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متن ترجمه شده زير ازخدمات جهانی نيکوتين افراد مجهول الهويه ، به 

خدمات جهانی نيکوتين افراد . اعضای نيکوتينن مجهول الهويه ارسال شده است
با اين حال ما اين متن را . مجهول الهويه صحت ترجمه را بررسی نکرده است

 .با حسن نيت ارائه ميدهيم
 

 .خط مشی حفظ حقوق حق تکثیر
می بایست قبل از هرگونه چاپ و تکثیر و ارایه نرشیات نیکوتینی های افراد و سازمانها اعضا، همه 

کردن نرشیات کپی . گمنام دارای مجوز کتبی از دفرت خدمات جهانی نیکوتینی های گمنام باشند
آشکار نقض دیگر به هر وب سایت یا در اختیار قرار دادن آن و نیکوتینی های برای توزیع عمومی 

نرشیات نیکوتینی های را تشویق به خواندن و سازمانها افراد ما اعضا، . می باشدقوانین حق تکثیر 
همگان می . می �اییم انجمن نیکوتینی های گمناموب سایت رسمی  از طریق بخش فارسی گمنام

ا پذیرفته و آن ر که با اعت�د به مرتج�ن و سلب مسئولیت از انجمن  ترجمه شده رانرشیات توانند 
دفرت خدمات جهانی نیکوتینی های آنالین فروشگاه  را از بخشی از اموال انجمن قرار داده ایم

 .خریداری �ایندگمنام 
  

 اعضا، افراد و گونه تکثیر و توزیع و فروش نرشیات ترجمه شده نیکوتینی های گمنام  توسطهر 

که از این  کمک های مالی. داده شود گزارشقبل به دفرت خدمات جهانی از  ها می بایستسازمان 

تعیین طریق به دفرت خدمات جهانی فرستاده می شود توسط خدمت گذاران خدمات جهانی 

 .خواهد شد



 مب هبي وعده
 

 از تا دادٍ فرصتي ها بَ گوٌام ُاي ًيىْتيٌي گاًَ دّازدٍ ُاي لذم   
 زًذگي اختيار ًذاضتي ّ پریطاًی  بْدى، احساساتي ّسْسَ، ُاي خن ّ پيچ
 تْسط آراهص، ّ سرّر ضادي، رُایي، بسْي هسيرهاى در .وٌين عبْر هْفميت با
 .مضْی هی ُذایت ّ راٌُوایي گاًَ زدٍدّا ُای لذم

. كنيم زندگي را آن است الزم  نيست، تئوري يك مب روحبني زندگي
 چطایي ّ بْیایي حس .بْد خْاُذ سریع جسوي پيطرفت ها از بسياري براي   
 درن با .وٌذ هي پيذا جذیذي ضفافيت ّ رًگ اُويت، زًذگی  گردد، هي باز ها

 کردى ًابْد حاي در تذریج بَ  آى در وَ اًىار دًياي از را ها وَ ًيرّیی
 هي برخْردار بيطتری ًفس عست از رّز بَ رّز آّردٍ، بيرّى بْدین خْد

. گردین
 هثبت پاسخ هصرف ّسْسَ بَ بار یه دليمَ بيست ُر ًيستين هجبْر دیگر ها

 ُا هيليْى از یىي ًيستين هجبْر دیگر ّ اًتخاب را برًاهَ ووه ها .دُين
 از ًابٌِگام را خْد جاى ًيکْتيي هصرف اثر بر سالَ ُر وَ باضين کساًی
 یا پرخاضگر زًذگي ُاي لسوت وذام ببيٌين گيرین هي یاد .دٌُذ هي دست

. بذارین دّست را خْد گيرین هي یاد ُوچٌيي. این بْدٍ ّاکٌطگر
 هي ّ بيذار آفریي ضادي احساسات سستي، ّ رخْت رفتي هياى از با   

. ببيٌين را است وردٍ هاى هحاصرٍ  کَ خطراتي تْاًين
 هي  هتوروس گوٌام ُاي ًيىْتيٌي بر ًيىْتيي از ها اضتياق آرام آرام
 هگر این، بْدٍ ًيىْتيي وٌٌذٍ هصرف کَ وٌين هی فراهْش تذریج بَ ّ گردد
 ضروت عظين فریبٌذٍ ضْخي یه در وَ این رسيذٍ درن ایي بَ ها. جلسات در

. این داضتَ
. ايم نداده دست از را  مب چيزی

 
 ًيرّي. ُستين ُذیَ ایي سپاسگسار فرّتٌي با. است جذیذی تجربَ سالهتي   

 تٌِایي بَ خْد وَ دادٍ اًجام ها براي واری برًاهَ ایي طریك از برتر
. ًبْدین آى اًجام بَ لادر

 
 


