
 
 بسـم اهلل الـرحمـن الـرحيـم

 

   ) همسفران ( استـــاد
 

 آنچه باوراست محبت است و آنچه نيست ظروف تهيست. 

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

 
   ؛ همسفرهستم يك  …………سالم دوستان  * 

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

 كنم . 

 را قرائت كنند .  06 حرمت كنگره، كنیم از نگهبان جلسه خواهش مي * 

 چیست ؟  06كنیم به ما بگويند : كنگره . خواهش مي………عزيز  همسفراز  * 

 را قرائت نمايند . 06 مي كنیم قوانین كنگره ارجمندمان . . . . . . . . . . . تقاضا * از همسفر

ــرين راه كدام  براستي : كنیم براي ما قرائت نمايند. خواهش مي………خوب ديگرمان همسفراز  *  ـــ بهتـ

 است ؟ 

جلســه قبل و  كردعمل كنیم خالصــه گزار درخواســت مي، . دبیر جلســه ……عزيز  همســفر اكنون از *

 دستور جلسه امروز را اعالم نمايند . 

 

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

 ’’ تخلفي روي دهد

 
 

سه براي  *  شنود اكنون جل ضو ميگفت و  ست و هرع سدقیقه پیرامون   4 تواند حداكثر تاباز ا ستور جل ه د

كه و داروهاي اعصــاب و روان حشــیش  ،آور، الكل. كلیه داروهاي عادتامروز از تجربه خويش ســ ن بگويد

ــان را از حالت تدادط يبیدي خارم مي ــوآنتي ايكس  يام دّر  ادهم  06كنگرة از نظر  ، كندانس ب مي محس

ستان خوا .گردد شاركت هش مي كنیم در از دو ضمیر  ، هنگام م ستفاده نفرمايند ، ب مااز  قط از ف، عبارتي ها

و  نمي توانند در ب ش گفت، كنند كه سه جلسه اوط را سپري مي،  ينوارد. تازهكننديرف خودشان صحبت 

 شديدا نیازمنديم . ، ما به شرافت و صداقت يكديگر، گفتار و كردار  راستيدر  شنود شركت نمايند.

 دشومي بسته  ششتذكّر : مشاركت راس ساعت  

 

 سپاريم اكنون جلسه را براي دقايقي به نگهبان ارجمند مي *

 

 

9318 



 

 پايان هر نقطه سرآغاز خط ديگريست
 

تازه *  به قوانین و راهگويآمد ميواردين خو به  تازه واردين  به اينكه  نايي یم. نظر  ــ كارهاي كنگره آش

كنیم دست خودشان را بلند واردين خواهش ميگردند ، حاط از تازهجلسه مهمان محسوب مي دوندارند تا 

 . كنند و با اشاره اينجانب بايستند و خودشان را با نام كوچك مدرفي نمايند 

 ( يک تازه وارد  .هستم.....) براي مثال : سالم دوستان 

  

 *  اكنون از نگهبان جلسه خواهش مي كنیم ، پیام سفر اوط را قرائت نمايند .
 

 ) پيام قرائت مي شود (

 گیريم . خود را جشن ميمسافران آغاز و پايان سفر * 

كـه بـراي  كننـديـي  سـفر را 3بايـد، بـراي رسـیدن بـه رهـايي خـود  06مسافران كنگـره  دوستان :  * 

 سفر الزامیست : 2رهايي از اعتیاد 

 سفراوط : از مصرف موادم در تا قطع آن 

 سفردوم : از قطع موادم در تا رسیدن به خود 

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

 . سفر نمايد عالماسفر : هر فرد مي تواند فقط يک بار در هفته مشاركت و يا  عالما
 

سي سي به پايین ، مدادط يك گرم  TDS 3/6كه در پله هاي آخر ) مسافرين سفراوط / همسفران اكنون از  * 

ستند  36و يا  26، 51 شي و نام  با ذكر خود را مدرفي نمايند ،مي كنیم خواهش روز ( ه شته ورز سفر ، ر مدت 

 ) اگر وقت باشد بیشتر از اين مقدار نیز مي توانند اعالم كنند ( راهنما .

 معرفي مي كنند () سفر اولي ها خودشان را 

 

یام سفر خواهش میكنیم پ ( مرزبان كشيک ، و در صورت نبودن ، ديده بان يا اسيستانتصورت نبودن ،  در) * اكنون از نگهبان كنگره ، 

 دوم را قرائت نمايند .

 ) پيام قرائت مي شود (

شده بیمسافر آن ها سفر دوم ، كه  مسافرين / همسفران* حاط از  ساط از دام اعتیاد رها  ن يك روز تا پنج 

 ، خواهشمنديم خودشان را مدرفي كنند . است 

سفران * از  شان را هم شده اند ، خواهش مي كنیم خود ساط از دام اعتیاد آزاد  آزاد مرداني كه بیش از پنج 

 مدرفي نمايند.

 د . مجدداً قرائت نماين، از نگهبان جلسه خواهشمنديم حرمت كنگره را  * 

سه لاز همه شما و نگهبان و دبیر عزيز سپاسگزارم و ادامه ج، گذاري داديد از اينكه به من فرصت خدمت * 

 م . سپاررا به نگهبان ارجمند مي


