
 

 

  

 

עשרה המסורות של מכורי! אנונימיי!%שתי!
 

%וכש! שהחופש לפרט בא משניי!,  בערנות רבה,אנו שומרי! על מה שיש לנו
 ככל שהקשרי! שקושרי! .החופש של הקבוצות נובע מהמסורות, עשר הצעדי!

 .הכל יהיה בסדר, אותנו יחד יהיו חזקי! יותר מאלה המנסי! להפריד בינינו
 
 .איי% החלמה אישית תלויה באחדות אנ;בתנו המשותפת קודמתטו   .1  
 אלוהי! אוהב כפי שהוא יכול –לתכלית הקבוצה שלנו יש רק סמכות אחת .   2  

 אי9 ה!; מנהיגינו ה! רק משרתי! שזכו לאמו9  .להתבטא במצפו9 הקבוצה        

 .מושלי!        
 .יק להשתמשהדרישה היחידה לחברות היא הרצו9 להפס   .3  
 כל קבוצה צריכה להיות עצמאית פרט לענייני! המשפיעי! על קבוצות   .4  

 .איי ככלל% או על אנ, אחרות       
 לשאת את הבשורה למכור שעודנו סובל–לכל קבוצה מטרה עיקרית אחת   .5  

 תממ9 או תשאיל את שמה למוסדות, איי לעול! לא תתמו;%קבוצת אנ   .6  
 רכוש או יוקרה לא, כדי שבעיות של ממו9, בי! או יוזמה חיצונית מקור      

 .יסיחו את דעתנו ממטרתנו העיקרית       
 .איי צריכה לשאת עצמה לחלוטי9 ולדחות תרומות מבחו>%כל קבוצת אנ   .7  
אבל מרכזי השירות שלנו, מכורי! אנונימיי! תישאר לעול! בלתי מקצועית   .8  

 .עסיק עובדי! מיוחדי! יכולי! לה       
 אבל אנו יכולי! ליצור מועצות,  לעול! לא תאורג9 איי בתור שכזו%אנ   .9  

 .שירות האחראיי! ישירות לאלה אות! ה! משרתי!% וועדות       
 לפיכ; אי9 לערב את הש! ;למכורי! אנונימיי! אי9 דעה על ענייני! חיצוניי!.   10

 .ות כלשה9איי במחלוקות ציבורי%אנ        
 אנו   ;מדיניות יחסי הציבור שלנו מבוססת על משיכה ולא על פרסומת   .11

 .צריכי! לשמור תמיד על אנונימיות אישית ברמה של אמצעי התקשורת        
 להזכירנו לעול! שהעקרונות, אנונימיות היא הבסיס הרוחני לכל מסורותינו   .12

 . קודמי! לאישיות       
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 אנו לומדי1 כל פע1 . הבנת המסורות האלה היא תהלי$ איטי הנמש$ זמ!   

 רק כשאנו מתחילי1 לקחת חלק .משיחות ע1 חברי1 והשתתפות בקבוצות שונות

, "איי9החלמה אישית תלויה באחדות אנ"בשירות אנו שומעי1 מישהו מציי! כי 

עשרה 9 שתי1 .רות שלנוואחדות זו תלויה באופ! בו אנו מגשימי1 את המסו

אלה קווי המנחה  . ברות מיקוחאינ! ' מכורי1 אנונימיי1'המסורות של 

 .תא שלנו להמשי$ ולהתקיי1 בצורה עצמאיתושמאפשרי1 לחבר
מנחה אלה 9אנו חוסכי1 מעצמנו בעיות רבות בכ$ שאנו פועלי1 לפי קווי  

ו ה! התשובה  אי! זה אומר שהמסורות שלנ .חברה בכללבביחסינו ע1 אחרי1 ו

, הבדלי גישה, עלינו להתמודד ע1 קשיי1 שוני1 כמו בעיות תקשורת .לכל הבעיות

 כשאנו מיישמי1 . ובעיות ע1 יחידי1 וקבוצות מחו; לחברותא,מחלוקות פנימיות

 .אנו מצליחי1 לחסו$ מעצמנו מספר מכשולי1, את העקרונות האלה
 הניסיו!  .אלצו להתמודד את!הבעיות הניצבות בפנינו דומות לאלה שקודמינו נ  

והניסיו! שלנו מוכיח כי עקרונות אלה   הוליד את המסורות, בדר$ הקשה,שרכשו

מסורות אלה נוסחו והועלו על  תקפי1 היו1 בדיוק כפי שהיו תקפי1 ביו1 בו

 המסורות מגינות עלינו מפני כוחות פנימיי1 וחיצוניי1 העלולי1 להרוס  .הכתב

 רק באמצעות ה! עובדות  .1 אותנו יחדקושרייתיי1 ש ה! הקשרי1 האמ .אותנו

 . יישו1 והבנה
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