخته ایم، 
 می توانند تبدیل به جزئی از ساختار انکار ما شوند. اینگونه نیست که هرکس
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در این شرایط باشد، حتمأ لغزش می کند اما به نظر می رسد که تقریباًً هرکس 
بعد از مدتی پاکی، لغزش کرده است، این شرایط قسمتی از داستان اوست.

خطر لغزش بعد از مدتی پاکی از بین نمی رود. یکی از اعضاء با چندین سال 
پاکی، اقرار می کرد که: »من تا همین امروز هم، دارم سعی می کنم تا خود را 
به  زندگی  در  اکثر مشکالت من  نمی خورد.  دردم  به  برنامه  این  که  کنم  قانع 
اینها  نابالغ بودن من مربوط می شود. اما من سعی می کنم که   خودمحوری و 
را از اعتیادم جدا کنم. من بخود می گویم حاال پیرتر، عاقل تر و بالغ تر شده ای. 
برای من  پاکی  اصل مدت  نمی ماند. در  پاک  این همه مدت  واقعی که   معتاد 
آرامش  و  رضایت  از  ما  از  بعضی  است.  شده  آویز  دست  و  بهانه  به   تبدیل 
می ترسیم، زیرا ممکن است اینگونه به نظر رسد که ما دچار خشنودی از خود 
شده ایم یا واقعاً ما را به سمت آن سوق دهد. اگر چیزی باقی نماند که علیه اش 
بجنگیم، آیا موردی باقی می ماند که بخاطرش تالش کنیم؟ ایجاد تعادل بین 
این دو، یک چالش است. ما می توانیم آرام تر حرکت کنیم بدون اینکه متوقف 
خود  از  خشنودی  دچار  اینکه  بدون  باشیم  خرسند  که  می گیریم  یاد   شویم. 
و خوشحال  راضی  که هست،  گونه  همان  خود  زندگی  از  می توانیم  ما   شویم. 

باشیم، و هنوز هم انجام اصول اولیه را متوقف نکنیم. 
بدوِن  نمی توانیم  ما هم  باطری، خودبخود شارژ نمی شود،  همان گونه که یک 
 کمک یک نیروی خارج از خود، جرقه الزم را در بهبودی خود بزنیم. حضور و 
کمک  بلکه  می شود،   NA ماندن  زنده  باعث  تنها  نه  انجمن،  در  فعال  شرکت 
مشارکت  اعضاء  از  یکی  بماند.  باقی  زنده  ما  در  بهبودی  روحیه  تا   می کند 
از  را  آن  که  وقتی  تا  هستم،  با ایمان  چقدر  که  نمیدانستم  »من  که:   می کرد 
عیب  چیز  همه  از  آنقدر  می آمد.  معنی  بی  نظرم  به  بهبودی  دادم.   دست 
من  ببینم.  را  خود  گرایی  منفی  تا  نبودم  قادر  که  می کردم  وغرغر  می گرفتم 
معجزات وقوع  شاهد  دوباره  بتوانم  تا  بگردم  فرصتی  دنبال  به  شدم   مجبور 
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باشم." تماس با کسانی که شور و شوق و امید دارند، می تواند یک شروع خوب 
به  نیاز  ما  کرد،  نخواهد  کمک  ما  به  هرگز  بهبودی  به  کردن  فکر  فقط   باشد. 
کاری  اگر  نداریم.  انجامش  به  میل  که  زمانی  بخصوص  داریم،  عمل  و   اقدام 
داده  جواب  نیمه  و  نصفه  کاری  اگر  اما  می کنیم.  متوقف  را  آن  ندهد،  جواب 
است، چون به انجام آن عادت کرده ایم احتماالً گرایش داریم تا ادامه اش دهیم، 
بیشتر  هرقدر  می رسد  نظر  به  اوقات  بعضی  نباشد.  مان  میل  مطابق  اگر  حتی 
است  پاکی، ممکن  اوایل  مانند  مان کمتر می شود. هم  تمایل   پاک می مانیم، 
کار  تا  کنیم  مجبور  را  خود  و  بجنگیم  خود  آنی  تصمیمات  با  شویم   مجبور 

درست را انجام دهیم. 
جشن سالگرد پاکی می تواند ما را بحرکت در آورد تا از خود - خشنودی جدا 
شویم. خیلی از اعضاء می گویند، شرکت در یک همایش خوب و بعضی اوقات 
هم اتراق در مکانی ِدنج باعث ایجاد حس سپاسگزاری می شود. جشن گرفتن 
پاک  که  می شود  یادآور  ما  به  است،  مهم  ما  برای  که  معتادی  پاکی   سالگرد 
ماندن ما نیز یک معجزه است. یک تعهد خدماتی باعث می شود در جلسه ای 
 شرکت کنیم که نسبت به آن اشتیاقی نداشتیم. مشارکت با یک تازه وارد، ما را
 از هراس یا کج خلقی رها می سازد، پیام رسانی یادآور این است که ما نیز حامل
پیام هستیم. بعضی اوقات الزم است تا درباره اینکه کجای کار هستیم، صادق 
 باشیم و این باور را رها کنیم که چون بیشترین پاکی در جلسه را داریم نباید 
که  زمانی  حتی  کنیم.  صحبت  مصرفمان  وسوسه  یا  خود  بد  احساس  درباره 
 - خود  از  احساس  اگر  بکنیم.  باید  چکار  که  می دانیم  هم  باز  نمی خواهیم، 
 خشنودی به شما دست داده است، بر روی صندلی جلسه بنشینید، زیرا پیام 

در انتظار شما است. 
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جدا کردن خود
 به خاطر می آوریم که در اوایل پاکیمان، اعضائی در جلسه حضور داشتند که 
دارای بیشترین پاکی بودند، چه سه سال چه سی سال. ما شاید آنها را دوست 
داشتیم، شاید هم نداشتیم، اما به هر حال ایشان برای ما مهم بودند. ما برای 
دارند  بیشتری  پاکی  که  کسانی  به  خود  بهبودی  در  گرفتن  انرژی  و   آموزش 
قرار  جایگاه  همان  در  نیز  خودمان  که  می بینیم  کم  کم  اما  می کنیم،  اتکاء 
و  می کنیم،  نگاه  مان  اطراف  قدیمی به  اعضاء  کردن  پیدا  برای  ما  گرفته ایم. 
متوجه می شویم که خود ما عضو قدیمی آن گروه هستیم. ما سپاسگزار اعضاء 
قدیمی هستیم که هنوز با ما هستند، اما باید آماده یادگیری از آنهایی که پس 
شد.  خواهیم  تنها  یواش  یواش  صورت  این  غیر  در  باشیم،  نیز  اند  آمده  ما  از 
برابر   NA گمنامی به معنی این است که علیرغم مدت پاکیمان، همگی ما در
هستیم. بخاطر داشتن این مسئله گاهی اوقات مشکل است، و الزم است که ما 
این مورد را به یکدیگر یادآوری کنیم. ما ممکن است در دام توقعات بی موردی 
باید  باشیم و چه چیزها  باید کجاها  این مدت پاکی  با  اینکه  از جمله  بیفتیم، 

بدانیم. 
صداقت، فروتنی و یک حس سالم شوخ طبعی می توانند به ما کمک کنند تا 
از میان این چالش ها گذر کنیم. ما یاد می گیریم به اعضاء کمک کنیم تا خود 
ارائه  را  قدرت  مظهر  یک  تصویر  اینکه  و  کنند،  پیدا  را  هایشان  سئوال  جواب 
به  می شوند،  ما  نصایح  و  نظرها  خواهان  افراد  بعضی  که  واقعیت  این   نکنیم. 
معنی این نیست که ما صالحیت نصحیت کردن را داریم. ما تجربه، نیرو و امید 
بخصوص  باشیم،  خود  عقاید  مراقب  باید  اما  می گذاریم،  مشارکت  به  را  خود 
را جدی می گیرد. احساس خوبی است  آنها   مواقعی که می دانیم طرف مقابل 
از حد شدِن  زیاده  اما  را محترم شمارند،  ما  و  اهمیت دهند  ما  به   که دیگران 
 این حس ما را بخطر می اندازد. اگر ما اجازه دهیم تا اعضاء دیگر فکر کنند که
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یا  درد می کشیم، کسی  که  زمانی  که  آن می شود  نتیجه  نیاز هستیم،  بی   ما 
جایی برای مراجعه نداشته باشیم. 

 مدت پاکی هر چند هم طوالنی، ما را در برابر بیماری مان مصون نمی کند و ما 
را از چالش های زندگی معاف نمی سازد. بهبودی یک فرآیند هر روزه و فقط 
و  آگاهانه  تماس  برترمان، یک  نیروی  با  رابطه  داشتن  است. الزمه  امروز  برای 
بمانیم.  باقی  آموزش  قابل  تا  است  الزم  نیز  مستمر  رشد  برای  است.  مستمر 
 »سرزندگی و سبز بودن به این معنی است که ما هنوز در فرآیند بهبودی قرار 
کار  خود  روی  بر  و  نمائیم  رشد  و  کنیم  تغییر  تا  داریم  تمایل  هنوز  و   داریم، 
کنیم. ما بهبودی خود را با تغذیه کردنش زنده نگه می داریم. ما اگر تغذیه و 
حمایت مستمر نداشته باشیم، تهی و خالی خواهیم شد. ما مسئول هستیم تا 
 این حمایت را برای خود به دست آوریم، حتی اگر الزم باشد دست نیاز بسوی 

دوردستها دراز کنیم. 
واقعیت ساده این است که، اگر پاک بمانیم، روزی فرا خواهد رسید که دارای 
بیشترین مدت پاکی در جلسه خواهیم بود. این مسئله در آن واحد یک نعمت، 
اعضاء مشارکت می کنند که داشتن  از  دام است. خیلی   یک مسئولیت و یک 
یک شکاف و اختالف زیاد در مدت پاکی می تواند باعث جدا افتادن از دیگران 
اندازه شرکت   شود. بعضی اوقات دارا بودن بیشترین مدت پاکی در جلسه، به 
 در اولین جلسه برای مان ترس آور است. ما ممکن است احساس کنیم که اعضاء 
او  از  بتوانیم  که  نیست  کسی  جلسه  در  یا  نمی کنند،  درک  را  ما   جدیدتر 
درخواست کمک کنیم. وقتی برای به دست آوردن نیازهایمان، بیشتر در مورد 
مسئولیت مان آگاه باشیم، تا در مورد توانایی های خود، باعث احساس انزوا خود 
می شویم. یکی از اعضاء مشارکت می کرد که چطور نگاه دیگران به او به عنوان 
یک بزرگتر آزاردهنده بود: "همه اعضاء سئواالت خود را از من می پرسند، که 
باعث نمی شود که این  نیستم.  برابر  با دیگران  تا احساس کنم   باعث می شود 
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جدا  دیگران  از  می کنم  احساس  بلکه  بهترم،  دیگران  از  که  کنم   احساس 
و  به دردسر می افتیم،  نمی دانیم که چه وقت و چگونه  ما هیچ وقت   هستم." 
آشنا  افرادی  با  ما  آمد.  خواهد  ما  کمک  به  کسی  چه  که  نمی دانیم  مطمئناًً 
می شویم که علیرغم مدت پاکی مان، خواهان آن چیزی هستیم که آنها دارند. 
 یکی از زیباترین چیزها درباره NA این است که همیشه کسی هست که برای 
را  انتظارش  ما  که  نیست  کسی  فرد  این  هم  اغلب  بگذارد.  جلو  قدم   کمک 
انتخابی  داد، حق  نجات خواهد  را  ما  زندگی  اینکه چه کسی  درباره  ما  داریم. 

نداریم. 
رشد  می کنیم،  مصرف  به  شروع  که  زمانی  می شود  گفته  اوقات   برخی 
از همان جا که  عاطفی مان متوقف می شود و زمانی که پاک میشویم دوباره 
رشدمان متوقف شده بود، شروع به رشد می کنیم. ممکن است مسئله به همین 
در  باید  ما  اکثر  که  است  این  واقعیت  اما  نباشد،  هم  شاید  یا  باشد،   سادگی 
انجام دهیم، و مجبور   دوران بهبودی کار زیادی بر روی به بلوغ رسیدن خود 
مدت  طول  در  ما  اکثر  باشیم.  درگیر  فرآیند  این  با  زیادی  سالیان   هستیم 
 بهبودی خود دورانی را پشت سر می گذاریم که در آن به شدت به دنبال تائید 
برای مان  تهی  و  پوچ  واقعاً  سئواالتی  هستیم.  دیگران  توسط  شدن  پذیرفته   و 
گوش  من  حرف  به  کسی  آیا  می شوم؟  دیده  من  آیا  مانند:  می شوند،   مهم 
گمنامی. نه  و  است  خودگذشتگی  از  نه  اینها  هستم؟  مهم  من  آیا   می دهد؟ 
ممکن است حتی خیلی هم مخرب باشد، اما به هر حال بطور دائم قسمتی از 

فرآیند است. 
مرجع  به  تبدیل  که  کسانی  اکثر  است.  جذاب  کس  همه  برای  شدن  مرجع 
 می شوند، در واقع برای این جایگاه داوطلب نشده اند. زمانی که ما در انجمن به

دست  آن  از  باید  چگونه  که  نمی دانیم  دیگر  می کنیم،  پیدا  دست  مقام  این 
 بکشیم. اگر دیگران بخاطر طول مدت پاکی ما یا بخاطر خدمات مان، با ما به
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گونه ای متفاوت رفتار کنند، ممکن است احساس تنهایی عجیبی به ما دست 
این توجه هستیم، احساس باشیم که مستحق  باور داشته   بدهد. هرقدر کمتر 

می گردیم.  دیگران  تائید  دنبال  به  بیشتر  و  بیشتر می شود  ما  در  امنیت  عدم 
و  کنیم  نگاه  عقب  به  می توانیم  کنیم،  گذر  زندگی  از  برهه  این  از  که  زمانی 
تا چه حد خنده دار  انجمن گمنام  برای ستاره شدن در یک  ببینیم که تالش 
است. اما وقتی که ما در این جایگاه قرار می گیریم، ممکن است احساس کنیم 
با طول  اعضاء  از  یکی  ندارد.  وجود  دنیا  در  آن  از حفظ  مهم تر  مسئله ای   که 
پاکی بسیار زیاد می گفت: "زمانی که تازه وارد بودم، اعضاء دیگر به من عشق 
 دادند، اما مرا لوس نکردند. من از آنها تقاضا دارم که حال نیز این کار را نکنند. 
حال  در  معتادان  دیگر  از  من  جدایی  باعث  و  است  کننده  تحقیر  کار   این 
 بهبودی می شود." این کار منزوی کردن و جدا ساختن است، که بسیار برای 

فرد خطرناک می باشد. 
بسازیم،  بت  اعضاء  از  یکی  از  تا  داریم  تمایل  ما  از  بعضی  که  اندازه  همان   به 
را  تا آن عضو  ما مشتاق هستند  از  بیش  یا حتی  اندازه  به همان  بعضی دیگر 
خراب کنند و تحقیر نمایند. بعضی از ما می توانند بسیار پست فطرت و کینه توز، 
او تغییر  باعث  هرگز  شخص  یک  جایگاه  تخریب  باشند.  خشن  و  گر   قضاوت 

نخواهد شد. یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: "هر زمان که همه چیز به طرزی 
دیوانه وار خراب میشد. من به اعضاء بدجنس و قضاوت گر مراجعه نمی کردم، 
بلکه نزد کسانی می رفتم که صادق و باعشق بودند." اگر می خواهیم به کسی 
کار  بهترین  شاید  بکشد،  دست  انجمن  در  خود  باالی  مقام  از  تا  کنیم  کمک 
شاید  ما  ماست.  از  قدرتمندتر  بسیار  همیشه  زمان  باشد.  کردن  صبر  ممکن 
کرده،  فراموش  که  باشیم  دوستی  به  پیام  رساندن  برای  ممکن  فرد  بهترین 
این  برای  مناسبی  فرد  نیز  است  اما ممکن  برابر هستیم،  انجمن  در  ما  همگی 
 کار نباشیم. ممکن است وظیفه ما باشد تا با شخصی برخورد کنیم، یا شاید هم
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وظیفه ما نباشد. جلب نظر یک فرد برای بررسی شرایط خود می تواند تجربه ای 
 بسیار صمیمی باشد. اما اگر به دقت مراقب شرایط نباشیم، می تواند تبدیل به
سعی  که  است  این  صحیح  رفتار  گردد.  ظالمانه  و  خشن  رفتار  و  مسئله   یک 
 کنیم صادق و فروتن باشیم، نه این که سعی کنیم تا وجدان شخص مورد نظر 

باشیم. 
بتوانیم تا  باشد  تا زندگی مان در حد کمال  این است که الزم نیست   واقعیت 

پیام برسانیم. مهم تر اینکه ما نمی توانیم انتخاب کنیم چه کسی لیاقت انجام 
اگر خودمان  برسانیم، حتی  را  پیام  ما می توانیم  دارد.  را  بزرگی  این  به   کاری 
آن را زندگی نمی کنیم، به هر حال مشارکت ما ممکن است به دیگران  واقعاً 
اگر  می کند.  تخریب  آهستگی  به  را  ما  درون  از  حالت  این  البته  کند.  کمک 
توقعات ما مالک برای انتخاب هایمان شوند، ما از چیزی که زندگی مان را نجات 

داده سرخورده و منزوی می شویم و از آن می ترسیم. 
اصولی  و  پایدار  باثبات،  قدیمی رفتاری  اعضاء  که  دارند  انتظار  جدیدتر  اعضاء 
که  هست  زمانهایی  همیشه  البته  هست.  اینگونه  نیز  اغلب  که  باشند،   داشته 
اعضاء قدیمی نیز کم می آورند. اگر یادمان برود که ما هم یک معتاد معمولی 
مانند دیگران هستیم، دست یافتن مجدد به این احساس و درک بسیار سخت 
از  تا  اند  را داشته  این تجربه  بگردیم که  اعضائی  به دنبال  باید  ما  بود.   خواهد 
حال  در  معتادان  ما  اند.  گذرانده  سر  از  را  مرحله  این  چگونه  بپرسیم  ایشان 
بهبودیی هستیم که بهترین سعی خود را می کنیم تا یاد بگیریم چگونه زندگی 
کنیم. اگر این موضوع را همیشه بخاطر داشته باشیم، همه چیز سر جای خود 

خواهد بود. 
اینکه  هوشیاری و آگاهی تحت تأثیر محیط اطراف خود تغییر می کند، بدون 
بود که  "زمانی  اعضاء مشارکت می کرد که:  از  یکی  باشد.  انجام کاری  به   نیاز 
 همة توجه ها در حدی که ظرفیتم تکمیل شود به من بود. کاری که من کردم
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فراگیری،  است جهت  انجمن جایگاهی  راندم."  بجلو  را  بعدی  نفر  که  بود   این 
این  میریزیم.  بهم  را  چیز  همه  یادگیری  فرآیند  در  ما  اوقات  بعضی  البته  که 
شرایط می تواند کمک بزرگی باشد تا ما از نیاز برای تائید شدن دست برداریم. 
که  نمیدهم  اهمیت  دیگر  واقعاً  و  نهایتاً  "من  قدیمی:  اعضاء  از  یکی  قول   به 
از  که  زمانی  می شویم،  متوجه  نهایت  در  می کنند.  فکر  چه  من  درباره   مردم 
درون احساس امنیت می کنیم، قادر هستیم پیام را برسانیم بدون اینکه حتی 

یک کلمه حرف بزنیم." 
علیرغم مدت پاکی، در نهایت چیزی که مانند هر کس دیگری گیرمان می آید، 
لذت  گمنامی خود  از  تا  می رویم  جلسه  به  ما  است.  جلسه  در  صندلی   یک 
 ببریم، حتی اگر دیگران به ما با دید یک عضو مخصوص نگاه کنند. اگر از قلب 
 و دل خود مشارکت کنیم، عموماً پس از آن چیزی از مشارکت خود را به یاد 
می افتد:  جدید  اتفاقی  و  می شویم  رها  خود  نفس  و  غرور  از  ما   نمی آوریم. 
از صحبت خود،  پس  ما  می گیرد.  جان  و  می شود  جاری  ما  درون  از  حقیقت 
از  این تعریف و تمجید  اما می دانیم که  تشکر و سپاس دیگران را می شنویم. 
ما نیست، بلکه عشقی است که از درون ما جاری گردیده و به همگی ما در آن 
تازه آموخته است. عشقی که ما در جلسات احساس می کنیم،  لحظه، چیزی 
 قوی تر از هر کالمی است که به مشارکت گذارده می شود. زمانی که شانس این

کاری  چه  انجام  ابزار  اینکه  به  بیاندازیم  اجمالی  نگاهی  تا  می کنیم  پیدا  را   
هستیم، به راستی احساس فروتنی را تجربه می کنیم. 

بهترین روش برای الگو بودن در بهبودی، این است که عملکرد داشته باشیم و 
 همیشه صادق و واقعی در دنیا حضور پیدا کنیم. اگر تقریباً حضور پیدا کنیم و
تقریباً صادق باشیم، آنگاه "تقریباً" هم در خطر خواهیم بود. الزم است بخاطر 
داشته باشیم که اولین وظیفه ما این است که اجازه دهیم تا زندگی مان نجات 
طور همین  و  خودمان  بهبودی  نفع  به  واقعیت  گذاشتن  مشارکت  به   یابد. 
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این  اگر  حتی  پیوست،  خواهند  ما  به  که  کسانی  برابر  در  است  مسئولیت مان 
مشارکت  اعضاء  از  یکی  نکنیم.  جلوه  خوب  زیاد  ما  تا  شود  باعث   مشارکت 
اینجا  آنها  آمدم،  به جلسه  وقتی  که  دارم  بخاطر  را  اعضائی  "من  که:   می کرد، 
از  نیز  من  می ساختند.  آشکار  و  برهنه  را  خود  روح  مشارکت  هنگام  و   بودند 
 ایشان آموختم و همین روش را دنبال کردم. این کار به نفع بهبودی من بود و 
از  ما  پیوست."  خواهند  ما  به  که  کسانی  برابر  در  من  مسئولیت  طور  همین 
 تجربه یکدیگر چیزهای فراوان می آموزیم. به مشارکت گذاشتن سفرمان، روشی
همیشه  صادقانه  مشارکت  گرفتن.  یاد  حال  عین  در  و  دادن  یاد  جهت   است 
 جذاب است، حتی زمانی که چیزهای زشتی را به مشارکت می گذاریم. زمانی 
تأثیر قرار می گیرند. زمانی که فروتن  که ُرک و صادق هستیم، دیگران تحت 

هستیم، افراد دیگر و همین طور خودمان آن را احساس می کنیم. 
واقع بینی 

همه ما، بعضی اوقات از لحاظ جسمی، عاطفی و روحانی نیاز به تجدید انرژی 
راحت تر  بتوانیم  تا  می کنیم،  جدا  یکدیگر  از  را  وجودمان  اجزاء  این  ما   داریم. 
درباره شان صحبت کنیم، اما در واقع آنها همگی به هم مربوط هستند. بطور 
حساس تر  عاطفی  لحاظ  از  هستیم،  جسمی خسته  لحاظ  از  وقتی  ما   مثال، 
می شویم، یا وقتی از نظر عاطفی خسته هستیم، از لحاظ جسمی راحت تر بیمار 
احساس عدم  به شدت  باشیم،  پژمرده  و  روحانی خسته  نظر  از  اگر  می شویم. 
و در حال حرکت  است  زمانی که سرمان شلوغ  ما  از  بعضی  امنیت می کنیم. 
هستیم، در بهترین شرایط خود قرار داریم. برعکس بعضی دیگر از ما به تنهایی 
و سکوت نیاز دارند تا بتوانند تجدید انرژی کنند، شاید با مراقبهای مختصر یا 

شاید رفتن به جلسه. 
اطرافیان مان  و  خودمان  به  کمک  جهت  کار  بهترین  شاید  دیگران،  به  کمک 
 باشد. مشاهده اینکه برنامه در زندگی دیگران نیز کار می کند، تأکیدی بر تعهد
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ماست و به ما امیدی تازه می بخشد. یکی از اعضاء می گفت: "در ده سال پاکی 
 به بن بست رسیدم. مسئله ای که باعث بازگشت من به برنامه شد، یک گروه از 
و  شور  همان  گردید.  من  بیداری  باعث  شان  شوق  و  شور  که  بود   تازه واردان 
خیلی  را  دیگران  تغییر  ما  شد.«  من  ماندن  پاک  باعث  اوایل  در  که   شوقی 

سریع تر تشخیص می دهیم تا تغییر خودمان را. 
بعضی از ما از طریق کار کردن با تازه واردان رشد می کنیم. ما فقط با بخشیدن 
چیزی که داریم، می توانیم آن را برای خود حفظ کنیم، اما تا زمانی که شروع 
در  چیزی  چه  که  نمی دانیم  هم  خودمان  نکنیم،  کردن  خرج  و  بخشیدن  به 
گرفتار  که  هستیم  کسی  با  زدن  سروکله  مشغول  که  زمانی  است.   اختیارمان 
است و درد می کشد، در لحظه منابع یا توانایی هایی در خود کشف می کنیم که 
 هرگز از وجودشان خبر نداشتیم. زمانی که می بینیم، کسی پیام ما را گرفته و 
دست  ما  به  عمیقی  سپاسگزاری  احساس  است،  بهبودی  شروع  حال   در 
می دهد. ما درباره اینکه چه کسی بهبود پیدا می کند، حق انتخابی نداریم. ما 
اوقات سخت است که  انتخاب نمی کنیم که به چه کسی کمک کنیم. بعضی 
بارها شاهد باشیم، جرقهای زده می شود، و سپس بر زمین می افتد و خاموش 
می گردد. زمانی که حضور داریم و نقش خود را انجام می دهیم، پیام بهبودی 
به گردش در می آید و رسانده می شود. یکی از اعضاء می گفت: "وقتی که به 
ابزاری جهت اجرای  کسی در کارکرد قدم ها کمک می کنم، احساس می کنم 
مسئولیت  فقط  من  نیستم،  کار  نتیجه  مسئول  من  هستم.  برترم  نیروی   اراده 

دارم تا در دسترس باشم."
 تالشی که ما برای ساختن انجمن مان کرده ایم، باعث شده تا در مقایسه با روزهای
اما  گیرد.  قرار  جدید  اعضاء  دسترس  در  فراوان  امیدی  و  نیرو  تجربه،  ابتدایی 
با می آوریم،  به دست   NA محلی  انجمن  یک  اندازی  راه  در  ما  که   مهارتهای 
آن به  تشکیل  از  پس  انجمن  ثبات  و  اتحاد  حفظ  جهت  که   مهارت های 



پاك زيستن : سفر ادامه دارد

۲7۹

 نیاز داریم، بسیار متفاوت است. ممکن است پس از مدتی و وقتی که تبدیل به 
یک عضو قدیمی شدیم، احساس کنیم که کسی به ما اهمیت نمی دهد و فراموش 
شده ایم. مشکلی که در تبدیل شدن به یک دایناسور )لقبی است برای اعضاء 
قدیمی( وجود دارد، این است که نسل آن منقرض شده است. فعال باقی ماندن 

در انجمن به ما کمک می کند تا رشد کنیم و باعث تغییر ما می شود. 
ممکن است به نظر عجیب باشد، اما ما مسئول هستیم اجازه دهیم تا دیگران 
بیش از ما رشد کنند. چالش بزرگی است تا بپذیریم، َرهجویي که سالیان زیاد 
با ما کار کرده تصمیم گرفته از ما جدا شود و به راه خود ادامه دهد. اما این 
کار  ما  به گردن می گیرد پس  را  بهبودی خود  دارد مسئولیت  او  اگر  فکر که 
به عنوان یک  ما می گردد.  آرامش خاطر  باعث  داده ایم،  انجام  را درست  خود 
از همان روزهای ما که  از  بوده ایم. آن دسته  ما شاهد رشد خود   انجمن هم، 

و  تلخی ها  همه  با  رشد  این  شاهد  پیوسته ایم،  آن  به  انجمن  تشکیل   اولیه 
شیرینی هایش بوده ایم. این واقعیت که NA تغییر می کند و راه و رسم برگزاری 
جلسه متفاوت شده است، می تواند بهانه ای جهت ترک انجمن باشد. این هم 
نوعی بهانه و دستاویز است که فکرش را نکرده بودیم. اگر در انجمنی سرزنده، 
در حال رشد و در حال تغییر فعال باشیم، زیاد متوجه تغییرات آن نمی شویم اما 

اگر برای مدتی دور باشیم از تغییرات انجمن وحشت خواهیم کرد.
و  وقت  می کنیم.  تغییر  هم  ما  می روند،  و  می آیند  افراد  می کند،  تغییر   NA
زمانی که ما در اختیار داریم، روابط ما با دیگران، نحوه خدمت کردن و شرکت 
اگر قدم ها  ما در جلسات همگی بطور طبیعی در طول مدت تغییر می کنند. 
سمت  به  منّظم  بطور  تقریباً  ما  باشند،  ما  زندگی  در  مستمر  و  جاری  جزئی 
بررسی زندگی خود و اینکه چه چیزی برای مان کار می کند و چه چیزی نیاز 
به بهتر شدن دارد، فرا خوانده می شویم. این نیز طبیعی است که بعضی اوقات 
و آن  در  خود  جایگاه  انجمن مان،  ما  بیاندازیم.   NA به  گیرانه  سخت   نگاهی 
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است  ممکن  کار  این  می کنیم.  بررسی  را  آن  به  نسبت  اعتقادات مان  و  باورها 
 ناراحت کننده و ترس آور باشد. اگر مانند هر رابطه ای دیگر، به خود فضای الزم

جهت بررسی تعهدات مان را بدهیم، آنگاه می توانیم با خود صادق باشیم. 
سردرگمی را  و  درد  ما  هستند،  تغییر  حال  در  ما  باورهای  و  درک  که   زمانی 
با  ما  رابطة  شد.  خواهد  ما  در  انزوا  احساس  ایجاد  باعث  که  می کنیم  تجربه 
دیگران، خودمان و نیروی برترمان قطع خواهد شد. مشارکت کردن با دیگران 
در این گونه شرایط حیاتی است. ما از نحوه تحویل گرفتن این مشارکت توسط 
دیگران شگفت زده می شویم. اگر صادق و واقعی باشیم، به راحتی به دیگران 
اینکه در دام  باال می رود، ممکن است در  ما  پاکی  زمانی که   وصل می شویم. 
جلسه باید چگونه مشارکت کنیم، گرفتار شویم. اگر مشارکت ما به جای اینکه 
تصوری باشد از آنچه که فکر می کنیم دیگران میل دارند تا بشنوند، انعکاسی 

صادقانه از تجربه مان باشد آنگاه حقیقت باعث رهایی ما خواهد شد. 
که  می گویند  بعضی  دارد.  وجود  مان  بیماری  تشریح  برای  گوناگونی  راه های 
عدم  و  ترس  همان  با  ما  است.  انسانی  از حاالت  و شدید  شاق  موردی  اعتیاد 
امنیتی که دیگران دارند، دست به گریبان هستیم، اما ما این احساسات را در 
خطر  به  را  خود  جان  آن  از  فرار  جهت  حاضریم  که  می کنیم  تجربه  سطحی 
اندازیم. برخی دیگر از اعضاء می گویند که شرم و خجالت، پایه و اساس بیماری 
اعتیاد است. تفکر بیمار گونه ما ریشه در این باور قدیمی دارد که مشکلی در ما 
 وجود دارد. زمانی که به دنیا و به خودمان با دید شرم و خجالت نگاه می کنیم، 
 هرچه که می بینیم شاهدی است بر این مدعا که ما بد و مشکل دار هستیم و 
بیماری مان  از  ما  توصیف  ندارد.  مان وجود  برای  عقل  بازگشت سالمت  امکان 

نسبت به رابطه ای که با آن داریم تفاوت می کند. 
ما  است.  غربت  احساس  و  دلتنگی  بیماری  اعتیاد  که  می گویند  دیگر  بعضی 
این متوجه  است  ممکن  ما  می بینیم.  ترسناک  را  حال  و  پرشکوه  را   گذشته 
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حالت در خود نشویم، اما وقتی که می شنویم تازه واردی در مورد همین چند 
 وقت اخیر که به نظر ما تازه سپری شده است با این عنوان شکایت می کند که:
قضیه  این  در  موجود  طنز  متوجه  تازه  نیست"  قدیمها  مثل  چیز  هیچ  "دیگر 

می شویم. 
 اتفاق خاصی در اوایل پاکی برای ما روی می دهد. درماندگی ما با تعهِد کاملی 
که در ابتدای کار داریم با هم در می آمیزند و ارزشمندترین و مهم ترین دوران 
زندگی ما را شکل می دهند. تجربه ما با اولین گروه خانگی، اولین وصل شدن 
واقعی به راهنمای خود و یا اولین جمع دوستان بهبودیی که در ابتدای پاکی 
تکرار  تجربه  این  که  واقعیت  این  اما  است.  نشدنی  تکرار  تجربه ای  داشتیم، 
 نشدنی است به این معنی نیست که تجربه فعلی ما به آن خوبی نیست. یکی از 
یک  بهبودی مانند  با  تا  دهم  اجازه  بخود  »اگر  که:  می کرد  مشارکت   اعضاء 
و  انجمن  زمان حال  بین  تفاوت  که  این مشکل  با  دیگر  روبرو شوم،  وارد   تازه 
زمان گذشته ای که من بخاطر دارم چیست دست به گریبان نخواهم بود. من 
می توانم امروز در انجمن حضور داشته باشم بدون اینکه در احساس غربت و 
 مقایسه غرق شوم.« اگرچه مشکل است تا به همان نسبت که تغییر می کنیم 
 به بهبودی خود نیز اجازه تغییر دهیم، اما این چیزیست که ماندن در NA را 

امکان پذیر و پُربار می سازد. 
کوچک  انجمنی  ما  محلی   NA هنوز  که  وقتی  کار  ابتدای  در  ما  که  اقداماتی 
است، انجام می دهیم اصول اولیه است وهم مانند بهبودی شخصی اگر از اصول 
اولیه دور شویم، بازگشت به آن برای مان سخت خواهد شد. هم چنین جلسات 
 نیز راکد خواهند شد. اگر تنبلی کنیم، پیام ما نیز آبکی و کمرنگ می شود. اگر
اصالح  برای  تا  هستیم  مسئول  افتاده،  ما  گروه  در  اتفاقی  چنین  که   ببینیم 
نماییم.  سرزنش  را  دیگران  و  کرده  شکایت  فقط  اینکه  نه  کنیم،  اقدام  اوضاع 
 بعضی اوقات برگزاری جلسات با موضوع قدم ها یا کتاب خوانی، کمک می کند تا
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جلسه دوباره بر روی بهبودی تمرکز کند. بعضی از مهم ترین کارهایی که ما 
جلسة  در  فعال  و حضور  است. شرکت  مان  خانگی  جلسه  در  می دهیم  انجام 
خانگی مان، آن را به خانه واقعی ما تبدیل می کند. یکی از اعضاء در مشارکِت 
خود اعتراف می کرد که: " ایکاش اعمال من واقعاًً از سر ایثار و از خودگذشتگی 
این است که گروه خانگی خود  اما در عمق وجودم میدانم که هدف من  بود. 
به  نسبت  ما  کنم."  شرکت  همیشه  آن  در  بتوانم  تا  دارم  نگه  سرپا  و  زنده   را 
احساس  می کنیم،  بودن  مفید  و  پذیرش  عشق،  احساس  آن  در  که   جلساتی 
 خوبی داریم. انجام کارهای کوچکی مانند تلفن کردن به عضوی که چند روز
فراموش  است.  گروه  نیروی  تجدید  واقع  در  نکرده،  شرکت  جلسه  در   است 
نکردن یکدیگر واقعاً مهم است، فرقی هم نمی کند تازه پاک شده باشیم یا خیر. 
ما از طریق الگوسازی آموزش می دهیم. ما وقتی که صادقانه، ُرک و از صمیم 
قلب درباره بهبودیمان مشارکت می کنیم، پیامی بسیار قوی تر را می رسانیم تا 

مواقعی که در مشارکت خود سخنرانی یا موعظه می کنیم.
بعضی  در  است.  متفاوتی  رشد  مرحله  در  و  می کند  فرق  مکان  به  مکان   NA
نقاط  بعضی  در  و  ندارد،  بهبودی وجود  انجمِن در حال  از یک  نمونه ای  نقاط 
 خانواده ها بسیار درگیر هستند. در بعضی کشورها اعضاء، جهت سم زدایی افراد 
را به خانه خود می برند و در بعضی دیگر عشق خشن و سخت گیرانه مسئله ای 
عادی است. در بعضی کشورها به تازه واردان می گویند "ساکت باش و گوش 
کن" و در بعضی دیگر از کشورها ایشان را تشویق به مشارکت می کنند. همه 
است.  متنوع  بسیار  آن  بکارگیری  نحوه  اما  است،  ثابت  و  یکسان  اصول  جا 
مسئله مهم آن است که اصول را بکار گیریم و بدانیم که اتحاد ما در رأس قرار 
یعنی: رساندن  باشیم،  داشته  تمرکز  اصلی خود  بر روی هدف  باید  ما  و  دارد، 
پیام به معتاد در حال عذاب. سیاست بازی و معروفیت ما را از هدف مان دور 
 می سازد. زمانی که اعضاء NA فراموش کنند که بهبودی شخصی ما به اتحاد 
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در NA بستگی دارد، هر دو به خطر می افتند. بعضی جوامع NA گاهی اوقات 
درس  آن  از  می توانیم  که  است  فاجعه ای  این  می میرند.  و  می شوند  پژمرده 
 بگیریم. ما گرایش داریم تا باور کنیم که هر چیزی که رایگان است، ارزشی هم
اگر  کنیم.  تصور  که  باشد  آن  از  ارزشمندتر  است  ممکن  حالیکه  در   ندارد. 
تشخیص دهیم که انجمن ما به مشکل برخورده است، باید اقدامی درست و از 

سرعشق انجام دهیم. زیرا زندگی ما به آن بستگی دارد. 
خدمت 

اشتیاق ما به خدمت، رابطه ما با دنیا را تغییر می دهد. ما فقط در NA باعشق 
حاطه  را  ما  که  عشقی  با  عاشقانه،  اقدامات  طریق  از  ما  نیستیم.  بخشنده   و 
باز  آن  گرفتن  بر  در  برای  را  خود  آغوش  و  می کنیم،  برقرار  رابطه   کرده، 
 می کنیم. تمایل داشتن برای پذیرش کمک، خود یک نوع بخشش است. اقرار 
باشد.  کننده  ناراحت  است  ممکن  آن،  درخواست  یا  کمک  به  نیاز  داشتن   به 
 وقتی به کسی اجازه می دهیم تا قدم جلو بگذارد و به ما کمک کند، در واقع به 
 ایشان فرصت داده ایم تا عشق و سخاوت خود را بیان کنند. زمانی هم که برای

کمک به دیگران اقدام می کنیم، خودمان بیش از آنچه که می بخشیم، دریافت 
 NA اعضاء  جلسه،  پایان  دعای  خواندن  از  پس  نقاط،  بعضی  در   می کنیم. 
می گویند  دیگر  نقاط  بعضی  در  و  برگردید  جلسات  به  هم  باز   می گویند 
این درک سرچشمه  از  این اصطالحات  "بروید به دیگران کمک کنید" هر دو 
می گیرند که وقتی می بخشیم و زمانی که اجازه می دهیم دیگران ببخشند، در 

واقع با نیرویی برتر از خودمان ارتباط برقرار می کنیم و به او وصل می شویم. 
خدمت فقط یک پُست یا موقعیت در یک کمیته نیست، بلکه یک احساس و 
 حالت قلبی است. خدمت یک روش برای زندگی است که ما می توانیم آن را در

برای  درب  داشتن  نگه  باز  سادگی  به  می تواند  گیریم. خدمت  بکار  امور  تمام 
 فردی نیازمند باشد، یا به پیچیدگی کمک به یک عزیز در مراحل آخر زندگی
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و  با خدمت  ما  رابطه  تا  باعث می شود  فروتنی،  مرگ. عمیق تر شدن  هنگام  و 
نحوه ای که آن را بروز می دهیم، تغییر کند. اشتیاق به خدمت، نشان دهنده 
ایثارگرانه خدمت  برای  کلیدی  اصول  از  گمنامی یکی  است.  نفس  از   رهایی 

برتر  نیروی  خدمت  در  گذشتگی  خود  از  با  تا  می گیریم  یاد  که  زمانی  است. 
به خوشحالی،  باشیم،  عذابند  در  که  کسانی  در خدمت  طور  همین  و  خود  از 

هدفمندی و عزت دست پیدا می کنیم. 
یا  کنیم،  کار  قدم  دیگران  با  نفس  به  نفس  چه  کنیم  خدمت  ساختار  در   چه 
ما  برای  مهم  اصول  از  یکی  و  است  خدمت  حال  هر  به  دو،  این  بین  چیزی 
پیام  رساندن  برای  روشی  دو  هر  اصول،  براساس  آموزش خدمت  و   بکارگیری 
دارد.  بر  در  بهبودی  که  هدایایی  دریافت  برای  است  راهی  چنین  هم  و  است 
خدمت ما را به انجمن وصل می کند و کمک می کند تا حتی زمانی که شرایط 
فعال  آن  در  و  کنیم  حفظ  انجمن  با  را  خود  ارتباط  هم  باز  نداریم   مناسبی 
 باشیم. متعهد بودن به باز کردن درب جلسه حداقل یک بار در هفته می تواند به 
معنی فعال باقی ماندن در انجمن باشد، و نداشتن چنین تعهدی می تواند به 
راهی  بهبودی، خدمت  اوایل  در  باشد.  انجمن  از  و خارج شدن  لغزیدن   معنی 
دلیلی  پاکی، خدمت  از مدتی  و پس  و خواسته شدن،  بودن  مفید  برای   است 

است برای حضور و فعالیت در انجمن حتی زمانی که حوصله اش را نداریم.
است.  دوطرفه  خیابان  یک  دیگر،  معتادی  به  معتاد  یک  کمک  درمانی   ارزش 
بطور  همگی  ما  است.  گیرنده  یک  کدام  و  دهنده  کدام طرف  که  نیست  مهم 
مساوی حق داریم تا درخواست کننده یا فراهم کننده باشیم، و هر طرف این 
کدام که  این  بین  نیست  نیاز  دیگر  برد.  خواهیم  سود  هم  باز  باشیم،   معادله 
طرف بیشتر سود می برد و کدام طرف کمتر، تعادل برقرار کنیم یا آن را اندازه 
 بگیریم تا ببینیم آیا به اندازه کافی انجام داده ایم و آیا برد با ما بوده است یا 
تا در الهام و جرقه ای هستیم  انگیزه،  به دنبال  این است که ما   خیر. حقیقت 
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 وجودمان شعله ور شود. یک جلسة خوب، یک قدم دوازده قوی، یک همایش یا
وجود  به  را  و خوشایند  بسیار خوب  احساسی  ما  در  می تواند  گردهمایی  یک 
بوده،  نیاز  وجودمان  به  که  همانجای  دقیقاً  لحظه  یک  در  کنیم  درک  تا  آورد 
قرار داشته ایم. این احساس اعتیاد آور است. زمانی که بفهمیم می شود چنین 
احساس خوبی داشت، دائم در پی تکرارش هستیم. ما تمایل داریم تا در دوران 
دهیم،  ادامه  کافی  اندازه  به  اگر  می دانیم  زیرا  کنیم،  تالش  شدت  به   سخت، 
مصرف،  دوران  مانند  این  داد.  ما دست خواهد  به  بودن  کامل  احساس  دوباره 
یک توّهم نیست. بلکه درکی واقعی است از: فقط برای امروز، کاری که انجام 

می دهیم، برای کسی مهم است. 
تا  یاد می گیریم  ما  تغییر می دهد.  نیز  را  زندگی خودمان  با  ما  رابطة   خدمت 
 عشق و سپاس گزاری را به عمل در آوریم، و زمانی که احساسات خوب خود را 
پیدا  زندگی مان  امور  تمام  در  را  خود  راه  احساسات  این  می کنیم،   بسیج 
 می کنند. ما با نقص های خود و نقصهای یکدیگر روبرو میشویم و راهی برای 
 گذر از آنها پیدا می کنیم. یکی از اعضاء با خنده ای بر لب می گفت: "اولین بار 
به  اصول  دادن  ترجیج  واقعی  معنی  شدم،  خدماتی  کمیته  یک  گرداننده  که 
با  باعث رشد من شد. هنگام خدمت  این شرایط  را درک کردم.  ها  شخصیت 
کسانی آشنا می شویم که نسبت به بهبودی آتشی مزاج و احساساتی هستند، 
ما که  از  آن دسته  برای  ما می شود.  به  بخشیدن  انرژی  باعث  این هیجان  که 
همیشه با احساس تعلق مشکل دارند، خدمت می تواند کاری برای انجام دادن 
باشد و دلیلی برای ماندن ما تا آخر جلسه، کارگاه یا گردهمایی. در عین حال 
باعث می شود تا به طریقی وصل شویم که زندگی مان تغییر کند. ما در فرآیند 
یاد می گیریم، همین طور در حاشیه  بهبودی  زیادی درباره  خدمت، چیزهای 
هنگام  کردن  تمیز  یا  هنگام چیدن صندلی  که  گفتگوی  مثل:  کردن،   خدمت 
را طوالنی  راهی  هنگامی که  یا  داریم،  همدیگر  با  رویداد  یک   برگزاری 
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برای انجام یک تعهد خدماتی با یکدیگر طی می کنیم. در این گونه شرایط با 
کسانی ارتباط برقرار می کنیم که درباره بهبودی جدی هستند. یکی از اعضاء 
دوست  هنگامی که  ببندم  را  دهانم  می بایست  "من  که:  می کرد،   مشارکت 
را  دهانم  می خواستم  هنگامی که  بزنم  حرف  می بایست  و  بزنم،  حرف   داشتم 
انجام  از  دست  و  بکنم  تازه  کارهای  انجام  به  شروع  می بایست  من   ببندم. 
کارهای قدیمی که دیگر فایده ای نداشتند بردارم. من می بایست یاد بگیرم که 
 درخواست کمک کنم، به دیگران تفویض اختیار کنم، ریسک کنم و مشارکت 
عملی  چه  کالمی و  چه  را  کننده  منزجر  های  آشفتگی  می بایست  من  نمایم. 
انجام   سروسامان دهم. چرا خدمت می کنم؟ زیرا تمام کارهایی که در قدم ها 

داده ام را تقویت می کند." 
بعضی از ما جفت پا می پرند وسط خدمت. ما خود را درگیر هرنوع خدمتی که 
موجود است می کنیم، و گاهی توسط اعضاء دیگر که فکر می کنند کارها باید 
 به روشی متفاوت انجام شود، متوقف می شویم. یا ممکن است آنقدر برای خود 
به  ما  باعث شود  و  باشد  نداشته  آنها وجود  امکان حفظ  ایجاد کنیم که  تعهد 
 تدریج خسته و پر از رنجش شویم. ما دلسرد میشویم و خود را کنار می کشیم. 
از  ما در می یابیم که  به بی عالقگی کامل می رسیم.  از عالقه مندی شدید  ما 
نگاه  آن  به  بیرون  از  داریم  و  شده ایم  خارج  هستیم  اش  عاشق  که  انجمنی 
 می کنیم. ما در تأسف به حال خود غرق می شویم، چون به خود می گوییم: آیا 
را  ما  باتجربه  اعضاء  حتی  چنین  این  زمان هایی  نکردم؟  را  خود  سعی   نهایت 
تحت فشار می گذارند. ما ممکن است الزم باشد از این گونه خدمت برای مدتی 

کنار بکشیم و به جای آن بر روی هدف اصلی مان تمرکز کنیم. 
را رها کنیم، فصل  انحراف ما می شود  باعث حواس پرتی و  اگر مسئله ای که 
تازه ای در بهبودی ما آغاز می شود. در همین حال، ما پاک می مانیم و کارهای 
از خود  انگیزه  ما  است.  نهفته  ده  قدم  در  حل  راه  می دهیم.  انجام   مفیدی 
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 خدمت را بررسی می کنیم. آیا سعی می کنیم نظر خود را دربارة اینکه کارها 
حقیقتاً  اینکه  یا  کنیم،  تحمیل  دیگران  به  شود  انجام   NA در  چگونه   باید 
می خواهیم کمک کنیم؟ آیا می توانیم به اندازه کافی خود را نادیده بگیریم تا 
فرصت الزم برای دیگران نیز به وجود آید؟ تجربه درباره اینکه چه چیزی کار 
این  می کند و چه چیزی کار نمی کند باعث آگاهی ما می شود. ما می توانیم 
نتیجه را کنترل  اینکه سعی کنیم  با دیگران در میان بگذاریم بدون  را   تجربه 
داریم،  شخصی  بسیار  برداشتی  مسائل  همه  از  می یابیم  در  که  زمانی   کنیم. 
 ممکن است وقت آن باشد که کنار کشیدن از خدمت را در نظر بگیریم. دعا و 
نظر،  یک  باید  زمانهای  چه  که  دهیم  تشخیص  بتوانیم  تا  است  الزم   تمرین 
از اصول مهم در خدمت است،   تصمیم یا موقعیت را رها کنیم. چرخش یکی 

چه برای خودمان و چه برای انجمن مان.
به  یافتن  دست  برای  راهی  هم  باشد،  فرار  راه  یک  می تواند  هم   خدمت 
که  زمانی  عالیق مان.  و  مهارتها  شناخت  توسط  وجودمان  از  نو   قسمت هایی 
فکر می کنیم داریم از پلکان ترقی باال می رویم و موقعیت خود را شاهدی برای 
اما  است.  گردیده  فعال  ما  غرور  که  است  زمانی  دقیقاً  می دانیم،  مان   موفقیت 
زمانی که با سپاسگزاری، از خود گذشتگی و نیت خیر برای همگان در قلب مان 
 بخشش می کنیم، تجربه ای غنی و سازنده خواهیم داشت. زمانی که از لحاظ 
روحانی بیدار هستیم، الزم است که خدمت کنیم و از طریق کار کرد قدم ها آن 

را ارتقاء بخشیم. 
 ما به تعادلی بین خدمت در درون NA و بیرون از آن دست خواهیم یافت. ما
 از طریق انجام کارهای کوچکی مانند: بردن کسی به جلسه با غذا رساندن به
به  تا  می دهد  اجازه  ما  به  برنامه  می کنیم.  مراقبت  یکدیگر  از  بیمار  دوستی 
راحت ترین راه برای بخشش و راحت ترین روش برای درخواست کمک، دست 
در ما  محدودیت  شامل  که  می شویم  روبرو  خود  محدودیتهای  با  ما   یابیم. 
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که  کارهای  دربارة  تا  می آموزد  ما  به  و  می شود  نیز  خواری  غم  و  دلسوزی 
می توانیم و کارهای که نمی توانیم انجام دهیم، واقع بین باشیم. 

راهنمائی  و  منبع  عنوان  به  می توانیم  باشیم،  خدمت  در  تجربه  دارای  ما  اگر 
برای دیگران مطرح گردیم. تعهد داشتن نسبت به وارد کردن دیگران به فرآیند 
ایشان، نشانگر روحیه فروتنی ما است. حوصله،  بر  خدمت بدون حفظ کنترل 
مهربانی و اعتماد کلید اصلی این فرآیند است. اگر با دیگران با احترام و اعتماد 
ازاء همان احترام و اعتماد را دریافت خواهیم  رفتار کنیم، به احتمال زیاد در 
 کرد. ما می توانیم از طریق الگوسازی دیگران را راهنمایی کنیم و گفتگوها را 
بدون  شود  حفظ  اصلی  هدف  روی  بر  تمرکز  تا  کنیم  کمک  و  نموده   هدایت 
 اینکه بر روی نتیجه تأثیر بگذاریم. حضور و شرکت بدون داشتن توهم کنترل 
می تواند الگوی ما برای باقی عمر باشد. هر توان با ظرفیتی داشته باشیم، اگر با 
فروتنی خدمت کنیم آنگاه خدمت مان به NA توأم با فداکاری و عشق خواهد 
 بود. اگرچه ممکن است برخی افراد فقدان فروتنی را یکی از خصایص رهبری 
و  ایجاد  باعث  را  کردن  خدمت  از  اجتناب  انجمن  در  ما  اما  آورند،   بحساب 
فروتنی  باعث  همیشه  خدمت  می دانیم.  حوصلگی  بی  و  خودخواهی  پرورش 
مجبور  باشیم،  گزار  خدمت  یک  چگونه  اینکه  یادگیری  حین  در  ما  می شود. 
 می شویم تا مشکالت مان را با خودخواهی و خودپرستی حل و فصل کنیم. اگر 
 روزی فراموش کنیم که فقط جزئی از یک کل هستیم، به مشکل بر خواهیم 

خورد. 
مثال  برای  دارند.  دنیا  باقی  با  متفاوتی  معنی   NA در  لغات هستند که  بعضی 
بیماریی روحانی است  اعتیاد صحبت می کنیم، منظورمان  ما درباره  وقتی که 
تأثیر می گذارد. زمانی که دربارة سالمت عقل  تمام زمینه های زندگی  بر  که 
 مشارکت می نماییم، عالقه ای به مفاهیم بالینی آن نداریم، بلکه منظورمان: نگاه
که شخصی  درک  تا  می کند  کمک  که  است  مان  شخصی  تجارب  به   کردن 
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برای مان کار می کند را پیدا کنیم. و وقتی که درباره رهبری در NA صحبت 
از  بیشتری  اختیار  و  قدرت  اعضاء  از  بعضی  که  نیست  این  منظور  می کنیم، 
با  خود  تجربة  گذاشتن  مشارکت  به  معنی  به  اینجا  در  رهبری  دارند.   دیگران 
توسط خدمت  را   NA ما رهبری در  است.  اتحاد  و  فروتنی  با  روحیه ای همراه 
همیشه  بگیریم،  عهده  به  که  را  خدمتی  نوع  هر  می کنیم.  تمرین   ایثارگرانه 
معتاد در حال عذاب را در تمام فعالیت هایمان بخاطر خواهیم داشت، و در عین 

حال پذیرش، شهامت و اقدام و عمل را تمرین خواهیم کرد. 
 قبول مسئولیت یکی از مهم ترین اصولی است که در NA تمرین می کنیم، و 
خدمت  است.  مسئولیت پذیری  تمرین  برای  ها  روش  بهترین  از  یکی  خدمت 
باعث می شود تا توسط بهبودی احاطه کردیم و در آن فعال باشیم، در ضمن 
از طریق در  تمرین کنیم.  را  تا اصل پذیرش  فراهم می کند  برای مان   فرصتی 
پیدا  خود  از  بهتری  شناخت  معتادان،  دیگر  با  خود  تجربه  گذاشتن   میان 
می کنیم. کمتر اتفاق افتاده که معتادان بتوانند برای مدتی طوالنی پاک بمانند، 
بدون اینکه خدمت ایثارگرانه را به نوعی تمرین کنند. درست است که NA به 
 رایگان بخشش می کند، اما توان ما در دریافت از برنامه محدود است. پس از 
نعمت های که  است  بخشش  طریق  از  بلکه  دریافت  طریق  از  نه  پاکی،   مدتی 

برنامه را تجربه خواهیم کرد. کار اصلی از این مرحله شروع می شود، که همگی 
بتوانیم  تا  بکنیم  کاشتن  به  اقدام  باید  ما  نداریم.  را  آن  انجام  آمادگی  نیز  ما 
نعمت ها را درو کنیم. بهبودی به همراه خود مسئولیت را می آورد، که با قبول 

مسئولیت برای بهبودی شخصی مان شروع می شود. 
ما که  از  آن دسته  برای  است.  نعمت  نوعی  بودن، خود  پاسخگو  اوقات  بعضی 
خوبی  درِس  می تواند  بودن  پاسخگو  ندارند،  مسئولیت  قبول  با  زیادی  تجربه 
در  میتوانند  نیز  دارند،  مسئولیت  قبول  با  فراوانی  تجربه  که  دیگرانی   باشد. 
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اصولی  تعادل  و  تحّمل  انعطاف پذیری،  بیاموزند.  را  کردن  رها  چگونه  خدمت، 
هستند که ما از طریق خدمت کردن تمرین می کنیم. 

ما یاد می گیریم که اتحاد را تمرین کنیم، حتی زمانی که برای مان خوشایند 
نماییم. یکی  تمرین  را  تا شهامت  و همین طور فرصتی دست می دهد  نباشد 
 از اعضاء مشارکت می کرد که: "تمام عمر من احساس می کردم که از دیگران 
خراب  من  روز  تمام  می کرد،  اخم  من  به  غریبه ای  حتی  اگر  هستم.   کمتر 

می شد. خدمت کمک کرد تا دوباره احساس ارزش کنم." 
اصول، تمرین و دورنما 

خدمت در NA باید همیشه با روحیه ای از رساندن پیام به معتاد در حال عذاب 
همراه باشد. این هدف اصلی انجمن ما است و اگر از آن منحرف شویم، راه را 
برای نفوذ عوامل گمراه کننده هموار کرده ایم. به ندرت اتفاق می افتد که انگیزة 
از عواملی که  اما یکی  ایثارگرانه هدف ما است،  ما کامال خالص باشد. خدمت 
مفید  احساس  ما  به  که  است  این  کننده می سازد  ارضا  این حد  تا  را   خدمت 
کاماًل  ما  خدمت  که  نیست  هم  گونه  این  می دهد.  بودن  ارزشمند  و  بودن 
انجام  که  خدمتی  باشد.  غرور  و  خودخواهی  اساس  بر  کامال  یا   ایثارگرانه 
کنیم،  پیدا  خود  به  نسبت  بهتری  که حس  زمانی  تا  می شود  باعث  می دهیم 
 متحد و باهم باقی بمانیم. پذیرفتن این موضوع به ما کمک می کند تا پیشرفت 
کنیم، بجای اینکه بخواهیم تظاهر کنیم که همه چیز خوب است. خودخواهی 
نیست اگر ما از داشتن یک هدف واحد، احساس خوبی داریم. اگر عملکرد ما 
انجام می دهیم،   براساس نیت خیر است، یعنی: کار درست را به دلیل درست 
داشتن  و  داریم  بخشش  برای  ما چیزی  از  یک  هر  برد.  سود خواهیم  مطمئناً 
این  بهبودی کمک کنیم.  به یکدیگر در  تا  اجازه می دهد  ما  به  امکانی  چنین 
یک فرآیند جاری و مستمر است. ما برای خود جایگاهی پیدا می کنیم و یاد 
دنبال به  و  می کنیم  رشد  مدتی  از  پس  باشیم،  راحت  آن  در  تا   می گیریم 
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جایگاهی جدید خواهیم گشت و هربار چیزی درباره خود می آموزیم و کارهای 
جدید یاد می گیریم. یکی از اعضاء در مشارکت خود می گفت: "به نظر میرسد 
که هرقدر باتجربه تر می شوم، بهتر تشخیص می دهم که تا چه حد بی تجربه 

هستم."
یکی دیگر از اعضاء آشنا شدن خود با خدمت را این گونه توصیف می کرد: "در 
آن جلسه همش بحث و جدل، سیاست بازی، دستور کار و در کل هرج و مرج 
بود. اما از همان آغاز من عاشق آن جلسه و خدمت شدم. من آنجا یک تازه وارد 
بودم، چیزی که به آن عادت داشتم. احساس می کردم که از همان اول حسابی 
جاگیر شده ام." در اینجا منظور این نیست که بی نظمی خوب است. اما درست 
همانند بهبودی شخصی، مسایل سخت و مشکل در بر گیرنده درس های خوبی 
اعضاء  تا  می کند  کمک  جدید،  افراد  به  دادن  خدمت  اجازه  هستند.  ما  برای 
بیشتری از تجربه خدمت درس بگیرند. در ضمن کمک می کند تا ما در معرض 
ایده های نو و روشهای جدید انجام کار قرار بگیریم. اختراع مجدد چرخ ممکن 
است ارزشمند باشد، حتی اگر بنظر رسد که کارها به درستی انجام نمی شوند. 
ما هریک از طی کردن این فرآیند چیز یاد می گیریم و حتی بعضی مواقع چرخ 

بهتری اختراع می کنیم. 
 همه چیز تغییر می کند، که این هم خبر خوب است و هم خبر بد. تغییر باعث

که  بدانیم  باید  نیست.  ما  مراد  وفق  بر  همیشه  لزوماً  اما  می شود   رشد 
نشاط  با  همراه  بهبودی  داشتن  کلید  ُخلقی،  خوش  با  همراه  انعطاف پذیری 
ما راه  است  ممکن  باشیم.  داشته  آینده ایمان  به  تا  می کنیم  سعی  ما   است. 
 پُر پیچ و خم و توأم با دردهای فزاینده باشد، که الزم نیست ما از دلیل اش سر

شرایط  یک  کنیم.  پیش بینی  را  آینده  نمی توانیم  وقت  هیچ  ما  آوریم.  در 
در  حقیقت  یک  این  داستان.  پایان  نه  و  است  رشد  از  مرحله ای  ناخوشایند، 
 بهبودی شخصی و یک حقیقت در انجمن مان است. ما رشد و تغییر می کنیم،
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راه اندازی  درگیر  ما  اگر  می کنند.  تغییر  و  رشد  نیازهایمان  نسبت  همان  به  و 
است  ممکن  پیشرفته  انجمنی  به  آن  رشد  بوده ایم،  دورافتاده  مکانی  در   NA
به  را  خدماتی  پست  یک  طوالنی  مدتی  برای  اگر  باشد.  ناخوشایند  مان  برای 
 عهده داشته ایم، ممکن است برای مان سخت باشد که اجازه دهیم دیگران قدم 
 پیش بگذارند و آن کار را انجام دهند و همین طور سخت است بپذیریم که آن
کار را می توان به روش های دیگر نیز انجام داد. اگر هویت مان به پستی که 
برعهده داشته ایم وابسته گردد، دیگر قادر به درخواست کمک نیز نخواهیم بود. 
را  "آنها همة کارها  زیرا فکر می کنیم که  بود  درخواست کمک سخت خواهد 
اشتباه انجام میدهند." و همین طور پیام رساندن برای مان سخت می شود زیرا 

سرخوردگی مان برای دیگران مشهود است. 
این واقعیت که NA امروز با گذشته های خود فرق می کند، در نتیجه موفقیت 
 و رشد ما حاصل گردیده است. البته آن قدر هم فرق نکرده است، زیرا مبانی و
است  کارهای که الزم  و  نکرده  فرقی  ما  پیام  نداشته.  تغییری  آن  اولیه   اصول 
راه  و  بدهیم  دست  از  را  مصرف  وسوسه  کنیم،  مصرف  قطع  تا  دهیم   انجام 
در  ما  که  آنجا  از  بود.  که  است  همان  هنوز  کنیم  پیدا  زندگی  برای   تازه ای 
تغییری  ما  آشنای  محیط  که  نمی خواهیم  می کنیم،  امنیت  احساس  جلسات 
خواهان  دیگر  آشناییم،  آن  با  و  هستیم  بلد  خوب  ما  که  چیزی  اگر  اما   کند. 
تلقی  شخصی  را  آن  ما  است  ممکن  نباشد،  دیگران  مطلوب  و  باشد   نداشته 
کنیم. ممکن است ما از اینکه صندلی ها در جلسه خانگی مان بطرزی متفاوت 
آدم های  با  اینکه چگونه  یادگیری  بد شود.  حالمان  و  بریزیم  بهم  چیده شده، 
برای مان  انجام دهیم، می تواند  تازه  بطریقی  را  کارها  یا  کنیم  جدید همکاری 
در  چه  هم،  دیگران  تا  دهیم  اجازه  که  زمانی  باشد.  کننده  ناراحت  و  دردآور 
 خدمات و چه در انجمن جایگاه خود را داشته باشند، آنگاه هر دو آنها مطلوب
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و خوشایند خواهند شد. فقط گفتن "خواهش می کنم" و "متشکرم" می تواند 
یک دنیا تفاوت ایجاد کند. 

 اگر ما اصول بهبودی را بپذیریم، طبیعت، انجمن را نیز خواهیم پذیرفت و به 
خواهیم  را  خود  خاص  روش  نیز  ما  از  یک  هر  کرد.  خواهیم  کمک  آن   رشد 
 داشت. ما ممکن است عاشق گروه خانگی خود باشیم و آن را تقویت کنیم، یا 
با  کردن  کار  در  ما  از  بعضی  کنیم.  اندازی  راه  جدیدی  جلسه  است   ممکن 
بسیار  ارتباطات  در  دیگرمان  بعضی  دارند.  استثنایی  استعدادی  واردان،  تازه 
وب سایت های  ساختن  یا  رویدادها  برگزاری  از  است  ممکن  ما  هستیم.   خوب 
برای  راهی  ما  باشد،  داشته  جا  ما  قلب  در  که خدمت  وقتی  ببریم.  لذت   زیبا 
می گیریم،  عهده  بر  که  برای خدمتی  است  ممکن  می کنیم.  پیدا  بودن   مفید 
 هیچ گاه نیاز به رای دیگران نباشد. اگر برای تجارب یکدیگر ارزش قائل شویم و 
سعی کنیم تا خدمت مطبوع، جالب و فراگیر باشد، در خواهیم یافت که برای 
همه جا هست. خدمت به هریک از ما کمک می کند تا رشد کنیم، ما به فعال 
ما  پیام  که  کنیم  حاصل  اطمینان  تا  داریم  نیاز  خدمت  در  اعضاء  همه   بودن 

بخوبی و بطور وسیع رسانده می شود. 
اجازة آنگاه می توانیم به خود و دیگران  باشیم،  را قبول داشته   اگر سنت دوم 
خود  زندگی  یا  خدمت  در  که  اشتباهی  اوقات  بعضی  بدهیم.  کردن  اشتباه 
می کنیم، باعث می شود تا به مرحله ای باالتر وارد شویم. اعتقاد به سنت دوم به 
 ما امید می بخشد. ما در می یابیم که خداوند مهربان مسئولیت را بر عهده دارد و 
این فرآیند علیرغم هر اتفاقی زنده و جاری است. قضاوت های ما ممکن است 
در رسانیده شدن پیام اخالل ایجاد کند. الزم نیست بهترین شخص حاضر در 
جلسه باشیم تا برای به عهده گرفتن خدمتی مناسب باشیم. قسمتی از جذاب 
باز   جا  دارند  عالقه  خدمت  به  که  کسانی  برای  که  است  این  خدمت،   کردن 

کنیم.
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 ضروری است که به هر شکلی که دین خود را ادا می کنیم، بتوانیم در همان 
 حال تجربه خود را با دیگران در میان بگذاریم و با ایشان همکاری کنیم، که 
 این توانایی ها را ما از قبل نداشته ایم و آنها را در جلسات می آموزیم. خدمت به 
سخت ترین  از  یکی  است  ممکن  که  می آموزد،  را  کردن  برقرار  ارتباط   ما 
درس های زندگی مان باشد. بارها خود را در شرایطی می یابیم که فکر می کنیم 
داریم اطالعات مهمی را ارائه می کنیم، اما دیگران متوجه آن نمی شوند، یا بعداً 

آن را بخاطر نمی آورند. 
برقراری ارتباط، معنایی بیش از ارائه اطالعات دارد. البته چگونگی ایجاد ارتباط 
 از اطالعاتی که ارائه می کنیم نیز جدا نیست. بررسی تفاوت بین آن چیزی که 
ما می گویم، با آنچه که دیگران می شنوند و نحوه عکس العمل ایشان می تواند 
آغاز تغییری بزرگ در تمام روابط ما باشد. در خدمت و در زندگی عادی ما به 
ایشان  برای  را  اطالعات  اگر  می کنیم.  اطالعات  ارائه  مختلف  انواع  به  دیگران 
 پرت کنیم، همیشه طرف مقابل مان دلخور و ناراحت می شود. اکثر اوقات نیز 
این  به  باید  چرا  که  بدانند  دیگران  داریم  انتظار  و  می کنیم  ارائه   اطالعاتی 
زندگی  نوعی  می کنیم  ارائه  که  اطالعاتی  ورای  باشند.  عالقه مند  اطالعات 
جاریست و همیشه دلیلی وجود دارد که اطالعاتی که ارائه می کنیم با اهمیت 
 است، لذا این وظیفه ما است که آنها را برای دیگران روشن سازیم! گر بی هیچ 
به  دیگران  تا  میشویم  باعث  کنیم،  ارائه  را  اطالعاتمان  شوری  و   شوق 
حرفهایمان گوش نکنند. در نتیجه بحث و گفتگویی که همگی به آن احتیاج 

داریم را از بین خواهیم برد. 
را در وجدان  ما می آموزد که خداوند مهربان ممکن است خود  به  سنت دوم 
را  نیاز  مورد  اطالعات  همه  که  هستیم  مسئول  ما  از  هریک  کند.  بیان  گروه 
داشته باشیم و آزاد باشیم تا آن را با دیگران در میان بگذاریم، تا ما نیز فرصت 
 پیدا کنیم نبوغ درونی خود را بیان کنیم. اگر با یکدیگر با احترام رفتار کنیم،
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در  که  بخواهیم  اگر  کرده ایم.  باز  ارتباط  از  متفاوت  نوعی  ایجاد  برای  را   راه 
تا حد ممکن  که  کنیم  اطمینان حاصل  باید  کنیم،  ایجاد  مان جاذبه  خدمات 
 روشن بین، فراگیر و با پذیرش هستیم. از نحوه رفتار ما مشخص است که آیا 

منافع مشترک را در رأس قرار می دهیم یا خیر. 
مدیریت  نحوة  و  مسائل  درباره  را  خود  شخصی  ایده  یک  هر  است  ممکن  ما 
ما مهم ایده های  یادآوری می کند که فقط  ما  به  اما اصول  باشیم،   آنها داشته 

کمک  نباشیم،  موافق  آنها  با  ما  اگر  حتی  متفاوت،  ایده های  وجود  نیستند. 
 می کند تا حق انتخاب گروه افزایش یابد. اغلب بهترین راه حل از طریق فرآیند 
 اجماع به دست می آید، بنابراین بر عهده ما است که تا بیشترین اطالعات را در 
آن  با  اگر  حتی  گروه  وجدان  برابر  در  شدن  تسلیم  دهیم.  قرار  گروه   اختیار 
مخالف هستیم، به ما فرصت می دهد تا اعتماد کردن را تجربه کنیم. زمانی که 
باور داشته باشیم اختالف نظر دیگران از نیت خیر ایشان سرچشمه می گیرد، 
و  اشتیاق  از  فراتر  بتوانیم  اگر  می کنیم.  پیدا  کردن  رها  برای  بیشتری   تمایل 
آنگاه  بپذیریم،  را  دارد  قرار  آن  در  گروه  که  و شرایطی  کنیم  نگاه  عالقه خود 
برآورده شدن  به  یا کمیته خدماتی مشروط  انجمن، گروه  با  ما  روابط  کیفیت 

خواسته هایمان نخواهد بود. 
و  نظر  اختالف  با  روبرو شدن  برای  عاشقانه  و  مهربانانه  به روشی  یافتن  دست 
 تفاوت تجربه ای که با دیگران در NA داریم، ابزاری در اختیارمان قرار می دهد 
یاد  فرآیند  این  در  ما  کنیم.  استفاده  خود  زندگی  در  آن  از  می توانیم   که 
 می گیریم که ایجاد ارتباط نکته ای کلیدی برای بخشش است. زیرا ممکن است 
با یک گفتگوی ساده   ما سالهای زیاد رنجشی را حمل کنیم که می توانستیم 
آن را حل کنیم. روبرو شدن با شرایط ناخوشایند و اقدام و عمل توأم با عشق 
نشانگر بلوغ و بخشندگی است. بلوغ عاطفی پاداش ما برای رها کردن خشم و 

رنجش است. 
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ما قدرت انتخاب نسل بعدی در معتادان گمنام را نداریم. ما توسط کسانی که 
پاک می مانند و کسانی که پاک نمی مانند، شگفت زده می شویم. ما تجربة به 
خاک سپردن کسانی را داریم که "شانس پاک ماندن و موفق شدن آنها را زیاد 
می دانستیم" و برعکس تجربة جشن گرفتن سالگرد چندین سال پاکی کسانی 
را داریم که به نظر می رسید هیچ امیدی به پاکی ایشان نیست. پس از اینکه 
مدتی در NA ماندیم، گرایش داریم تا فکر کنیم که اعضائی که از ما جدیدتر 
 هستند، نسبت به ما از بنیانی ضعیف تر و تجربه ای کمتر برخوردار هستند. ما 
مشارکت  به  را  است  شده  بخشیده  ما  به  که  چیزیی  آن  تا  هستیم   مسئول 
بگذاریم و از استمرار رشد NA اطمینان حاصل کنیم. یکی از اعضاء پیشنهاد 
می کرد که: »آنها تجربه خود که باعث نجات زندگی من می شود را به برنامه 
می آورند، پس بهتر است من هم مطمئن شوم تا ایشان نیز امکانات مورد نیاز 

جهت نجات من را در اختیار دارند."
نشان  و  برنامه  کارآیی  بر  است  مدرکی  است،  سرزنده  انجمن  که  واقعیت  این 
مدرک  این  به  اعتماد  بیشتر  ما،  وظیفه  می کند.  کار  هنوز  برنامه  که  می دهد 
انجمن  اینکه  باورهای خشک مان درباره  یا به  تا اعتماد به ترس هایمان  است 
نظر  از  چه  ما  رشد  دهیم،  انجام  درست  را  کارها  اگر  باشد.  به چه شکل  باید 
فکر  حاضر  حال  در  که  بود  خواهد  چیزی  آن  از  فراتر  گروهی  چه  و   فردی 
و  برتر  نیرویی  توسط  واقعاً  ما  خدمات  که  باشیم  داشته  اگر ایمان   می کنیم. 
عاشق راهنمایی می گردد، می توانیم رها کنیم و اجازه دهیم تا این فرآیند راه 
 خود را برود. موفقیت زمانی حاصل می شود که با همکاری یکدیگر به دنبال راه 
حل باشیم. زمان هایی است که اشتباهات به سادگی رخ می دهند، در این گونه 
شرایط ما باید حرف خود را بزنیم و سپس از سر راه کنار برویم. ما روش های 
بودن  مفید  احساس  می شود  باعث  که  باشیم  فعال  تا  می کنیم  پیدا  متفاوتی 
بعضی که  باشد  ما  نفع  به  است  ممکن  بدانیم.  را  کردن  خدمت  قدر  و   کنیم 



پاك زيستن : سفر ادامه دارد

۲۹7

کنار  تصمیم گیری می شود  و  در کمیته  از خدماتی که شامل عضویت  مواقع 
بکشیم و به خدماتی که در خط مقدم انجمن است مانند خطوط تلفنی روی 
مهم ترین  است،  نیازمند  که  معتادی  بسوی  کردن  دراز  کمک  دست   آوریم. 
ورودی  درب  روی  بر  تمرکزمان  که  زمانی  می دهیم.  انجام  ما  که  است  کاری 
انجمن باشد، جر و بحثها و رنجش هایمان رنگ می بازند. وقتی پیام  جلسه و 
می رسانیم، پیام دریافت می کنیم. پیام ما آزادی است و رشته های که ما را به 

همدیگر متصل می سازد، عشق خالص است. 
عشق 

عشقی که ما در NA ابراز می داریم، قدرتمندترین ابزاری است که داریم. کتاب 
پایه، عشق را این چنین توصیف کرده است »جاری شدن انرژی زندگی از یک 
زمانی  هستیم  اتفاق  این  شاهد  خود  با چشمان  ما  که  دیگر  انسانی  به  انسان 
که می بینیم معتادی در جلسه زندگی خود را باز می یابد. در آغوش کشیدن 
یکدیگر نیز جزئی سودمند و مفید از روش ما است. NA سراسر درباره عشق 

است.
بکار می گیریم، عشق  میتوانیم  که  نحوی  بهترین  به  را  قدم  دوازده  که  زمانی 
برای یأس و خود - از عشق   مرکز تمام کارهایمان می شود. پادزهری قوی تر 
به نسبت  ما  که  شفقتی  و  دلسوزی  احساس  ندارد.  وجود  اعتیاد   تخریبی 

تازه واردان داریم، احساسی است که یاد می گیریم تا آن را به خانواده، اطرافیان 
و کم کم به خودمان تعمیم دهیم. بعضی اعضاء می گویند، قدم دوازده در نهایت 
برای ما به درجه ای می رسد که معنی آن کمک کردن به هر کسی است که در 
عذاب است. مطمئناً دیگر نمی توانیم مانند گذشته چشم خود را بر روی مسائل 
ببندیم. البته بعضی مواقع داشتن حس دلسوزی و شفقت نسبت به تازه واردان 

آسان تر است تا نسبت به اعضاء قدیمی ای که در کشمکش هستند. 
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هر  علیرغم  و  می کنیم  رها  قضاوت ها  از  را  خود  ما  است.  عشق  تمرین  اتحاد 
مسئله ای به گرد هم می آییم. در این فرآیند ما بخشش و اصالح را می آموزیم. 
را  یکدیگر  کنیم،  همکاری  به  شروع  اینکه  از  قبل  همیشه  است  ممکن   ما 
نبخشیده باشیم، اما ملزم هستیم صلح کنیم برای اینکه به آسانی نمی توانیم از 
 دیدن یکدیگر اجتناب نماییم. بخشش یک تصمیم و یک عمل است. ما نیاز به 
پاداش  هستیم.  آن  کردن  فراهم  مسئول  خود  و  داریم  زیادی   بخشندگی 
بخشیدن در خود بخشش است. ما آرامش را در درون خود پیدا می کنیم. زمانی 

که از احساس گناه، شرم و رنجش رها شویم، افکارمان آرام می گیرد. 
بعضی از ما برای اینکه به خود اجازه دهیم تا خوشحال باشیم، با خود درگیر 
است  ممکن  یا  نداریم،  را  آن  لیاقت  که  کنیم  احساس  است  ممکن  هستیم، 
بترسیم که کار بر روی خود را متوقف کنیم. بعضی از ما مدتی چنان طوالنی 
غمگین بوده ایم، که برای مان رها کردن تلخی و ترش رویی ناخوشایند به نظر 
می توانیم  آنگاه  بدانیم،  روحانی  اصل  یک  را  نشاط  و  اگر خوشحالی   می رسد. 
زندگی،  از  بردن  لذت  جهت  ما  توانایی  کنیم.  درک  را  فروتنی  با  آن   رابطه 
ارتباط مستقیم با تمایل ما به رها کردن خود مشغولی مان دارد. اگر خوشحالی 
و نشاط را یک سرمایه روحانی به حساب آوریم، آنگاه می توانیم آن را به عنوان 
 یک نعمت و یک هدف نگاه کنیم. ما می توانیم توسط رها کردن چیزهایي که 
به  خودمان  از  برتر  نیرویی  به  مسائل  باقی  سپردن  و  دارند  قرار  راه  سر   بر 
خوشحالی و نشاط دست یابیم. فروتنی و همدلی جهت یک زندگی روحانی و 
نشاط  احساس  و شفقت،  دلسوزی  تمرین  از  که  وقتی  است.  پرنعمت ضروری 
در  نیز  فراوانی  خوشحالی  که  می کنیم  درک  می دهد،  دست  ما  به  عمیقی 
دسترس مان است. یکی از اعضاء می گفت: "من می بایست تصمیم می گرفتم 
این به معنی  اجرا شود،  واقعاً  این تصمیم  بخواهم  اگر  اما  باشم.   که خوشحال 
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تا احساس خوشحالی و نشاط را بر آن  است که پایه و اساسی به وجود آورم 
استوار سازم."

دیگران  و  خود  به  نسبت  تا  می کند  کمک  ما  به  زندگی  های  چالش  از  گذار 
مهربان و دلسوز باشیم. هرقدر که توانایی احساس کردن در ما بیشتر شود و با 
 دیگران همدلی بیشتری داشته باشیم، بهتر تشخیص می دهیم که این روحیة
یا  بیشتر  اهمیت  از دیگری  ما  از  اینکه هیچ یک  و  در همگی ما موجود است 
کمتری ندارد. همگی ما بیمار هستیم و بعضی اوقات عذاب زیادی می کشیم، 
فرقی هم نمی کند که چه مدت است پاک هستیم. همگی ما باعث امیدواری و 
بعضی اوقات حامل جواب برای دیگران هستیم، که شاید خودمان هم متوجه 
آن نشویم. یک روز پاک، یک معجزه است، خواه روز دیگری در پی آن باشد یا 
نه. وقتی عضوی را می بینیم که به امر مهمی مثل بیست یا سی سال پاکی یا 
یافته است، در می یابیم که بهبودی در حقیقت هیچگاه متوقف   بیشتر دست 

نمی شود. 
به اشکال متفاوت  را  با عمل است. عشق در عمل، خود  توأم  عشق یک کلمه 
 نشان می دهد، بعضی اوقات به صورت در آغوش گرفتنی گرم، و بعضی اوقات با 
از روی عشق عمل می کنیم و  گفتن حقیقتی سرد و تکان دهنده. زمانی که 
این مسئلة  است.  معلوم  بخوبی  ما  این حالت  است،  ما عشق  گرایش  و  انگیزه 
احساس  را  آن  بخوبی  هستند  اطراف مان  که  کسانی  و  ما  زیرا  مهمی است، 
 می کنیم. ما می توانیم از آن لذت ببریم و به معنای واقعی کلمه باعث نشاط ما 
می شود. زمانی که باالخره باور می کنیم که می توانیم عاشق باشیم و همین طور 
 مورد عشق دیگران قرار گیریم بدون اینکه آزار شویم، آنگاه قادر خواهیم بود تا 

از ارتباط مان با دیگران و دنیای اطراف مان بهره برداری کنیم و لذت ببریم. 
پاک ماندن برای مدتی طوالنی به این معنی است که، نه تنها بهبودی به وقوع 
 می پیوندد، بلکه زندگی کردن نیز امکان دارد. ما رشد می کنیم و پیر می شویم، 
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تشکیل خانواده می دهیم، تغییر شغل می دهیم و جهانگردی می کنیم، فقط به 
خاطر اینکه پاک هستیم و زنده. ما در می یابیم که خوشحالی و نشاط، احساسی 
بهبودی قوی تر می شود. ما درک  درونی است، یک تجربه روحانی که توسط 
ما  درونی  نشاط  و  شادی  بیفتد،  ما  از  خارج  که  اتفاقی  هر  علیرغم  می کنیم 
می تواند ادامه یابد. یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: "من احساسات خود را 
می پذیرم و از این طریق احساس آسایش می کنم، زیرا میدانم که آنها جزئی از 
 وجود من هستند. من زنده بودم. هرقدر هم که احساس می کردم ممکن است 
من  بود.  نخواهد  کار  پایان  که  داشتم  اما ایمان  بپاشد،  هم  از  چیز   همه 
می دانستم که در دنیا مطلقاً هیچ چیز مهم نیست، جزء عشق. من زمان زیادی 

را در عاشق نبودن تلف کرده بودم." 
عشق نوعی از بینش و فِراست است. بصیرتی است که کمک می کند تا زمانی 
 که هیچ حرفی برای گفتن نیست، ما کلمات صحیح را بر زبان بیاوریم و به ما 
که  زمانی  ما  بکشیم.  پس  پا  یا  بگذاریم  پیش  قدم  باید  زمانی  چه   می گوید 
حقیقت را بر زبان می آوریم، عشق را احساس می کنیم. زمانی که تحت ارادة 
پیامی پیام هستیم و همین طور  برترمان هستیم، بطور طبیعی حامل   نیروی 

 که نیاز به شنیدن آن داریم را دریافت می کنیم. اگر نقص هایی که راه ما را سد 
 می کنند برطرف نماییم، آنگاه تبدیل به کانالی هموار جهت توزیع عشقی که ما

بهره مند  است،  ما  از  بزرگتر  که  عشقی  از  ما  شد.  خواهیم  کرده،  احاطه   را 
 می شویم و در می یابیم که قادر به انجام کارهایی هستیم که هرگز فکرش را هم 

نمی کردیم. ما شروع به درخشش می کنیم. 
ضرب المثلی درباره بهبودی هست، که می گوید هرقدر جلوتر می رویم، جاده 
باریک تر می شود. این تا اندازهای حقیقت دارد. تمایل ما برای تکرار اشتباهات 
گذشته کمتر می شود، و بیشتر اوقات حواسمان است که از روی تصمیم آنی 
 عمل نکنیم. اما این پایان ماجرا نیست. بلکه مانند این است که داریم از درون
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محض به  می شود،  ناخوشایندتر  و  تنگ تر  راه  ابتدا  می کنیم:  عبور  قیف   یک 
هیچ  بدون  می کنیم،  زندگی  جدید  شرایط  به  کردن  عادت  به  شروع  اینکه 
تنگ  جاده  دیگر  می شویم.  رها  ما  و  می شود  باز  چیز  همه  ناگهان  هشداری 
 نیست، برخی اوقات به نظر می رسد که دیگر اصاًل جاده ای وجود ندارد. ما با 
به سرعت و مسیری که مناسب   ضرب آهنگ خاص خود حرکت می کنیم، و 
پایان  هرگز  و  است  درونی  سفری  این  یافت.  خواهیم  دست  ماست،   حال 
برای  جدیدی  های  روش  و  می دهیم  ادامه  رشد  و  یادگیری  به  ما  نمی یابد. 
مهم  می کنیم.  پیدا  دیگران  به  کمک  جهت  خود  تجربه  از  استفاده  و   زندگی 
چیزهای  و  آموختن  برای  جا  هنوز  هستیم،  پاک  است  مدتی  چه  که  نیست 
بیشتری برای مشارکت وجود دارد. قدم اول مان، ما را در مسیر آگاهی، وصل 
بودن و آرامش قرار داده است. ما چیزهای زیادی فراتر از پرهیز از مصرف به 
دست آورده ایم. آذوقه ای بی انتها از اصول در اختیارمان قرار گرفته تا ما را در 

سفر زندگی راهنمایی کند. 
خودمان  از  برتر  نیرویی  به  را  اراده مان  که  گرفتیم  تصمیم  ما  سه،  قدم   در 
باز گردانده می شود.  ما  به  یافته  تحول  به گونه ای  یازده  قدم   بسپاریم، که در 
احساس  بودیم،  گرفتار  مخمصه ای  در  وقتی  که  سرخوردگی ای  و   یأس 
اهمیت  دیگران  به  کنیم  پیدا  اشتیاق  تا  می کند  باز  ما  برای  را  راه   می کردیم 
 دهیم و همین طور مشارکت، بخشش و رشد کنیم. در حالیکه ما زمانی حتی 
 توان سرزنده نگه داشتن خود را نداشتیم، حال در زندگی خود فعال هستیم و 
 به دیگران خدمت می کنیم، که خود نیز از نتایج آن شگفت زده هستیم. ما با 
 وقار، درستکاری و سپاسگزاری زندگی می کنیم و می دانیم که همیشه امکان 

بهتر شدن برای مان وجود دارد. 
هر قدر پیشرفت را در خود و دیگر اعضاء شاهد باشیم، ایمان ما بیشتر می شود. 
برای راهی  حال  می رسید،  نظرمان  به  خروج  برای  راهی  ابتدا،  در  که   چیزی 



نتس هفتم ا سفر ادامه دارد

۳۰۲

ورود پیش روی ما گذاشته، ورود به زندگی ای که تصورش را نمی کردیم، ورود 
ادامه  شدن  بهتر  به  ما  نمی شود.  متوقف  هرگز  که  رشدی  و  امید  شادی،  به 
می دهیم. ما به کشف راههای تازهای برای زندگی، آزادی و مسیرهای جدیدی 
 برای کاوش ادامه می دهیم. ما در انجمن بصورت تنی واحد سفر می کنیم و راه

مهم  می سازیم.  هموار  بپیوندند  ما  به  بعدها  است  ممکن  که  کسانی  برای   را 
تا  است،  مانده  باقی  راه  مقدار  و چه  پیموده ایم  را  راه  از  مقدار   نیست که چه 

زمانی که پاک زندگی کنیم، سفر ادامه دارد.
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