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 تد اسکارگردان اصلی خداون
 کنیم.برند سکوت میرنج می الکـلیسممروز از بیماریِ چند لحظه برای کسانی که ا (1
 کنیمشروع میم سوّامروز را با خواندن دعای قدم  جلسه (2

 فس رهایم کناز اسارت نَ /راده کنی آنچه خود اِ /کن و از من ساز با من ُ /دارم خود را تقدیم تو می /پـروردگـارا 
 با قدرت تو  برای کسانی که شاهدی باشد  /تا پیروزی بر آنها  / مشکالتم را بگیر /ات را بهتر توانم رادهتا انجام اِ

 آمـیـن  /هم گردن نَ  تو رادهبر اِ باشد که همیشه /شان خواهم داد یاریِ /و راه تو  عشق تو
 خوش آمدید                         هـایِ گمنـامالکـلی یبسته سالم دوستان به جلسه (3

 الکـلیِ این جلسه هستم. گردانندهو  ..............اسم من 
 کنند های گمنام انجمنی است از افرادی که تجربه، نیرو و امید خود را با یکدیگر مشارکت میالکلی

 یاری دهند.الکلیسم  تا بتوانند مشکل مشترکشان را حل نموده و دیگران را نیز در بهبودی از بیماری  
های گمنام حق عضویت و عضویت، تمایل به توقفِ نوشیدن الکل است. در الکلی یتنها الزمه

 وجود ندارد، ما از طریق اعاناتِ خودمان، خودکفا هستیم.  ایشهریه
 پیوستگی ندارد  ایمـؤسسهو  سازمـان، سیـاست، مذهـب ، فرقـه هـای گمنـام با هیچ الکـلی

 کند.ها و مشاجرات نیست و هیچ نهضت و جنبشی را رد یا تایید نمیو مایل به موضع گیری در بحث
 هـا برای کسب هشیاری است هدف اصلی ما هشیاری و کمک به دیگر الکـلی 

 شود.خوانده میچـگـونـگـیِ عـمـلـکـرد    پمفلت اکنون (4
 در زندگی آنها الکلیسم ما امیدواریم که این کتاب راهنما و آرام بخش کسانی باشد که بیماری  (5

 شود خوانده می...... پاراگراف ...... صفحه ...... امروز از کتاب ، تأثیر گذاشته و یا خواهد گذاشت 
 توانید تجربه خود را در مورد مطلب خوانده شده با ما در میان بگذارید.می از پایان هر پاراگراف پس

 . با ما در میان بگذارد....... به مدت  کنم تجربه خود راخواهش می .......مان دوست اکنون از (6
 (  تواند از سخنرانی که دعوت کرده است در بین کتابخوانی استفاده نمایدمنشی می) 

 پمفلت از دوستی که نت برای بقای گروه است،بقای فردی و دوازده سُدوازده قدم برای  (7
 م که آن را برای گروه بخواند. یخواهرا دارد میهـای گمنـام  گانه الکـلیهای دوازدهتسنُ
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اعضای خود   یهای داوطلبانهاز طریق کمک و باشندبایست کاماًل خودکفا می گمنامهای الکلیهای گروه (8
 گروه را اعالم کند. دار گزارش قبلی خزانههفتم،خـزانـههنگام چرخیدن سبد پول سُنت تأمین شوند،در

 اعالم کنند. گزارش خود را در مورد گروه ا البَدل نمـایـنده، لطفنمـایـنده خـدمـاتـی گروه یا عَلَی  (9
 ؟ دارد   هـای گمنـامای در مورد الکـلیآیا کسی اطالعیه (10
 کند، از شما خواهش شرکت میهای گمنام الکلیآیا دوستی هست که برای اولین بار در جلسات   (11

 ؟ ؟کنیم در صورت تمایل با بلند کردن دست، خود را با نام کوچک و پسوند الکلی معرفی نمایید  می
 کنیم در انتهای جلسه با اعضا آشنا شوید و با یکدیگر در ارتباط باشید خیلی خوش آمدید پیشنهاد می

 تمایل اعالم در صورت ،  نام کوچک با پسوند الکلی و مدت هوشیاری خود را ، برای آشنایی بیشتر  (12
 ؟ اهم 9  ؟اه م 6  ؟وزر 90  ؟وزر  60 تا ؟ روز هشیارند   30ساعت تا  24کنیم. ابتدا دوستانی که بین می

 ال به باال س 2  ؟سال   2  ؟اهم 18  ؟الس 1
 را دارد لطفاً آن را برای گروه بخواند.   جدید روالِپمفلت  هدوستی ک  (13
 توانید مشارکت کنید. رسیده است، با بلند کردن دست و هماهنگی می آزادمشارکتِوقت   (14
 دار گزارش نهایی خزانه گروه را اعالم کند. خـزانـه ، لطفاًوقت مشارکت به پایان رسیده است (15
 مسئـول نشـریـات گزارش خود را اعالم کند.  (16
 گروه بخواند. م که آن را برای یخواهرا دارد می  تصحیح اقداماتپمفلت  از دوستی که  (17
 و تمامی خدمتگزاران و حاضرین در این جلسه سپاسگزاریم. ......... آمدگو از دوستِ خوش  (18
 ها باشد، همیشه یادآور این است که اصول را بر شخصیتهای ما میاساس روحانی تمام سُنتگمنـامی   (19

 اینجا شنیدید در همین مکان باقی بگذارید.مقدم شماریم. شایسته است کسانی را که اینجا دیدید و مطالبی را که 
 دهیم خاتمه می  یازدهمهـایـی که امروز در عذابند جلسه را با دعای قدم بعد از چند لحظه سکوت برای الکـلی  (20

روحِ بخشش را موجب   ، آنجا که گناه وجود دارد بتوانم  /محبت را موجب شوم   ،آنجا که نفرت وجود دارد بتوانم : مرا راهِ صلحِ خودت بنما تا  خدایا
ایمان را   ،آنجا که تردید هست   /حقیقت را موجب شوم  ،آنجا که خطا وجود دارد  /هماهنگی را موجب شوم  ،آنجا که عدمِ توافق وجود دارد  /شوم 

به جایِ آنکه   :خدایا به من اعطا کن تا  /شادی را موجب شوم  ،آنجا که غم وجود دارد  /نور را موجب شوم  ،ها هستند آنجا که سایه /موجب شوم 
هرکسی با   /محبت کنم   ،به جای آن که مورد محبت واقع شوم  /درک کنم  ،به جایِ آن که درک شوم   /به دیگران آسایش برسانم  ،تسلی داده شوم 

با وداع گفتن دار فانی ست که به زندگیِ   /گیرد برد با بخشیدن است که مورد بخشیده شدن قرار میپی می "وجودِ خویش"به  ،فراموش کردن خودش  
 « آمین»یابد جاودانه دست می
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