
  
  بسـم اهللا 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 مسئوليت اداره سپاسگزارم كه استادي  ………از نگهبان جلسه  * 

  كنم . 

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

  چيست ؟  60كنيم به ما بگويند : كنگره . خواهش مي………عزيز  همسفراز  * 

  را قرائت نمايند . 60 مي كنيم قوانين كنگره ارجمندمان . . . . . . . . . . . تقاضا * از همسفر

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

  است ؟ 

جلســه قبل و  كردعمل كنيم خالصــه گزارشدرخواســت مي، . دبير 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 سدقيقه پيرامون   4 تواند حداكثر تاباز ا ستور جل ه د

كه و داروهاي اعصــاب و روان حشــيش  ،آور، الكل. كليه داروهاي عادتامروز از تجربه خويش ســخن بگويد

ــان را از حالت تعادل طبيعي خارج مي ــوآنتي ايكس  يامخدّر  ادهم  60كنگرة از نظر  ، كندانس ب مي محس

ستان خوا .گردد شاركت هش مي كنيم در از دو ضمير  ، هنگام م ستفاده نفرمايند ، ب مااز  فقط از ، عبارتي ها

و  نمي توانند در بخش گفت، كنند كه سه جلسه اول را سپري مي،  ينوارد. تازهكنندطرف خودشان صحبت 

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

  دشومي بسته  ششتذّكر : 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 قوانين و راهگويآ تازه واردين  كه  به اين نايي يم. نظر  ــ هاي كنگره آش كار

سوب مي دوندارند تا  سه مهمان مح شان را بلند واردين خواهش ميگردند ، حال از تازهجل ست خود كنيم د

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

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

   

  اول را قرائت نمايند . *  اكنون از نگهبان جلسه خواهش مي كنيم ، پيام سفر
  

  ( پيام قرائت مي شود )
  گيريم . خود را جشن ميمسافران آغاز و پايان سفر * 

كــه بــراي  كننــدطــي  ســفر را 3بايــد، بــراي رســيدن بــه رهــايي خــود  60مســافران كنگــره  دوستان :  * 

  سفر الزاميست : 2رهايي از اعتياد 

  سفراول : از مصرف موادمخدر تا قطع آن 

  سفردوم : از قطع موادمخدر تا رسيدن به خود 

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

  . سفر نمايد اعالمسفر : هر فرد مي تواند فقط يك بار در هفته مشاركت و يا  اعالم
  

سي سي به پايين ، معادل يك گرم  TDS 3/0كه در پله هاي آخر ( مسافرين سفراول / همسفران اكنون از  * 

مدت سفر ، رشته ورزشي و نام  با ذكر خود را معرفي نمايند ،مي كنيم خواهش روز ) هستند  30و يا  20، 15

  ( اگر وقت باشد بيشتر از اين مقدار نيز مي توانند اعالم كنند ) راهنما .

  ( سفر اولي ها خودشان را معرفي مي كنند )
  

يام سفر خواهش ميكنيم پ ) مرزبان كشيك ، و در صورت نبودن ، ديده بان يا اسيستانتصورت نبودن ،  در( * اكنون از نگهبان كنگره ، 

  دوم را قرائت نمايند .

  ( پيام قرائت مي شود )
سفران* حال از  سافرين / هم سافر آن ها سفر دوم ، كه  م شده بيم سال از دام اعتياد رها  ن يك روز تا پنج 

  ، خواهشمنديم خودشان را معرفي كنند . است 

سفران * از  شان را هم شده اند ، خواهش مي كنيم خود سال از دام اعتياد آزاد  آزاد مرداني كه بيش از پنج 

  معرفي نمايند.

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

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

 م . سپاررا به نگهبان ارجمند مي


