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 תפילת השלווה
 

 אלי,

 תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, האומץ לשנות את אשר ביכולתי,

 ואת התבונה להבחין בין השניים.

 

 דבר לחדשים
 

 ברוכים הבאים לרגשות אנונימיים, אנו שמחים שהגעתם אלינו.

 התכנית שלנו מבוססת על שניים עשר הצעדים של AA, אלכוהוליסטים אנונימיים.

 דרוש זמן מה להכיר את הדרך הזו. אנו מבקשים מכם; היו סבלניים, תנו לתכנית הזדמנות הוגנת והמשיכו לבוא.

 אנו מציעים לכם להגיע לשש פגישות לפחות, לפני שתחליטו אם זה מתאים לכם.

 במהלך הפגישות עשויות להתעורר שאלות בקשר לתכנית. אנו מבקשים מכם להמתין בסבלנות לסוף הפגישה,

 כדי לקבל הסבר מפורט יותר.

 ניתן להצטרף לקבוצה סודית בפייסבוק, פרטים אצל מזכיר/ת הקבוצה.

 

 

 

 

 

 

 

 



  שניים עשר הצעדים

 

 הודינו שאנו חסרי אונים מול הרגשות שלנו, שחיינו הפכו בלתי ניתנים לניהול.1.

 הגענו לאמונה שכוח גדול מאתנו יכול להחזיר אותנו לשפיות.2.

 החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים כפי שאנו מבינים אותו.3.

 ערכנו חשבון נפש נוקב וחסר פחד עם עצמנו.4.

 הודינו בפני אלוהים, עצמנו ואדם נוסף על טבעם המדויק של פגמינו.5.

 היינו נכונים לחלוטין שאלוהים יסיר מאיתנו את כל פגמי האופי שלנו.6.

 ביקשנוהו בענווה שיסיר מעלינו את חסרונותינו.7.

 ערכנו רשימה של כל האנשים שבהם פגענו והיינו נכונים לכפר על מעשינו בפניהם.8.

 כיפרנו על מעשינו בפני אנשים אלה במישרין, כל אימת שהדבר ניתן, פרט למקרים שמעשה זה היה פוגע9.

 בהם או באחרים.

  המשכנו לעשות חשבון נפש אישי, וכאשר שגינו הודינו בכך מיד.10.

 ביקשנו, באמצעות תפילה ומדיטציה, לשפר את הקשר ההכרתי שלנו עם אלוהים כפי שאנו מבינים אותו,11.

 כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו עבורנו ומבקשים את הכוח להוציא אותו אל הפועל.

 משעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו לשאת את הבשורה ולנהוג על פי12.

 עקרונות אלה בכל תחומי חיינו.

 

 שתיים עשרה המסורות
 

.1.EA טובתנו המשותפת קודמת, החלמה אישית תלויה באחדות 

 לתכלית הקבוצה שלנו יש רק סמכות עליונה אחת – אלוהים אוהב כפי שהוא מתבטא במצפון הקבוצה.2.

 מנהיגינו הם רק משרתים שזכו לאמון, אין הם מושלים.

 הדרישה היחידה לחברות ב-EA היא הרצון להחלים רגשית.3.

 כל קבוצה צריכה להיות עצמאית, פרט לעניינים המשפיעים על קבוצות אחרות או על EA ככלל.4.

 לכל קבוצה יש מטרה עיקרית אחת - לשאת את הבשורה עבור מי שעדיין סובל מבעיות רגשיות.5.

 קבוצת EA לעולם לא תתמוך, תממן או תשאיל את שמה למוסדות מקורבים או ליוזמה חיצונית, כדי6.

 שבעיות של ממון, רכוש ויוקרה לא יסיחו את דעתנו ממטרתנו העיקרית.

 כל קבוצת EA צריכה לשאת את עצמה לחלוטין ולדחות תרומות מבחוץ.7.

 רגשות אנונימיים תישאר לעולם בלתי מקצועית, אבל מרכזי השירות שלנו יכולים להעסיק עובדים8.

 מיוחדים.

 ,EA בתור שכזו, לעולם לא תאורגן, אך אנו יכולים ליצור מועצות או ועדות שירות, אשר אחראיות ישירות9.

 בפני אלה שאותם הן משרתות.



.10EA לרגשות אנונימיים אין כל דעה בנוגע לעניינים חיצוניים, לפיכך לעולם אין לערב את שמה של 

 במחלוקות ציבוריות כלשהן.

 מדיניות יחסי הציבור שלנו מבוססת על משיכה ולא על שיווק. עלינו לשמור תמיד על אנונימיות אישית11.

  ברמת אמצעי התקשורת.

 אנונימיות היא הבסיס הרוחני לכל מסורותינו, להזכירנו לעולם שהעקרונות קודמים לאישיות.12.

 

 

 אנונימיות
 

 האנונימיות מאפשרת לכל אחד ואחת מאיתנו את חופש הביטוי, ושומרת עלינו מפני רכילות. מה שאנו שומעים

 בפגישות והדברים שאנו משתפים עם חברי וחברות EA, צריך להישמר בכבוד ובסודיות.

 אנונימיות ברמת התקשורת - עיתונות, רדיו, קולנוע וטלוויזיה - פירושה שאם אנו מזדהים כחברי EA בפומבי,

.EA אסור לנו לגלות את שמנו המלא ו/או לחלוק שום מידע השייך לחברים וחברות 

 כולנו שווים בתכנית, בין אם אנו חדשים או ותיקים. המקצוע והמעמד החברתי שלנו מחוץ ל-EA אינם משנים כלל.

.EA-יש את הזכות לגלות לאחרים שהוא/היא חברים ב EA-האנונימיות מבטיחה שרק לכל חבר/ה ב 

 יש להתנהג בדיסקרטיות כאשר פוגשים חברי EA בציבור, או כשמתקשרים לחברי EA ומדברים עם בני הבית.

 בפגישות EA אנו משתמשים בשמנו הפרטי בלבד. איננו נכנסים לדברי החברים שמשתפים, אין דיונים, ישנם רק

  שיתופים.

 האנונימיות, כפי שמתייחסים אליה גם במסורות 11 ו-12, היא הכלי המבטיח שנציב את העקרונות לפני האישיות.

 

 שתיים עשרה ההבטחות
 

 אנו מכירים חופש חדש ושמחה חדשה.1.

 איננו מתחרטים על העבר ואיננו סוגרים עליו את הדלת.2.

 אנו מבינים את משמעות המילה שלווה וחווים שקט נפשי.3.

 לא משנה כמה נמוך נפלנו, אנו רואים כיצד הניסיון שלנו יכול לעזור לאחרים.4.

 הרגשות של חוסר ערך ורחמים עצמיים פוחתים.5.

 הריכוז העצמי פוחת ואנו מתחילים להתעניין בחברינו.6.

 החיפוש העצמי נעלם.7.

 כל גישתנו וההתייחסות שלנו לחיים משתנות.8.

 מערכות היחסים שלנו עם אנשים אחרים משתפרות.9.

 באופן אינטואיטיבי אנו יודעים איך להתמודד עם מצבים שבעבר בלבלו אותנו.10.

 אנו רוכשים תחושת ביטחון בעצמנו.11.



 אנו מכירים בכך שאלוהים עושה עבורנו את מה שאנו לא יכולים לעשות בעצמנו.12.

 

  אלה יכולות להיראות הבטחות מוגזמות, אך הן לא. הן מתגשמות בקרבנו, לפעמים מהר, לפעמים לאט.
 

 


