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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



SUGGESTED MEETING FORMAT-BOOK STUDY                               
SAMPLE-3                                                                 

    کتاب خوانی-ديفرمت پیشنها                                                 
                                                                    

  .و معتاد به نیکوتین هستم..............اسم من.نیکوتینیهاي گمنام خوش آمدید.............به جلسه
  .خواهش میکنم دعاي قدم سوم را بخواند...........از

  .یاري کنیدلطفاً در خواندن دعاي آرامش مرا 
مردانی است که به یکدیگر کمک میکنند تا یک زندگی رهـا از نیکـوتین    نیکوتینیهاي گمنام یک انجمن همیاري از زنان و 

ایم از این اعتیـاد قدرتمنـد    ما تجربه،امید و نیرویمان را با یکدیگر به مشارکت میگذاریم و بدینگونه توانسته           .را تجربه کنند  
هزینـه و شـهریه اي از کـسی دریاقـت     .ضویت در این برنامه تمایل به قطع مـصرف نیکـوتین اسـت       تنها الزمه ع  .رها بمانیم 
،گروه و ،نژادهنیکـوتینی هـاي گمنـام بـه هـیچ فرقـ      .ما از طریق کمکهاي داوطلبانه اعضاء متکی بـه خـود هـستیم       .نمیشود

هدف اصلی مـا  .یید و یا رد نمیکندموجودیت سیاسی وابستگی ندارد،وارد هیچ بحث و جدالی نمیشود و هیچ موضوعی را تا 
اگر مایلید که قطـع مـصرف   .ه در جستجوي رهایی از نیکوتین میباشدحمایت و پشتیبانی نیکوتینی در حال عذابی است ک     

  :ما آموخته ایم که.کنید به شما خوش آمد میگوئیم
  .بپذیریم در برابر اعتیاد نیکوتین عاجزیم و تسلیم باشیم*
  .راده مان براي پیروز شدن بر اعتیادمان کافی نبودهیچ اندازه از قدرت ا*
  . معتادان به نیکوتین که خواهان متوقف کردن اعتیادشان هستند موفق میشوند*

قطـع مـصرف کـردن    .به یاد داشته باشید که هیچ زمانی مناسبتر از اکنون براي متوقف کردن مصرف نیکوتین وجود ندارد                
تالشـهاي شـما   .آنها را سرمایه هـاي خـود کنیـد     ویآموزید در زندگی به کار ببریدآنچه را در اینجا م.یک امر شخصی است  

  .دلسرد نشوید و امیدوار باشید.براي ترك تمریناتی صادقانه است که نهایتاً منجر به قطع مصرف دائمی شما خواهد شد
  .پرهیز از نیکوتین را دلیلی براي شادمانی و رهایی بدانید

در این مکـان نیکـوتین مـصرف نمـی     .ت کنیم دست خود را باال میبریم تا رهبر متوجه ما بشودزمانی که میخواهیم مشارک  
همچنین با توجه به تعداد اعضاء به زمـان مـشارکت دقـت    .کنیم و به یاد داشته باشید که صحبت یکدیگر را قطع نمیکنیم  

  . نیز برسدئید تا فرصت مشارکت به سایر اعضاءنما
ادامـه  ..........شـروع کـردیم و آنـرا تاسـاعت    ............جلسه را ساعت  .را میخوانیم ........تا........ز صفحه در این جلسه کتاب خوانی ا     

از لیست تلفن براي ارتبـاط بـا سـایر اعـضاء     .به شما پیشنهاد میکنیم راهنما انتخاب کنید و قدمها را با او کار کنید     .میدهیم
  .استفاده کنید

  .ه را دارد خواهش میکنیم آنرا برایمان بخوانداز دوستی که قدمهاي دوازده گان
  .از دوستی که سنتهاي دوازده گانه را دارد خواهش میکنیم آنرا برایمان بخواند

  .سن پاکی از نیکوتین معرفی کنیم اکنون اجازه دهید خودمان را با اسم کوچک و
 تـا مـشارکت نماینـد و چیـپ     روع میکنـیم از باالترین سن پاکی ش .ها را هدیه کند    اکنون نوبت مسؤل چیپ است تا چیپ      

  .خود را دریافت نمایند
  .حال قدم مربوطه را از کتاب پایه میخوانیم

  .جلسه براي مشارکت بر اساس تجربه،امید و نیرویمان در مورد قدم خوانده شده باز است
  . از منشی خواهش میکنیم گزارش بدهداست)  دقیقه مانده به پایان جلسه5...........(ساعت

  .از دوستی که وعده هاي ما را دارد خواهش میکنیم آنرا برایمان بخواند
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خواهش میکنیم ما را در یکی ............... از چند لحظه مدیتیشن سکوت براي معتادان به نیکوتین که هنوز در عذابند ازدبع
   .از دعاها به انتخاب خودش رهبري کند
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