
 

  المشكلة

قة، وكثيراً ما تمر دون أن ندركھا، ييمثل عدم تقبل الذات مشكلة للكثير من المدمنين المتعافين، حيث يصعب اكتشاف ھذه المشكلة الدق
فيظن الكثيرون منا أن مشكلتنا الوحيدة ھي تعاطي المخدرات وينكرون أن حياتنا أصبحت غير مسيرة، وقد يستمر ھذا اإلنكار يعذبنا حتى 

ق ألنفسنا، وقد ال ندرك أن لنا العميبتنتج عن عدم تقبعدما نتوقف عن تعاطي. إن الكثير من المشاكل التي نواجھھا في التعافي المستمر 
ھذا القلق ھو مصدر مشكلتنا ألنه كثيراً ما يتخذ مظاھر أخرى، فقد نجد أنفسنا سريعي األنفعال أو نصدر أحكاماً وربما نصبح ساخطين 

ا تجربتنا أن أو مكتئبين او مرتبكين. وقد نجرب تغيير الظروف المحيطة بنا في محاولة ألنھاء ما نشعر به من قلق داخلي. لقد علمتن
في  أفضل الحلول في ھذه المواقف ھو أن نبحث في داخلنا عن مصدر السخط، وكثيراً جداً ما نكتشف أننا ننتقد أنفسنا بقسوة وننغمس

  كراھية ذاتنا ورفضھا.

ً لنفسه، كرھنا أنفسنا وسلكنا كل السبل الممكن ة لنصبح أشخاصاً قبل مجيئنا لزمالة المدمنين المجھولين قضى معظمنا حياته رافضا
مختلفين. وددنا أن نكون أي شيء غير ما نحن عليه، ومع عدم قدرتنا على تقبل أنفسنا حاولنا إكتساب تقبل اآلخرين لنا. أردنا من 

ً وتقبالً لم نستطع منحه ألنفسنا، ً نمنح حبنا وصداقتنا بشروط. وكن اآلخرين حبا خص مستعدين لنفعل أي شيء ألي ش اغير أننا كنا دائما
  حتى نكسب تقبله ورضاه، ولكننا نستاء ممن ال يستجيب لنا بالطريقة التي نريدھا.

ً من  ن يكرھونا إن عرفونا على أألننا ال نتقبل أنفسنا. وكنا نتوقع أن يرفضنا اآلخرين، فلم نكن نسمح ألي شخص باالقتراب منا، خوفا
  خرين قبل أن يرفضونا.. وحتى نحمي أنفسنا من التعرض لأللم، كنا نرفض اآلحقيقتنا

  اإلثنتا عشرة خطوة ھي الحل

من اليوم، فإن الخطوة األولى نحو تقبلنا ألنفسنا ھي تقبلنا إلدماننا. البد لنا من تقبل مرضنا وكل ما ينتج عنه من مشاكل قبل أن نتمكن 
  تقبل أنفسنا كبشر.

ؤمن بھذه القوة م منا، باستطاعتھا أن تعيدنا للصواب، وليس علينا أن نوثاني ما نحتاج إليه للمساعدة في تقبل أنفسنا ھو اإليمان بقوة أعظ
أس العظمى انطالقاً من مفھوم شخص معين، لكننا نؤمن بھا انطالقاً من مفھوم يناسبنا. إن التفھم الروحي لتقبل الذات ھو ان ندرك أنه ال ب

  كاملين.ن نعرف أننا لسنا ا باأللم عند إرتكابنا لألخطاء، أإن شعرن

ي الوصول لتقبل الذات ھو تطبيق خطوات التعافي اإلثنتي عشرة، وبما أننا أصبحنا نؤمن بقوة أعظم منا، فإن أقوى األساليب مفعوالً 
ن فيمكننا اإلعتماد على قوتھا في منحنا الشجاعة حتى نتفحص عيوبنا وميزاتنا بأمانة. البد من التواصل مع مشاعرنا، رغم أنه أحياناً يكو

فعالنا ودوافعنا والبدء في تغيير أنه ال يؤدي إلى تقبل الذات. نحن نأمل في بناء أساس قوي لتعافينا، فعلينا إذن فحص أمراً مؤلماً ويبدو أ
  غير المقبول منھا.

ً لبرنامج زمالة المدلإن عيوبنا جزء منا، و وتنا العظمى، ومع ميزاتنا ھبة من قونين المجھولين. من تزول إال إذا جربنا أن نعيش طبقا
  تعلمنا أن نحسن استغاللھا سينمو تقبلنا ألنفسنا وتتطور حياتنا لألفضل.

از أحياناً ما ننزلق إلى مأساه نتمنى فيھا أن نكون شخصاُ نظن أنه يجب علينا أن نكونه، وقد يعيقنا الشعور باإلشفاق على الذات وباالعتز
  يأتينا األمل والشجاعة والقوم لكي ننمو. بالنفس... لكن بتجديد إيماننا بقوتنا العظمى،

 تقبل الذات
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ؤكد إن تقبل الذات يحقق لنا التوازن في تعافينا، فال نعود للبحث عن رضا اآلخرين ألننا راضين بأن نكون انفسنا، لھذا لنا الحرية في أن ن
وتقبلنا ألنفسنا يعني اننا بخير وأننا لسنا  ميزاتنا بامتنان وأن نبتعد بتواضع عن عيوبنا وأن نصبح بقدر ما يمكننا أفضل مدمنين متعافين.

  كاملين لكن بإمكاننا أن نتحسن.

يستغرق وقتاً طويالً، ومھما تكن درجة السوء التي وصلت إليھا لذات عميق ليجب أن نتذكر أن لدينا مرض اإلدمان وأن الوصول لتقبل 
  حياتنا فإننا دائماً محل تقبل في زمالة المدمنين المجھولين.

بلنا ألنفسنا يحل مشكلة أملنا في أن نصبح بشراً كاملين، وعندما نتقبل أنفسنا نستطيع تقبل اآلخرين في حياتنا دون شروط ربما ألول إن تق
  اة جديدة.اتج عن مشاركة مدمنين في تعاف وحيتنا أعمق ونعرف الدفء واالھتمام النامرة... وتصبح صداق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الَسكينةاللھم امنحني       

  ألتقبل ما ال أستطيع تغييره،

  والشجاعة ألغير ما أستطيع تغييره،

  والحكمة ألعرف الفرق بينھما.


