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  چگونگي عملكرد

 ابنديينم بهبود ي كهكسان كامالً پيروي كند و شكست بخورد.را ما  راهِ يم كه اهيدرا دكسي  ندرتب    
 مردان معموالً آنها .بسپارند ساده يبرنامه نيا به كامالً را خود خواهندينم اي توانندينم كه هستند ييآنها
 مقصر آنها. دارند وجود ييهادشانسبَ  نيچن. باشند صادق خود با توانندينم اساساً  كه هستند يزنان و
 به ازين كه ي راستيز روش توانندينم عتاًيطب آنها. اندآمده ايدن به گونهنيا كه رسديم نظر به و ستندين

 وجود زين ياشخاص. است معمول حد از كمتر آنها شانس. دهند پرورش و درك، دارد كامل صداقت
 ابندييم بهبود حتمًا آنها از ياريبس اما برند، يم رنج يفكر و ياحساس ديشد يهااختالل از كه دارند

  .باشند داشته را بودن صادق تيظرف آنكه بر مشروط
مان افتاد و كه ما چگونه بوديم، چه اتفاقي برايِ  باشدمي اين يهكنندنلي بياُكر طوما بههاي نستادا   

 بديندست آوريد و مايليد ايد آنچه را كه ما داريم، بهتصميم گرفته اكنون چگونه هستيم. اگر شما
  هاي مشخصي را برداريد. كه قدم ايدآماده صورتآن منظور به هر اقدامي دست بزنيد، در

 تري پيدا كنيمتر و آسانتوانيم راه سادهها طفره رفتيم و فكر كرديم ميما در مقابل بعضي از اين قدم   
 قيدق و پروايب كامالً ابتدا همان از م كهيدار تقاضا شما از ُملَتمسانه و وجود يهمه با .ميتنتوانس يول
 كامالً  آنكه تا م،ينگرفت ياجهينت چيه اما ميبچسب خود يكهنه ديعقا به ميكرد يسع ما از يبعض. ديباش
   .ميكرد رها را آنها

 بدون!! است باقدرت و نندهكُمبهوت گر، لهيح كه- ميدار كار و سر الكل با كه ديباش داشته خاطربه   
 آن كه- اوست دست در هاقدرت تمام كه دارد وجود يمرجع اما است، دشوار اريبس آن بر غلبه كمك
  !ديكن دايپ را او اكنون كه باشد، است خداوند

 و محافظت درخواست خداوند از كامل مِ يتسل با. ميديرس رييتغ ينقطه به. مينگرفت يحاصل رهاانبُيم از   
  .مينمود مراقبت

  :دنميشود پيشنهادي يك برنامه بهبوان به عنوو  شتيمداست كه ما برا هاييمينها قدا   

  مان غيرقابل اداره شده بود. كه زندگيِ-م در مقابل الكل قدرتي نداشتيم ما پذيرفتي -١
  به ما بازگرداند. به اين باور رسيديم كه قدرتي برتر از خودمان قادر است سالمت عقل را -٢
  بسپاريم.  گونه كه او را درك كرديمآن مان را به مراقبت خداوند تصميم گرفتيم اراده و زندگيِ -٣
  ي اخالقي از خود گرفتيم.باكانه و جستجوگرانهي بييك ترازنامه -٤
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  دقيق اشتباهات خود را پذيرفتيم. در برابر خداوند، خودمان و يك انسان ديگر، ماهيّت -٥
  هاي شخصيتي ما را از ميان بردارد.نقص يآماده بوديم خداوند كليهكامًال  -٦
  .با فروتني از او خواستيم كمبودهاي ما را بر طرف كند -٧
آنها تمايل پيدا  يخسارت از همهبوديم تهيه كرديم و براي جبرانتمام كساني كه به آنها صدمه زده فهرستي از -٨

  كرديم.
كار مستقيم از اين افراد جبران خسارت كرديم، مگر در مواردي كه انجام اينطور هدر هر جا كه امكان داشت ب -٩

  به ايشان يا ديگران آسيب برساند.
  ي شخصي خود ادامه داديم و هرگاه در اشتباه بوديم سريعاً آن را پذيرفتيم.به گرفتن ترازنامه -10
، فقط شديم  گونه كه او را درك كرديمآن  خود با خداوند ياز راه دعا و مراقبه خواهان بهبود رابطه آگاهانه -11

  كنيم.براي آگاهي از خواست او براي ما و قدرت انجامش دعا مي
ها برسانيم و اين اصول را در ، سعي كرديم اين پيام را به الكليهابا داشتن بيداري روحاني حاصل از اين قدم -12

  تمام امور زندگي خود تمرين كنيم.
  
 .دينشو وسيما. "بدهم انجام را آن توانمينم من، است يدستورالعمل چه نيا" :زدند اديفر ما از ياريبس   
 است نيا نكته. ميستين نيمقدس از ما. كند تيرعا نقص و بيع بدون را اصول نيا نتوانسته ما از كي چيه

 .هستند شرفتيپ يبرا ما يراهنما مياكرده مطرح كه ياصول .ميدار يمعنو رِ يمس در شدرُ  به ليتما ما كه
  .يمعنو كمال نه ميدار يمعنو شرفتيپ يادعا ما
  

 گذشته در ما يشخص يماجراها ووجود خدا وجود يا عدماكان بهشكّبه ط فصل مربو، لكلياز اما  توصيف
  :كنديم مشخص وضوحبه را مرتبط نظر سه حال، و
  

  كنيم.د را اداره خو ندگيزنستيم انميتوو يم دلكلي بواما اينكه ـ لف ا

  هد.ت دلكليسم نجارا از است ما ا دهنبودر نساني قاوي احتماالً هيچ نيرا اينكهب ـ 
  مان خواهد داد اگر در جستجويش باشيم.تواند، و نجاتاينكه خداوند ميج ـ 

  



٣ 
 

 


