الخطوات االثنى عشرل م.ح.ج.م *
.1اعترفنا أننا بال قوة تجاه ادماننا لألمور الجنسية و العاطفية ،وأن حياتنا أصبحت غير قابلة
لإلدارة
 .2أصبحنا نؤمن بأن قوة أعظم من أنفسنا باستطاعتھا أن تعيدنا إلى الصواب
 .3اتخذنا قراراً بتوكيل إرادتنا وحياتنا لعناية ﷲ على قدر فھمنا
 .4قمنا بعمل جرد أخالقي متفحص وبال خوف ألنفسنا.
 .5اعترفنا وألنفسنا ولشخص آخر بطبيعة أخطائنا الحقيقية
 .6كنا مستعدين تماما ً ألن يزيل ﷲ كل ھذه العيوب الشخصية
 .7سألناه بتواضع أن يخلصنا من نقائصنا الشخصية
 .8قمنا بعمل قائمة بكل األشخاص الذين آذيناھم ،وأصبحت لدينا نية تقديم اصالحات لھم
جميعا ً.
 .9قدمنا إصالحات مباشرة لھؤالء األشخاص كلما أمكن ذلك ،إال إذا كان ذلك قد يضر بھم
أو باآلخرين.
 .10واصلنا عمل الجرد الشخصي ألنفسنا ،وعندما أخطأنا اعترفنا بذلك فوراً.
 .11سعينا من خالل الدعاء والتأمل إلى تحسين صلتنا الواعية با على قدر فھمنا داعين
فقط أن يمنحنا المعرفة لمشيئته لنا والقوة على تنفيذھا
 .12بتحقق صحوة روحية لدينا نتيجة لتطبيق ھذه الخطوات ،حاولنا حمل ھذه الرسالة
لمدمنى الجنس و الحب وممارسة ھذه المبادئ في جميع شؤوننا.
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الخطوات اإلثنا عشر لمدمنى الخمر المجھولين
1إعترفنا أننا بالقوة تجاه إدماننا للخمر وأن حياتنا أصبحت غير قابلة لإلدارة 2 .توصلنا إلى اإليمان بأن قوة أعظم من أنفسنا بإستطاعتھا أن تعيدنا إلى الصواب.
 3إتخدنا قرارا بتوكيل إرادتنا وحياتنا لعناية ﷲ على قدر فھمنا 4 .قمنا بعمل جرد أخالقى متفحص وبالخوف عن أنفسنا 5 .إعترفنا  ،ألنفسنا ولشخص آخر بالطبيعة الحقيقية ألخطائنا 6 .كنا
مستعدين تماما ألن يزيل ﷲ كل ھده العيوب الشخصية 7 .سألناه بتواضع أن يخلصنا من نقائصنا الشخصية 8 .قمنا بعمل قائمة بكل األشخاص الدين أذيناھم ،وأصبحنا عازمين بتقديم إصالحات لھم
جميعا 9 .قدمنا إصالحات مباشرة لھؤالء األشخاص كلما أمكن ذلك ،إال إدا كان ذلك قد يضر بھم أو باآلخرين 10 .واصلنا عمل الجرد الشخصى ألنفسنا وإعترفنا بأخطائنا أوال بأول  11سعينا من
خالل الدعاء والتأمل إلى تحسين صلتنا الواعية با على قدر فھمنا داعين فقط لمعرفة مشيئته لنا والقوة على تنفيدھا  12بتحقق صحوة روحية لدينا نتيجة لتطبيق ھده الخطوات ،حاولنا حمل ھذه الرسالة
للمدمنين وممارسة ھذه المبادئ فى جميع شئوننا.

