بسـم اﷲ الـرحمـن الـرحيـم

استـــاد

 

) همسفران (

آنچه باوراست محبت است و آنچه نيست ظروف تهيست.

دوستان ! تنها پيوند محبت ما را بهم متصل نگاه خواهد داشت .
* سﻼم دوستان ………… هستم يك هﻤسﻔﺮ ؛
* از نگهبان جلسه ……… سپاسگزارم كه استادي و مسئوليت اداره جلسه را به من واگذار نﻤود تا خدمت
كنم .
* از نگهبان جلسه خواهش ميكنيم  ،حﺮمت كنگﺮه  60را قﺮائت كنند .
* از هﻤسﻔﺮ عزيز ……… .خواهش ميكنيم به ما بگويند  :كنگﺮه  60چيست ؟
* از هﻤسﻔﺮ ارجﻤندمان  . . . . . . . . . . .تقاضا مي كنيم قوانين كنگﺮه  60را قﺮائت نﻤايند .
* از هﻤسﻔﺮ خوب ديگﺮمان……… .خواهش ميكنيم بﺮاي ما قﺮائت نﻤايند  :بﺮاستي بهتــــــﺮين راه كدام
است ؟
*اكنون از هﻤســﻔﺮ عزيز …… .دبيﺮ جلســه  ،درخواســت ميكنيم خﻼصــه گزارش عﻤﻞكﺮد جلســه قبﻞ و
دستور جلسه امﺮوز را اعﻼم نﻤايند .

‘‘ تذكّر  :استاد جلسه نبايد بيش از  5دقيقه صحبت كند ،در ضمن هنگام مشاركت اعضاء اظهار نظر نميكند مگـر
تخلفي روي دهد ’’

* اكنون جل سه بﺮاي گﻔت و شنود باز ا ست و هﺮع ضو ميتواند حداكثﺮ تا  4دقيقه پيﺮامون د ستور جل سه
امﺮوز از تجﺮبه خويش ســخن بگويد .كليه داروهاي عادتآور ،الكﻞ ،حشــيش و داروهاي اعصــاب و روان كه
انســان را از حالت تعادل طبيعي خارج ميكند  ،از نظﺮ كنگﺮة  60ماده مخدّر يا آنتي ايكس مﺤســوب مي
گﺮدد .از دو ستان خواهش مي كنيم در هنگام م شاركت  ،از ضﻤيﺮ ما ا ستﻔاده نﻔﺮمايند  ،بهعبارتي  ،فقط از
طﺮف خودشان صﺤبت كنند .تازهواردين  ،كه سه جلسه اول را سپﺮي ميكنند  ،نﻤي توانند در بخش گﻔت و
شنود شﺮكت نﻤايند .در راستي گﻔتار و كﺮدار  ،ما به شﺮافت و صداقت يكديگﺮ ،شديدا نيازمنديم .

تذكّر  :مشاركت راس ساعت شش بسته ميشود

* اكنون جلسه را بﺮاي دقايقي به نگهبان ارجﻤند ميسپاريم

پايان هر نقطه سرآغاز خط ديگريست

* به تازهواردين خوشآ مد ميگوييم .نظﺮ به اين كه تازه واردين به قوانين و راه كار هاي كنگﺮه آشــ نايي
ندارند تا دو جل سه مهﻤان مﺤ سوب ميگﺮدند  ،حال از تازهواردين خواهش ميكنيم د ست خود شان را بلند
كنند و با اشاره اينجانب بايستند و خودشان را با نام كوچك معﺮفي نﻤايند .

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

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

) پيام قرائت مي شود (

* آغاز و پايان سﻔﺮ مسافﺮان خود را جشن ميگيﺮيم .

* دوستان  :مســافﺮان كنگــﺮه  60بــﺮاي رســيدن بــه رهــايي خــود  ،بايــد 3ســﻔﺮ را طــي كننــد كــه بــﺮاي
رهايي از اعتياد  2سﻔﺮ الزاميست :
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.

اعﻼم سفر  :هر فرد مي تواند فقط يك بار در هفته مشاركت و يا اعﻼم سفر نمايد.
* اكنون از هﻤسﻔﺮان  /مسافﺮين سﻔﺮاول كه در پله هاي آخﺮ )  0/3 TDSسي سي به پايين  ،معادل يك گﺮم
 20 ،15و يا  30روز ( هستند خواهش مي كنيم خود را معﺮفي نﻤايند  ،با ذكﺮ مدت سﻔﺮ  ،ر شته ورز شي و نام
راهنﻤا  ) .اگﺮ وقت باشد بيشتﺮ از اين مقدار نيز مي توانند اعﻼم كنند (

) سفر اولي ها خودشان را معرفي مي كنند (

* اكنون از نگهبان كنگﺮه  ) ،در صورت نبودن  ،ديده بان يا اسيستانت  ،و در صورت نبودن  ،مرزبان كشيك ( خواهش ميكنيم پيام سﻔﺮ
دوم را قﺮائت نﻤايند .

) پيام قرائت مي شود (

* حال از هﻤ سﻔﺮان  /م سافﺮين سﻔﺮ دوم  ،كه م سافﺮ آن ها بين يك روز تا پنج سال از دام اعتياد رها شده
است  ،خواهشﻤنديم خودشان را معﺮفي كنند .
* از هﻤ سﻔﺮان آزاد مﺮداني كه بيش از پنج سال از دام اعتياد آزاد شده اند  ،خواهش مي كنيم خود شان را
معﺮفي نﻤايند.
* از نگهبان جلسه خواهشﻤنديم حﺮمت كنگﺮه را  ،مجدداً قﺮائت نﻤايند .
* از اينكه به من فﺮصت خدمتگذاري داديد  ،از هﻤه شﻤا و نگهبان و دبيﺮ عزيز سپاسگزارم و ادامه جل سه
را به نگهبان ارجﻤند ميسپارم .

