
 
 بسـم اهلل الـرحمـن الـرحيـم

 

   ) مسافران ( استـــاد
 

 آنچه باوراست محبت است و آنچه نيست ظروف تهيست. 

 دوستان ! تنها پيوند محبت ما را بهم متصل نگاه خواهد داشت .

 
 هستم يك مسافر .  …………سالم دوستان  * 

جلسه را به من واگذار نمود تا و مسئولیت اداره سپاسگزارم كه استادي  ………از نگهبان جلسه  * 

 خدمت كنم . 

 را قرائت كنند .  60 حرمت كنگره، كنیم از نگهبان جلسه خواهش مي * 

 چیست ؟  60كنیم به ما بگويند : كنگره . خواهش مي………عزيز  مسافراز  * 

 را قرائت نمايند . 60 مي كنیم قوانین كنگره * از مسافر ارجمندمان . . . . . . . . . . . تقاضا

 بهتــرين راه كدام براستي : بیان كنندكنیم براي ما اهش مي. خو………خوب ديگرمان مسافراز  * 

 است ؟ 

جلسه قبل و  كردعمل كنیم خالصه گزارشدرخواست مي، . دبیر جلسه ……عزيز مسافر اكنون از *

 اعالم نمايند . دقیقه  3 در حداكثر دستور جلسه امروز را

 

كند ، در ضمن هنگام مشاركت اعضاء اظهار نظر نميدقيقه صحبت كند 5نبايد بيش از  ،تذكّر : استاد جلسه‘‘ 

 ’’ مگـر تخلفي روي دهد

 
 

سه براي  *  شنود اكنون جل ضو ميگفت و  ست و هرع  3 ر تاحداكثدر هفته فقط يك بار و تواند باز ا

 حشیش ، آور، الكل. كلیه داروهاي عادتاز تجربه خويش سخن بگويد ه جلسدقیقه پیرامون دستور 

 ادهم  60كنگرة از نظر  ، كندكه انسان را از حالت تعادل طبیعي خارج مي و قرص هاي اعصاب و روان

یم كنهش میاز دوستان خوا  نمايد.را صفر مي و مدت رهايي دگردمحسوب ميآنتي ايكس  يامخدّر 

شاركت در  ضمیر  ، هنگام م ستفاده نفرمايند ، ب   مااز  صحبت ، عبارتي ها شان  فقط از طرف خود

 ند در بخش گفت و شنود شركتنمي توان، كنند كه سه جلسه اول را سپري مي،  ينواردتازه. كنند

 شديدا نیازمنديم . ، ما به شرافت و صداقت يكديگر، گفتار و كردار  راستيدر  .كنند 

 دشوبسته مي  پنج و پنجاه دقيقهتذكّر : مشاركت راس ساعت 

 

 سپاريم اكنون جلسه را براي دقايقي به نگهبان ارجمند مي *
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 پايان هر نقطه سرآغاز خط ديگريست
 

تازه *  مد ميواردين خوشبه  به قوانین و راهگويآ تازه واردين  كه  به اين هاي كنگره یم. نظر  كار

كنیم دست واردين خواهش ميگردند ، حال از تازهسه جلسه مهمان محسوب ميآشنايي ندارند تا 

ستند و خود شاره اينجانب باي شان را بلند كنند و با ا براي  ) شان را با نام كوچك معرفي نمايند.خود

 مثال سالم دوستان حسين هستم يک تازه وارد (
 ا قرائت نمايند .*  اكنون از نگهبان جلسه خواهش مي كنیم ، پیام سفر اول ر

 ) پيام قرائت مي شود (

 گیريم . آغاز و پايان سفر خود را جشن مي* 

طـي كنـیم كـه بـراي رهـايي از  سـفر را 3بايـد، دوستان : ما بـراي رسـیدن بـه رهـايي خـود  * 

 سفر الزامیست : 2اعتیاد 

 سفراول : از مصرف موادمخدر تا قطع آن 

 سفردوم : از قطع موادمخدر تا رسیدن به خود 

 .سفرسوم : از رسیدن به خود تا رسیدن به قدرت مطلق يا خالق خود

 اعالم سفر نماید .مشارکت و یا  می تواند فقط یک بار در هفتهاعالم سفر:  هر فرد 

سفراول كه در پله هااكنون از *  سافرين  ، 15گرم  كي، معادل  نيیبه پا يس يس TDS 3/0آخر ) يم

و  ي، با ذكر مدت سفر ، رشته ورزش ندينما يخود را معرف میكن يروز ( هستند خواهش م 30 ايو  20

 توانند اعالم كنند ( يم زیمقدار ن نياز ا شترینام راهنما . ) اگر وقت باشد ب

 ) سفر اولي ها خودشان را معرفي مي كنند (

صورت نبودن ،  ايجنت صورت نبودن ،  در) * اكنون از نگهبان كنگره ،  بان ، در  صورت نبودن ، ديده  شيک و در   ( مرزبان ك

 خواهش میكنیم پیام سفر دوم را قرائت نمايند .

 ) پيام قرائت مي شود (

سفر دومي هايي  ساني كه زمان  15در كمتر از كه * حال از  سیده اند و ك شته به رهايي ر روز گذ

ست  سیده ا شان رهايي آنها فرا ر شان را معرفي كنند، خدريافت ن شمنديم خود صورت .   واه ) در 

 داشتن زمان ساير سفر دومي ها مي توانند اعالم سفر كنند (

شن تولد ، زمان  امه جلسه پيگيري مي شود .بعد از اتمام كامل مراسم ، اد.  برگزاری مراسم جشن تولد      در ج

دقيقه مي باشد . كل مراسم جشن تولد و پاكت دادن حداكثر  5كدام حداكثر  صحبت براي مسافر ، همسفر و راهنماي همسفر هر 

 دقيقه مي باشد . 30

 

ــده اند ، خواهش مي كنیم  ــال از دام اعتیاد آزاد ش ــان را * از آزاد مرداني كه بیش از پنج س خودش

 معرفي نمايند.

 .  بیان كنندمجدداً ، از نگهبان جلسه خواهشمنديم حرمت كنگره را  * 

صت خدمت *  سگزارم و ، گذاري داديد از اينكه به من فر سپا شما و نگهبان و دبیر عزيز  از همه 

 م . سپارلسه را به نگهبان ارجمند ميادامه ج
 


