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"עקבות בחול"

לילה אחד חלם אדם חלום.
הוא חלם שהוא הולך על שפת הים, מטייל עם אלוהיו.

מולו בשמיים הבזיקו תמונות מתוך חייו.
בכל תמונה שהבזיקה בשמיים,

הבחין בשתי זוגות רגליים שהיו בחול:
זוג אחד שלו וזוג אחד של אלוהיו.

הביט האדם לאחור על העקבות בחול.
הוא הבחין כי פעמים רבות

יש רק זוג אחד של פסיעות לאורך הדרך.
הוא גם הבחין כי דווקא בתמונות

האומללות והעצובות של חייו נשנה הדבר.
פנה האדם לאלוהיו ושאל:

“אלוהים, אתה אמרת לי שכאשר אחליט ללכת אחריך
תלך איתי לאורך כל הדרך.

אך הבחנתי כי בתקופות הקשות ביותר של חיי
יש עקבות של זוג רגליים אחד.

אינני מבין מדוע בתקופות הקשות ביותר של חיי צעדתי לבדי.
אינני מבין מדוע בזמנים שנזקקתי לך ביותר – עזבת אותי!”

ענה לו אלוהים:
“בני, אוהב אני אותך ולעולם לא אעזבך.
באותן תקופות שבהן כה רב היה סבלך,

כשאתה רואה זוג אחד של עקבות,
לא היו אלה עקבותיך.

היו אלה עקבותיי שלי כשנשאתי אותך על כפי”.
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פתח דבר

לפעמים כשקשה לי אני שואל את עצמי "למה אני?" 
ולפעמים אני מצליח לעודד את עצמי ולענות: 

"אלוהים בחר בי במיוחד; לוחם סיירת מיוחדת, מובחרת, בחר בי 
כדי לרדת לחושך ומשם לטפס חזרה. להשאיר שביל פירורי אור 
רוחני ללוחמים אחרים שעדיין שם בחושך ומחפשים נקודת אור 

של תקווה לעקוב אחריה ולטפס גם חזרה תוך כדי שהם משאירים 
אחריהם נקודות אור לבאים אחריהם."

רק להיום השארנו לכן/ם נקודות אור נקיות !
אנחנו אסירי/ות תודה על כל אחת ואחד מכם הקוראים, וממי 

שהשאיר לנו שובלים של פירורי אור ודרך ללכת בה...
יש לכולן/ם חלק במסע של החבר/ה החדש/ה. 

בואו תצטרפו אלינו לרוח, למסע ולדרך ההחלמה 
אוהבים אותך
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 העיגול החיצוני מסמל 
תוכנית אוניברסלית 

וטוטאלית בה יש מקום 
לכל ביטויי אופיו 
המיוחד של האדם 

המחלים. 

פשטות היא המפתח לסמל שלנו. 
הוא מבטא את הפשטות של 

החברותא שלנו. אפשר למצוא 
בקווים פשוטים אלה רמזים 

למשמעויות נסתרות. אך בראש 
ובראשונה בעיני חברינו, אלה 
 משמעויות ויחסים בינאישיים 

קלים להבנה.

הסמל שלנו

ארבעת 
צידי 

הפירמידה 
הנישאים

 מבסיסה באופן 
תלת-מימדי מייצגים את 
העצמי, החברה, השירות 

ואת אלוהים. כל אלה נישאים 
אל נקודת החופש.

 כאשר הפרט והחברותא 
נתמכים ומונעים על ידי 

הרצון הטוב, אנו שלמים, 
וחופשיים לחלוטין. סביר 

להניח הדבר האחרון 
שעלינו להפטר  ממנו בדרך 

אל החופש היא החותמת 
"מכור".

ככל שאלך בדרך זו      אין לי ממה לפחד

בסיס הריבוע מסמל רצון 
טוב, שהוא הבסיס לחברותא 

שלנו ולחברה שבה אנו 
חיים. הרצון הטוב בא לידי 
ביטוי בצורה הטובה ביותר 

באמצעות שירות: שירות נכון 
פירושו  "עשיית הדבר הנכון 

בשל הסיבה הנכונה".

קל לראות ולהבין את הריבוע, שקוויו מוגדרים. 
אולם בסמל יש חלקים נוספים, בלתי נראים. 

כל החלקים מתייחסים אל 
הצרכים והמטרות של המכור 
המחפש החלמה ואל מטרת 
החברותא- החלמה זמינה 

לכל. ככל שבסיס הפירמידה 
הולך ומתרחב )עת אנו 

גדלים באחדותנו, במספר 
החברים שלנו ובחברותא( 

כך מתרחבים צירי הפירמידה 
ונקודת החופש גבוהה יותר.
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NA-אני לא צריך לסבול בשביל להפסיק לסבול.מושגי ה

אני פשוט צריך להרשות לעצמי להרגיש, להכיל, להתבונן, להתעורר, 
להתבגר, לקחת אחריות אישית, לראות את החלק שלי, לתרגל, 

להתמיד, לשתף, להיות כנה, להמשיך לבוא...

בקיצור, כל מה שאני לא יודע ומכיר 
כל מה שנמצא מחוץ לאיזור הנוחות שלי, מחוץ לריכוז העצמי.

וכן, זה כרוך בכאב, כאב של גדילה.

לא להתבלבל 
גדילה היא לא סבל
כאב הוא לא סבל.

קשה לי לסמוך
קשה לי להרפות
קשה לי להאמין
קשה לי לשחרר 

הקושי שלי
למסור, להרפות ולשחרר- גורמים לי סבל.

ההתנגדות וההיאחזות גורמות לי סבל.
 

חיבוק ענק ילד,
אתה כבר לא לבד

וזה עובד
הכל יהיה בסדר

תמשיך לבוא
רק להיום

אוהבים

"כלים של התכנית"
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ነው
ስሜ ዳንኤል

 *1ኛ* )  ወደ  *NA* ያመጣኝ  ዋና

 ምክንያት  በሽታየ  እና ለበሽታየ  መፍትሄ  ፍላጎት ነው

 *2ኛ* )  *NA*  የተዋወቁትም በደረሰብኝ  ችግር እና  

በጣም  ለሂወቴ  አደጋ  በደረስኩበት ምክንያት  ለመታከም 

እና  ካለሁበት አደጋ  ለመውጣት ለመታከም  ከሄድኩበት  

ቦታ አንድ ግዜ በሳምንት  ወደ *NA*ሲወስዱኝ ነው ።

 *3ኛ* ) *NA*   ግኑኝነት ወይም የሚያመላልሰኝ ዋና ምክንያት አንደኛ 

እንደኔ አይነት ችግር እና በሽታ  ያላቸው ሌላ ሰወች ያሉበት ቦት  ስለሆነ 

ብቸኝነት  አይሰማኝም ።ሁለተኛም  NA የምቀበለው  የነፃ ፍቅር  የትም 

ቦታ ያላገኘውትን ስለማገኝ ነው።

ሶስተኛ NA  ለበሽታየ ፀባይ እና መፍትሄውን  ያገኘውበት ቦታ  ስለሆነ 

ነው።

 *4 ኛ)*   ለኔ N A  ብዙ  ነገሮች ይሰጠኛል   አንደኛ : ብቻየን አለመሆን  

ይሰማኛል  ሁለተኛ:  ጋደኞች አሉኝ  እናም ዋናው ነገር ደግሞ እግዚአብሄርን 

የማገኝበት ቦታ ነው።

ለአዲስ ጎደኞቻችን ወደ NA የሚደርሱበት ማለት የምፈልገው ዋናው ነገር 

ሁልጊዜ ምንም  የፈለገው ቢፈጠር ወደ *NA*  መምጣት አታቋርጡ ሁልግዜ  

ኑ እና ስትመጡ እንደምንም ብላችሁ ስለ ችግራችሁ እና ስለምትፈልጉት ነገር 

በተቻለ ሁኔታ ተናገሩ እርዳታም  እንድትቀበሉ  ጠይቁ  ዛሬ የምትቀበሉት 

ነገር ነገም  ለሌላው ሰው ትምህር  ትሰጣላችሁ።

 ስለራሴ ሂወት ባጭሩ ልግለጽላችሁ  ለተሰጠኝ ዕድል እግዚአብሔርን 

አመሰግናለሁ።

እኔ የተወለድኩት ኢትዮጲያ አዲስ አበባ ነው እስከ 6 አመቴ  ከእናቴ ጋር 

ሳድግ ነበር ውጭ ሀገር የነበረውን አባቴን   በመጓጓትና በመጠበቅ ከዛም  ክፉ 

እድል ሁኖብኝ ውድ አባቴን ለመጀመሪያ እና ለመጨረሻ ግዜ በመቀበሪያ 

ሳጥን ውስጥ አየሁት  ያብቻ የማይበቃ ከሆነም አንድ ወር አባቴ ከሞተ ካለፈ 

በሆላም  ውድ የምወዳትንና ያሳደገችኝን  እናቴንም አጣዋት እኔም እሚታየ 

እኔን እራሳቸው ለማሳደግ እና ጥሩ ሂወት ለኔ ለመስጠት ወስነው ስለሆነ ነው 

ግን እኔን ማንም አልጠየቀኝም እና እራሳችሁ እስቡት  እንዴት ለኔ ከባድ 

እንደነበር ከቤተሰቤ ጋር አልስማማም ነበር ረባሽ ልጅ ነበርኩኝ  በዚህም 

ምክንያት እየተደበደብኩኝ እና በየቀኑ እያለቀስኩኝ ነው ያደኩት ሁልግዜ 

ከነሱ ለመጥፋት እና እናቴን ለማግኘት እጥር ነበር

ካደኩኝ በሃላ ወደ 13 አመቴ አካባቢ ወደ እስራኤል ሀገር መጣሁኝ ብቻየን 

ግን እነዚህ ቤተሰቦቼ  በቅጣት ያሳደጉኝ ከኔ በፊት መጠው  ነበር እና እነሱ 

ጋር  ተደባለቁኝ እኔም እዚህ ሀገር መጥቼ ለመፈሴ እና ለህሌናየ እረፍት 

አላገኘሁም ነበር እናም በጣም ፈልጌ የነበረው ነፃነት መሆን  ብቻ ነበር።

በዚህ ምክንያት ትምህርቴን ሳልጨርስ ውትድርና ሳልሄድ    ውጭ ወጥቼ 

የማደርን ሂወት መረጥኩ  ከዚያም ልክ እንደኔ ያሉ ልጆች በመፈለግ እና 

ከነሱ ጋር በመሆን  ግዜየን አሳልፍ ነበር በዛ ለይ ደስታ እና ነፃነት እየተሰማኝ 

ብዙ ግዜ አሳልፊአለሁ  ቀስ በቀስ እያልኩም ሌሎች ነገሮችንም ለመድኩኝ   

እንደ ግራስ አይነቶችንም ማጨስ ጀመርኩኝ እንዲህ እያልኩም ወጀሎችን  

በመስራትና ለአጭር ግዜወች እየታሰርኩኝ   ከእራሴ እና ከመንፈሴ ጭራሽ 

እራቁኝ ብዙ ችግር እና ከባድ ግዜም አሳልፍ ነበር።

አሁንም ሂወቴን ለመለወጥና  ጥሩ ኑሮ ለመኖር  ያልጣርኩት እና ያላደረኩት 

ነገር የለም   አሁንም ቢሆን  የምኖርበትን ቦታ በመቀየር  ጋደኞቼን  

በመለወጥ   በስራና በገንዘብ ማግኘት ሁሉ እውነት ለመናገር  ባደረኩት 

ነገሮች በሙሉ  ጎበዝ ነበርኩ ከዛም በላይ ሁሉም ነገር ይሳካልኝ ነበር  ግን 

ሁልግዜ ዙሮ ዙሮ ምንም ነገር አያረካኝም ነበር  ስለዚህም በሩጫና ከአንዱ 

ወደ ሌላም  በማለፍ  እና በመቀያየር እራሴን ኣዳክም ነበርኩ  በብዙ ነገሮች 

በሂወቴ ላይ  እግዛብሄርን  የማመሰግነው ነገሮች

አንደኛው፣ ትልቅ ነገር ከናቴ ጋር  በሂወት አገናኝቶኛል ግን ይህ ሁሉ ነገሮች 

የውስጤን ቁስልና ያለኝን ሀዘን ስላልፈወሰው ሁል ግዜ ወደ መጠጥ እና ግራስ 

እመለስ ነበር  ለመጨረሻም  ሌሎችንም ነገሮች በመጠቀም ወደ ብዙ መጥፎ 

ቦታወች  ነበርኩኝ ዛሬ እግዛብሔር  ይመስገን    *የNA* ግሩብ  በማግኘቴ 

ሂወቴ ተቀይሯል።
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אח
סיפורו של א׳סיפורה של ח׳

קוראים לי ח', אני בת 24 ונקייה יותר משנתיים.
מגיל מאוד צעיר מרדתי והשתמשתי בסמים 

קשים .

אני מכורה שנים רבות, עבדתי בזנות וגנבתי כדי 
לממן את השימוש שלי .

מכרתי את נשמתי ואת גופי לשטן.
איך מגיעים לתהומות כל כך עמוקים כשאין מציל בסביבה?

נפלתי, נפלתי עמוק וחזק והסתחררתי בתוך הבור השחור הזה 
שקוראים לו "ריקנות".

אבל המטרה קידשה את האמצעים והמטרה תמיד הייתה קדושה.
זה אומר שביליתי בשנים האחרונות בבתי סוהר ומוסדות כשאני 

יוצאת ונכנסת.

נכנסתי לקהילה עד שבפעם האחרונה החלטתי שדי לסבל.
אני לומדת לזחול, ללכת, לומדת הכל מחדש.

איך מתמודדים עם תחושת כישלון כל כך גדולה? אני פשוט חיה 
את היום כמו שהוא, בידיעה שהחיים עוד לפניי וכל הטעויות 

שעשיתי הן ברות תיקון.

אמא שלי משתמשת בסמים, היינו יחד משתמשות ואני לא בקשר 
איתה היום.

אני נושמת כל יום מחדש ונלחמת! נלחמת כדי שאוכל להפסיק 
לשרוד, נלחמת כדי שסוף סוף אוכל להתחיל לחיות.

כשהכרתי את האנ איי הרגשתי שייכת, הרגשתי משפחה, הרגשתי 
שאני לא הדפוקה היחידה בעולם.

שיש תקווה ויש דרך, שאני ראויה ומגיעים לי חיים אחרים.
השירות ב"מכורים אנונימיים" והחברותא שינו לי את החיים.

אני שווה ומוערכת בזכות עצמי ולא בחסד של אף אחד אחר.

הייתה לי בעיית סמים מגיל צעיר מאוד- בעיית 
התמכרות.

דרך מב"ס )ועדת מוסדות ובתי סוהר של 
"מכורים אנונימיים"( שהגיעו לקהילה בה הייתי 
בטיפול, שמעתי מסר על תכנית האנ.איי. מכורים 

עושים שירות ובאים להעביר מסר- ואני זכיתי 
לשמוע בדיוק מה שהייתי צריך כדי להתחיל לעשות דרך בהחלמה.

האנ.איי נותן לי אהבה, אני מרגיש שייך לחברותא, המילים, 
החיבור והתשוקה לדרך ההחלמה נותנות לי טעם לחיים. אני 

מרגיש שאני מתקדם בחיים בזכות התכנית, אני זוכה להיות בנאדם 
יותר טוב ומועיל לחברה, מרגיש מחובר יותר לעצמי, מרגיש 

שמחה ואהבה לכולם.

אני רוצה להגיד לחבר החדש- לאט לאט... הכל יסתדר. כדאי 
לנסות ללכת ל90 פגישות ב90 יום )עקרון רוחני בתכנית(, 

בתכנית שלנו אין חייב, אבל כדאי לנסות.
אני הגעתי לתכנית דרך חלופת מעצר, הגעתי לקהילה טיפולית 

מבולבל ומפוחד ולא ידעתי מה לעשות בחיים שלי. רציתי כל יום 
לברוח. לאט לאט עם הזמן ואלוהים אוהב שהשאיר אותי בקהילה, 

חברים נקיים ממב"ס )ועדת מוסדות ובתי סוהר של "מכורים 
אנונימיים"( הגיעו לתת מסרים ולעשות לנו קבוצות- התחלתי 

לקבל החלמה ולגדול. עד היום באסירות תודה אני נקי !! תבינו- 
הגעתי לקהילה בגיל 17.5, היום אני נקי 5 שנים ו-8 חודשים... 

תעשו חישוב לבד. לאט לאט אני גדל בדרך ואני לומד לחיות 
ומתקדם בחיים.

אסירות תודה לתכנית !
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К Я родился в Советском Союзе в 1978 
году и рос в спокойной и  нормальной 
среде . Получал много любви от 
своих близких . Но не смотря на ето 
я уже с детства чувствовал пустоту и 
одиночество а также желание быть 

кем то особенным . Быть лучше и умнее других.  
Меня тянуло на улицы и к взрослым пацанам . Я 
начал курить в 9 лет , в 13 первый раз напился а в 17 
лет уже употреблял все что только мог. Постоянно 
менял наркотики на алкоголь и обратно и так 
держался и говорил что все нормально у меня.

Я пробовал все что бы убежать от пустоты .Уехал 
в Израиль, нашел хорошую работу, женился 
. Родились дети - но пустота только росла . Я 
употреблял каждый день . Задыхался по ночам , 
боялся выходить из дома . Постоянные мысли о 
самоубийстве в течении 5 лет . Я был в отчаянии и 
не знал что делать .

В 33 года я нашел АН и свое решение своей пустоте 
и безумству. Сегодня я чистый и свободный 8 лет 
благодаря друзьям , спонсору и сообществу .

Личная история "К"

ع
قصة ال ع

اسمي علي وانا مدمن متعافي فقط 
لليوم ١٨يوم و ٢٣سنه ونصف بخدم في 
برنامج زمالت المدمنين المجهولين كانت 

حيتي مدمره في استعمال المخدرات عبد 
والما تعرفت ع الزماله واول مره بحس اني 

انتمي لشي
في حيتي فيه عطاء وحب بدون مقابل انا مستمر في 

الخطواط عند موجه وجت انوا الحل الوحيد عشان احافظ 
على نفسي من المخدرات  هوه االستمرار في اجتماعات 

طوال الوقت بحبكم ويوم نضافه لطول العمر
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RB
The Story of RB

My name is RB. I am a 30-year-
old addict. I started using in 2017 
when my mom passed away from an 
overdose. Six months or so after I 
started using, I picked up three drug 
charges. I managed to stay clean 43 

days, 23 of which were in the county jail. I didn’t 
even make it 60 days before I relapsed. My sponsor 
tried getting me into treatment, but I had endless 
excuses. I sit here serving a two-and-a-half-year 
sentence with nine months clean. 

Today, instead of endless excuses, I have endless 
possibilities. Prison and Narcotics Anonymous 
saved my life and made me realize my life is not 
over, it is just beginning. I now have hopes and 
dreams. I have goals and ambitions. I hope to 
open my own recovery center and to share my 
experience, strength, and hope with those who are 
still suffering. I may still be in prison, but with the 
love and support of Narcotics Anonymous, I am no 
longer in chains. RB, Arizona, USA

כוח גדול ממני הוא מישהו שהגיע בדיוק ברגע שהייתי צריכה אותו 
ולא ידעתי. שמשמיע לי משפט או רעיון או מחשבה שבדיוק עונים 

לי על שאלה שעלתה בתוכי ונשארה ללא מענה. כוח גדול ממני 
יכול להיות מישהו שעבר מולי ברחוב, ילד שחייך אלי כשעמדתי 

בתור בחוסר שקט והחזיר אותי לשפיות. רק להקשיב, רק להתבונן 
וניראה את השליחים בכל מקום. שליחים של אלוהים שמזכירים 

לנו בדיוק מה שלרגע שכחנו. שאנחנו אהובים, שהכל בסדר, 
שאנחנו לא לבד.

מישהו שמבקש ממני עזרה ואני יכולה לעזור, נותן לי מתנה. כוח 
גדול ממני מגיע כמו מלאך אלוהים בדמות רגילה ומביא לי רגע 
אלוהי, רגע של חיבור מחדש אל הטוב שבתוכי, אל האמת, אל 

האמונה שקיימת בי ונישכחה.

אומנות בהחלמה
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עוד נוסטלגיה...פינת נוסטלגיה

קוראים לי א ואני מכור.
לפני כמה חודשים הגעתי לציון דרך של חניך שלי בקבוצה שפעם 

הייתה קבוצת הבית שלי.
המקום הזה תמיד מזכיר לי את תחילת הדרך שלי ואת השירות 

שלי במקום הזה.
חיוך קטן מבחוץ וחיוך ענק מבפנים עלה בי.

התמלאתי בתחושת שייכות ואנרגיה טובה מה שבתכנית אנחנו 
קוראים: רוח או כח. כשראיתי וחשתי שאותם שולחנות שממלאים 

את מרכז החדר במכורים נקיים, עומדים וקיימים באותו המקום 
בדיוק, גם אחרי יותר מ 20 שנה כשהבאתי אותם.

את הניקיון התחלתי אולי בקהילה טיפולית, אבל את הדרך 
והתכנית התחלתי בקבוצת אנ.איי.

זה סיפור על מי שהיה מפקד בית מעצר בשנות ה 90, שמו ג'.
ג' קיבל את הפיקוד על בית המעצר כאשר הוא ערך התערבות עם 

מי שהיה בזמנו שר המשטרה.
ג' אמר שתוך פרק זמן מסוים הוא מנקה את בית הסוהר מסמים.
הוא פנה לאגף "מלוכלך" והעביר את האסירים משם לאגף נקי 

שבו יקבלו פריבילגיות ותכנן להכניס לשם את התכנית של 
"מכורים אנונימיים".

היה הרבה חוסר אמון, ובכל זאת האמון נוצר לבד עם הזמן.
תוך פחות משנה היה שם אגף נקי מסמים של אסירים שאף אחד 

לא חשב שיוכלו להיות נקיים !
פעם אחת נכנסו לעשות בדיקות שתן לכל האסירים- האסירים 

התמרמרו.
ג', מפקד הבית-סוהר, אמר להם: "הם לא בודקים אתכם, הם 

בודקים אותי" ) שהרעיון והדיווח שלו תואם את המציאות (
משם התחילה כל תכנית האנ.איי בבתי הסוהר. 
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מאונך מאוזן     

5. כשחבר משתף, הוא מעביר ... 1. ארגז הכלים של התוכנית 
9. בסיס רוחני בתוכנית 6. אדם המעניק מעצמו  

12. מרכז גמילה 9. משנה מצב רוח ותודעה  
16. במה מתחילים בהחלמה 12. איבר בפנים   

32. ההפך מגאוה 14. מין הבקר    
35. עומד על שלו 17. שניים    

42. באנו לקחת ונשארנו ... 20. קרס    
46. לחם 23. מאיר    
49. שנון 26. לא טוב שהמכור יהיה ... 

31. ההיפך מטוב
34. מקבלים בציון דרך

42. משחק ילדים
46. בסיס רוחני בצעד שניים

53. סוג של חיה
56. שם תמונה בקיר

תשבץ החלמה
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לוח 
אירועים
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למידע על אירועים קרובים

www.naisrael.org.il
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אם הסיפורים שקראת 
מדברים אליך, את/ה לא 

לבד!

צור קשר עם אנ-איי עוד היום 
033-747474

If these stories you have 
just read catches your 
mind; means You are 
not alone anymore!

Do not hesitate...still today 
make the call! 

: English Helpline 

055-9505956

https://www.naisrael.org.il/
להרשמה למנוי שנתי
מיכל 0524609936

Если прочитанные вами 
истории вас затронули, 
знайте что вы не одни 

Свяжитесь с анонимными 
наркоманами уже сегодня.  

Вы больше не должны 
страдать

Информационная линия АН: 
0505222564

إذا كانت القصص 
التي تقرأها تتحدث 
إليك ، فأنت لست 

وحدك!

اتصل بـ NA اليوم ،
لم يعد عليك أن تعاني.

هاتف: 033747474

אנו כן מחלימים

כשבסוף הדרך אנו מגלים שאנחנו לא יכולים לתפקד כבני אדם, 
עם הסמים או בלעדיהם, כולנו ניצבים בפני אותה דילמה. מה כבר 
נשאר לעשות? נראה שנותרה רק ברירה אחת או שנמשיך כמיטב 

יכולתנו עד הסוף המר, בתי סוהר, מוסדות או מוות-או שנמצא 
דרך חיים חדשה. 

בשנים שעברו רק למכורים מעטים הייתה אפשרות בחירה זו. כיום 
למכורים יש יותר מזל. בפעם הראשונה בהיסטוריה דרך פשוטה 
מוכיחה עצמה בחייהם של מכורים רבים. היא זמינה לכולנו זוהי 

תכנית רוחנית לא דתית הידועה בשם-"מכורים אנונימיים".



תפילת 
השלווה

אלי,
תן בי את 
השלווה 

לקבל את הדברים 
שאין ביכולתי לשנותם.

אומץ, 
לשנות את הדברים 
אשר ביכולתי, ואת 

התבונה
 להבחין בין השניים. 

את/ה לא לבד קו המידע של אנ-איי 033-747474


