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 چگونگی عملکرد
بندرت کسی را دیده ایم که راه ما را با جدیت بپیماید و به مقصـد نرسـد ، کسـانیکه    

به ایـن   بهبود نمی یابند آنهایی هستند که نمی خواهند و یا نمی توانند خود را کامالً

ود نمی توانند با خ آنان مردان و زنانی هستند که اساساً برنامه ساده بسپارند ، معموالً

صادق باشند ، متاسفانه چنین اشخاصی وجود دارنـد ، ایـن دسـته مقصـر نیسـتند و      

نمی توانند روش زیستی را که نیـاز بـه    اینگونه به دنیا آمده اند ، اینان طبیعتاً ظاهراً

کامل دارد در پیش گیرند و امکان موفقیتشان کمتـر از حـد معمـول اسـت ،     صداقت 

فتگی های روحی و روانی شـدید رنـج مـی برنـد امـا      افرادی نیز وجود دارند که از آش

بسیاری از آنان قابل به بهبودی اند ، مشروط بر آنکه توانـایی صـادق بـودن را داشـته     

  .باشند 

  

داستانهای ما بطور کلی بیان کننده نحوه زندگی ما در گذشته ، اتفـاقی کـه برایمـان    

الب راه ما هسـتید و بـرای   افتاد و چگونگی زندگی ما در حال حاضر است ، چنانچه ط

بدست آوردنش از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنید ، در آن صورت آمـاده ایـد کـه    

  .قدمهای مشخصی را بردارید 

  

ما در برداشتن بعضی از این قدمها طفره رفتیم و تصور کردیم می توانیم راهی آسانتر 

بی پروا و  صمیمانه از شما تقاضا داریم که از ابتدا کامالًپیدا کنیم ، لیکن نتوانستیم ، 

جدی باشید ، بعضی از ما سعی کردیم به عقاید کهنه خود بچسبیم اما هیچ نتیجه ای 

  .تسلیم شدیم  نگرفتیم ، تا انکه کامالً

  

سروکار داریم که حیلـه گـر ، مبهـوت کننـده و بـا       الکلبه خاطر داشته باشید که با 

بدون کمک غلبه بر آن بسیار دشوار می باشد ، اما مرجعـی وجـود دارد   قدرت است ، 

که تمام قدرتها در دست اوست و آن پروردگار است ، باشد که اکنون او را پیدا کنید ، 

به او سپردیم و  ی رسیدیم ، خود را کامالًـگرفتیم ، بر سر دوراهـاز میانبرها حاصلی ن

تیم و بعنـوان یـک   ـــ ه مـا برداش ـاسـت کـ   تقاضای حمایت کردیم ، اینهـا قـدمهایی  

 :ه بهبودی پیشنهاد می شوند ـــبرنام
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  :بسیاری از ما با شگفتی فریاد زدند 

این چه برنامه ای است ، من نمی تـوانم آن را انجـام دهـم ، مـایوس نشـوید ، هـیچ یـک از مـا         

توانستیم این اصول را بطور کامل و بی نقـص رعایـت کنـیم ، مـا از مقدسـین نیسـتیم ، نکتـه        ن

  .اینجاست که خواستار رشد و نمو معنوی باشیم ، ما ادعای پیشرفت معنوی داریم نه تکامل

توصیف ما از الکلی ، فصل مربوط به بی اعتقادان و ماجراهای فردی ما در گذشته و حـال ، ایـن   

  :به وضوح مشخص می کند  را  لیسه نظر ک

  

  .ما الکلی بودیم و نمی توانستیم زندگی خود را اداره کنیم که : الف 

  

  .هیچ نیروی انسانی قادر نبوده است مارا از الکلیسم نجات دهد  که احتماالً: ب 

  

 .و او پروردگار است که می تواند ، اگر در جستجویش باشیم : ج 


