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 و زمان از آگاهی افزایش براي. باشیم آگاه ،گذارنیممی را مانوقت چگونه کهاین به باید ما: زمان ثبت -1

 کنیم.می ثبت را زمان آنها، تحقق براي الزم اقدامات و ماناهداف روي بر تمرکز حفظ

 مشارکت به را خود امید و نیرو تجربه، تا کنیممی شرکت UA جلسات در منظم طورهب ما :جلسات -2

 .کنیم کمک درآمديکم از بهبودي در دیگران و خودمان به و  بگذاریم

 تمایل و کردهکار  UAدر را قدم دوازده که بود خواهیم راهنمایی دنبال به فعاالنه ما: رهجوو  راهنما -3

 .کند هدایت بهبودي در را ما که  داشته باشد

 تاکشیم. دست می ،کارایی ندارند مانبراي دیگر که چیزهاییاز  به طور معمول ما: هادارایی از آگاهی -4

 براي ،نیازمندیم بدان را آنچه توانیممی ما و است فراوانی از سرشار زندگی که دهیم پرورش را باور این

 .کنیم تامین خود

 است انجمن به و دیگران به کردن خدمت طریق از. است ضروري ما بهبودي براي کردن خدمت: خدمت -5

 .کنیم حفظ، شده داده ما به سخاوتمندانه را آنچه توانیممی که

 مانپیشرفت ،نویسیممی را هاآن کنیم،می تعیین اهدافی مانزندگی هايجنبه از کدام هر براي ما :اهداف -6

 دهیم.می جایزهخود  به ماندستاوردهاي بابت و گیریممی اندازه را

 مربوط به مسائل درباره آنها با تا کنیمبرگزار می UA اعضاي دیگر با جلساتی ما :عملکرد جلسات -7

  شود. مانزندگی در بیشتر کامیابی به منجر ریزي کنیم کهرا برنامه اقداماتی و گو کردهوگفت ماندرآمد

و  کسب درآمد مسائل مورد در و گیریمتماس می مانيعملکرد یار با منظم صورت به ما :يعملکرد یار -8

 .کنیم تضمین را حمایت و تداوم پذیري،مسئولیت یکدیگر به نسبت تا کنیممی صحبت خود عملکرد

 .شودمی منجر درآمديکم به بدهکاري. گیریمنمی قرض امروز براي فقط ما :داختپر قدرت  -9

 UA اعضاي دیگر با مانعملکردهاي انجام برايبیشتر  تعهد و انزوا کاهش، حمایت کسب براي ما: ارتباط -10

 .کنیممی برقرار ارتباط 

 مطالعه را قدمی دوازده نشریات ،بهبودي فرایند و اجباري بیمارياین  از ماندرك ارتقاي براي ما :نشریات -11

  کنیم.می

 براي حیاتی ابزاري پول کهاست  واقعیت این پذیرش و آینده به ما ایمان نشانه کردن اندازپس :اندازپس -12

 را آن و ایجادباشد،  ممکن مانبراي که مقیاسی هر در اندازپس برنامه یک ما. باشدمی ما کامیابی اندازچشم

 .کنیممی پیگیري


