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می شوددیجیتالی نارانان 
  نارانان که کنیم می اعالمافتخارباما

 رويبر جائیهردر.است شده دیجیتالی
می خودتان همراه گوشیوریدر،تبلت
 بدون هرگز.بخوانیدرا نارانان نشریاتتوانید

تواندمی sesh روزانه خواننده.نباشید آن
ازدالر 99/14 مبلغ بهکشور 50 از بیشدر
)applesibookst0re(استوراپل بوك آي

بر است ممکن برنامه این.شودخریداري
شما همراه هاي دستگاه برخییا تمام روي

ipodtouch(گردد دانلود
 همان به sesh همین،)eiphon،ipadیا

 به دانلود براي کیندل آمازون مغازهاز قیمت
. pc یا mac . تبلت . snartphane کیندل
 رويبر دیجیتالی بصورت نارانان آبی کتاب

دالر 99/5 مبلغ به استوراپل بوك آي
 جهت کپی یک انتخاب براي.شود خریداري
 دانلودخود همراه دستگاه رويبر خواندن

 آخرین ناراناندر روز یکو سی.کنید
 آيدر که است نارانان دیجیتالی نشریات

 بهاستور کیندل آمازونو استوراپل بوك
.داردوجود 99/4 مبلغ

شهامتی دهم وتوانم تغییربپذیرم انچه راکه نمیخداوندا آرامشی عطا فرما تا
بدانمرادانشی که تفاوت این دوتوانم ودهم آنچه راکه میتغییرتا
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اعضا تجربه 

h.o.w )منديرضایت وتعصبی بی ،درستی(

پازل من
می استفاده طرفهدو پازلازسابقا من

وبودند هم شبیه ها تکه تمام.کردم
ایجاد پازل طرفدو رويبرتصویر همان

.بودصبر پازل همان پازل این.شد می
بهرا پازل خواستممی زیادي هاي وقت
.بود کننده مایوس آنقدرکه بکوبم زمین
تکهافتاد می آن هاي بخشاگر حتی
گرفت میقرار آن روي محکم پازل هاي

که زمانیماندند میبود نیاز که جاییو
دوباره شروع براي صبري توانستممی
همان مانند من نارانانسفر.کنمپیدا
هاي حاشیه تمام دنبال بهابتدا.بود پازل

را خودم مرزهايوحدو گشتم می آن
وهارنگ به دستیابی براي .آوردمبوجود
یاد که چیزهاییاز مختلف هاي سایه

گیرند قرارباید که جاییو ام گرفته
شبیه ها تکه تمام.گشتم میباز همچنان

هر براي آنتصویر هنوزوبودند هم
اگر.است متفاوت برنامهدر شخصی
هستم مجبورشد میتر شفافتصویر

پیدا دیدن براي دیگري تکه تا برگردم
راها تکهناچارانبودتر شفافاگر.کنم
تکه است ممکن کهچرا گذارم میکنار
کهاین یانباشدتصویر مناسب آن هاي
سر تکه آن هنوز که نرسیده آن زمان
که کنم تالشاگر.بگیردقرارخود جاي

دهمقرارخود جايسررا ها تکهزور به
دانمنمی منوبود نخواهد واضحتصویر

. دهم انجام کاري چه بعدي تکهبا
من که هایی تکه که دانستم همچنین

را جاده تا دهم می قرار هم کنار در دارم
طرفه دو کنم ایجاد ام بهبودي سفر براي
صف به و منظم طرف، دو وقتی .است

  می شفاف تصویري باشند

 و فکر ام بهبودي تصویر طرف دو .سازم
  پیدا چیزي که زمانی .هستند من قلب
 تعادل حالت به را ذهنم و قلب که کنم
  جاي در ام بهبودي از بخشی آورد می در

  طول در است ممکن .گیرد می قرار خود
 به نیاز که این یا شوم امید نا سفرم

  کنم تالش حتی و باشم داشته استراحت
  نمایم تمیز زمین روي بر را ام بهبودي تا

 کار همین ام واقعی پازل با که طور همان
  پازل مانند وجود این با .کردم می را

 جدا کامال هم از هرگز ها تکه ، ام واقعی
  تا شوم می مجبور اوقات گاهی .نیستند

  هنوز آنها اما بچینم منظم طور به را آنها
         .هستند من برگشتن منتظر هم

داونا

اعتیادبخاطر مدت ترین طوالنی براي
می مسئولیت احساس ام عالقهموردفرد

در درگمی سرتاثیر احساس این.کردم
آناز پس که چنان آوردبوجود من

کردم می شدیدي گناهو شرم احساس
کردم خرابرا پسرم زندگیتنها نه که

زندگی به صدمهو آسیب باعث بلکه
تاثیر تحترابودند من اطراف که افرادي
از.گرفتندقرار او اعتیاد نتیجهدر رفتارم
نارانان،ابزارو برترم قدرتاز کمک طریق
انتخاب مسئول من که فهمم می اکنون
بدیهیوجود اینبا.نیستم دیگران هاي
من که هست زیادي کارهاي که است
منفی پیامدهاي به که دادم انجامو گفتم

در من کهنبود کاري هیچ .کرد کمک آن
.باشم نداده انجام تغییر براي گذشته

انتخابتا مجبورمامروزاعتیاد،مانند
دیگران بهرا گذشته،بسازم خوبی هاي

آینده بهو شومخداوند تسلیم بسپارم،
را خودمتا کردم انتخاب من.بدوزم چشم

نشان مثبتو داشتنی دوستافرادبا
امکانحدتا توانم می هم منو دهم
کهنبودقرار:باشم خوب خودم براي

ازراخود بنابراین باشم درماناز بخشی
با اول.کردمرها بودن مشکالتاز بخشی
بپذیرمو دیگران با بعد باشم صادق خودم

کندتغییرتواند می که کسیتنها که
امواجتاثیر دارايمسلماو هستم خودم

.کنم زندگی آنبا توانم می که هستم
بررا نفوذيتاکند می کمکتاثیر این

  کنم می موافقتو دارم دوست که کسانی
 ارزشوزیبا کوتاه زندگی.باشم داشته

 ازپر منسفر.دارد العاده فوق مراقبتی
و موفقیتبالندگی،ورشدعشق،،امید
 دیدگاهیاز کمکبا همراهوافر لذتی
.است خودمبرتر قدرتو دوستان،خوب

  من به داشتم نیاز کهرا چیزيهراو
 تعصب تابی است من انتخاب این.بخشید

مند رضایتو مایل تغییرات برايو باشم
.شوم
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کنم؟می کارقدم هاباچرا

خدمات درنارانان
نامه اي از طرف نائب گرداننده

شگرف آرامشی من به،جلسات به رفتن
،ام زندگیدرمعتاد دیدناز پس،داد می

آغازرا تغییراتو کردم بهبودي به شروع
باید زیاد خیلی من که دریافتمو نمودم

مقصر را دیگران من چرا .بنگرم خودم به
،ناشایستی رفتارهاي چه ؟دانستم می

همان .نمایم توجیه تا کردم می تالش
هاي نقص به پرداختن به شروع که طور

را قدم دوازده تمرین کردم ام شخصیتی
می دیگران به را ها پیغام و نموده آغاز

فردي روي بر را خدماتی اخیرا .رساندم
به زیادي هاي سال که دهم می انجام
کار ها قدم با اما آمد می جلسه و برنامه
از و کردم فکر مورد این در .بود نکرده
توانم می واقعا من آیا پرسیدم خودم
بر ابتدا اگر کنم کار را مفاهیم و ها سنت
؟باشم نکرده کار خودم بهبودي روي

را ام شخصیتی هاي نقص چگونه
نکنم؟ کار را ها قدم اگر دهم تشخیص

را ها قدم و تهیه روزانه فهرستی اگر
کنترل رفتارهاي ندانسته آیا نکنم تمرین

روي بر را ام شخصی واراده خودم شده
نمی که فهمیدم ؟کنم می تحمل دیگران

قدم تمرین بدون را ها سنت واقعا توانم
سرکش طبیعت من بله، و .نمایم اجرا ها

تحمیل دیگران بر را ام شده کنترل
هایم انگیزه و خودم به اگر کرد خواهم
براي موضوع همین .نیندازم نگاهی

را افراد که اصولی و خدمات مفاهیم
من اگر .کند می خدمات به راهنمایی

ها قدم  دیگران به رسانی خدمت از قبل
را ها آن توانم می چگونه نکنم تمرین را
و ادراکم و ها دانسته خداي طبق بر

من آیا ؟نمایم اجرا نارانان راهنمایی اصول
در دیگران براي را اصالحاتی توانم می

روي بر را ها آن اگر نمایم ایجاد برنامه
هایی همان همیشه آیا ؟کارنکنم خودم

و کنم می کار آن روي بر من که هستند
تمام از فعالی طور به آیا ؟نشود من هرگز
دنبال به هایمان برنامه راهنماي اصول
؟کنم می استفاده دارم ها حل راه یافتن

که معتاد غیر فردي بعنوان خودم به آیا

 ندارد ها قدم روي بر کارکردن به نیاز
 می فکر نیست معتاد که این بخاطر فقط
 می که نشریاتی روي بر من آیا ؟کنم

  وقت در تواند می تو پیشرفت« گوید
 به »گردد ایجاد خودت راه در و خودت
 ها قدم نکردن کار براي اي بهانه عنوان
  ام داده تغییر را نیازهایم آیا ؟کنم تمرکز

  کنترل گروهم اعضاي به معتاد افراد از تا
 جلسات در همچنان من ؟کنم ثابت یا

  .بگیرم یاد را بهتري راه تا کنم می شرکت
 فرد براي را جلسه به آمدن قبل ها مدت
  به خودم براي و کرده متوقف معتاد
  روي بر تا گردم می باز .آیم می جلسه

  به را ام زندگی و کنم کار ام بهبودي
  تشکیل باشد تواند می که شکلی بهترین

  بگویم شما به توانم نمی جلسات در .دهم
 توانم می فقط دهم می انجام کاري چه

 است شده کار خودم براي راکه آنچه
  خودم روي بر همچنان من .شوم سهیم

.کنم می کار

:اعضا بر سالم
کنفرانس، جلسات، در حال به تا آیا
اید شنیده و اید بوده غیره و اتحاد روز
این که زمانی نداریم؟ نارانان در چرا

بود این ام اولیه فکر شنیدم را جمله
انجام کاري چه کردن کمک براي که

برنامه مورد در شکایت جاي به دهم؟
شما که ببینید و کرده درنگ اي لحضه
حل راه از بخشی توانید می چقدر
خود گروه در را خدماتی آیا .باشید
آیا دارید؟ راهنما آیا اید؟ داده انجام

نیستید اگر هستید؟ راهنما خودتان

که دهد می نشان ما به  تجربه چرا؟
براي من .است we برنامه یک نارانان

تفکر این اما کنم، نمی صحبت شما
آنچه و بیایم نارانان به که است خودم

  شنویم می که را
  اعضاي از عضوي من .دهیم انجام دیگر

 وجود این با هستم امنا هییت
 نارانان عضو بعنوان من مسئولیت

  در که این دلیل به .شود نمی متوقف
  .کنم می شرکت نارانان هییت جلسات

 نمایندگان و شدند انتخاب امنا تمام
  به تا شوند می تشویق بسیار جانشین

 می آیا .بپیوندند جهانی خدمات کمیته
 چند حاضر حال در ما که دانستید

؟ داریم کمیته

... بعد صفحه در ادامه
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یکی از بهترین راز هاي نگداشتن نارانان

امنا هرکمیته در اعضا اکثریت همچنین
ما اکثر .هستند البدل علی یا نمایندگان

برخی و هستیم کمیته یک از بیش اعضاي
فکر من چرا؟ .بیشتر یا کمیته دو به متعلق

" با مزاعف ارتباط فقدان خاطر به کنم می
می دارد وجود هنوز که " چراها دانم نمی
که ws خبرنامه کمیته دانید می آیا .باشد
تدوین و ویرایش ، بازبینی را خبرنامه این
!هستند عضو پنج از متشکل کنند می

است عضو شش داراي ws ناراتین کمیته
.هستند المللی بین مناطق از عضو دو

 عضو شش داراي ws رسانی اطالع کمیته
 که دارند وجود هم دیگر هاي کمیته. است
 در اگر .دارد شما همکاري و کمک به نیاز

 گروه، به رسانی خدمت مشغول حاضر حال
 کمیته در چرا هستید نواحی یا منطقه

Ws زیادي وقت ما کنید؟ نمی همکاري 
 و گذرانیم می ws کمیته جلسات در را

 کمک نارانان رشد به تا کنیم می تالش
 در شما ورود داند می چه کسی و کنیم
 کمک که آنچه و کنید می کار که آنچه
  .بخشد می تصریع را فرایند این شود نمی

  نشینم می نارانان جلسات در که زمانی
 مجوز طریق از کردن کمک مورد در مکرر

 را ان اما هستم قادر که دانم می.شنوم می
 بنابراین .کنم می توجیه کمک عنوان به

 سال بلکه و ،روزها ها ساعت توانستم اگر
 به کردن کمک سرف را بیشماري هاي
  بگذرانم دارم دوست که معتادي افراد

  کمک خودمان اعضاي به توانم می مسلما
      .دهند ادامه جلو به رو تا کنم

کارن

ملحق دیگر بهم ها گروه" -یک مفهوم
".آورند بوجود ساختاري تا شوند می

ها گروه عهده به نهائی اختیار"-دو مفهوم
".است نارانان خانواده
را الزم اختیارات ها گروه" - سه مفهوم

".کنند می واگذار خدمات انجام براي
به رهبري هاي ویژگی"-چهار مفهوم
".گیرد می قرار بررسی مورد دقت

کلمات ما مفهوم، دوازده از پنج مفهوم در
معنوي وجدان مسئولیت، گوئی، پاسخ
استحکام طرفه، دو ارتباطات گروه،

گیري تصمیم فرایند انسجام، و شخصیت
از اخیرا .میابیم حکومت بدون خدمات و

اطالع نارانان در انگیزي حیرت ابزار
مطاله خوانده، را ها قدم ما اکثر یافتم،
ما از برخی .ایم کرده کار را آن یا کرده

با .بریم می بکار را آن و مطاله را سنتها
مفهوم دوازده ما از تعدادي وجود این

در . کنیم می برداري یاداشت را خدماتی
کردم می بررسی را مفاهیم که حالی
جالب برایم بسیار ها ایده و افکار از برخی

ها، گروه که دانیم می ما اکثر .آمد
و گیرند می انجمن براي را تصمیماتی

آن مناطق، نواحی، براي را تصمیمات این
گوید می دوم مفهوم .رساندند می سوها

خدمات براي نهائی اختیار و مسئولیت"
خانواده هاي گروه عهده به نارانان در

راهنمایی خدماتی مفاهیم .است نارانان
می ارائه اجرائی خدمات براي که هستند

ایده و نیازها ها آن که طوري به شوند
چه اگر .دهند انجام را انجمن هاي

روي بر تا آییم می نارانان به ما از بسیاري
در اما کنیم تمرکز مان خانواده معتاد فرد

دوازده با( خدمات مورد در مسیر طول
.گیریم می یاد )را پیام ارسال قدم
بهبودي به را ما افکار موضوع این

به ما که امیدي هاي پیام به و خودمان
می رنج بیماري این از هنوز که افرادي

نارانان اولیه هدف .گردند می      بر برند
.است معتادین هاي خانواده به کمک

 و مناطق ها، گروه در را کار این ما چگونه
  معناي .دهیم انجام خودمان نواحی

  چیست؟ گروهتان و شما براي مفاهیم
  ها کمیته یا ها هییت در که کسانی
  نیازهاي باید ابتدا کنند می خدمت
 قرار توجه مورد را آن ترین مهم و انجمن
 ها کمیته و خدماتی هاي هییت .دهند
  .بشناسند را شما نظرات و نیازها باید

  مسئولیتی ما نارانان، اعضاي همانند
  کمیته و ها هیئت براي منابعی تا داریم

 راه این دیگر، هاي راه میان از .باشیم ها
  براي که باشد هایی حرکت از تواند می

  هایی کنفرانس براي و شود آورده مناطق
  انتخاب مناطق گروهی وجدان در شما که
.کنید می

 تشویق را گروها و اعضا تمام تا مایلم
 گرفته، جدي بطور را مفاهیم این تا کنیم

 مورد در و کرده مطاله خوانده، را ها آن
  .بنویسند ها آن
  مفاهیم این که بریم می بکار را ها آن

.هستند قدرتمندي هاي پیام داراي

تنها . که کار من داوطلبی یا حرفه اي است. مسئولیت من این است که به اعضاي خدمت رسانی کنم
قدرت در نارانان قدرت برتر دوست داشتنی است چنان که از طریق وجدان گروهی مان بیان شده است
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.کنید توجه 2013 دسامبر خبرنامه در هایی حل راه به .کنید ارسال آدرس به را خود هاي پاسخ لطفا

...نوبت شماست

براي شما چه کاري انجام دادند؟

نامه هایی به سردبیر

فقط براي امروز

سئوال این نشریه

از بخشی امشب ما ام، خانگی گروه در
را  "امروز براي فقط" نارانان آبی کتاب

یکی رسید مشارکت زمان وقتی .خواندیم
براي فقط" لیست او، که گفت اعضا از

استفاده آن از که دارد را خودش "امروز
........کند می

معتادم فرد داروهاي به امروز براي فقط
...کنم نمی نگاه
...کنم نمی دنبال را او امروز براي فقط

خواندن به را مدتی امروز براي فقط
....گذرانم می نارانان نشریات

شما  عالقه مورد امروز براي فقط
که کنند می مجاب را شما آیا چیست؟

بذله اي ذره داراي آیا کنند؟ راهنمائیتان
نمایند؟ راشاد روزتان که هستند گوئی

براي فقط" تا کنیم می دعوت شما از
بقیه با را تان عالقه مورد "امروزهاي

باشید ارتباط در ما با .شوید سهیم انجمن

 آدرس این با
  ستونی مطلب، این از ما و

.کرد خواهیم ایجاد را خبرنامه از منظم
...دیگر تاملی یک و

 کاري دیگران کار به امروز براي فقط
  خودم درگیر ذهنم کافی اندازه ،به ندارم
.است

و نیرو، تجربه، تا گرفتیم یاد نارانان در ما
برنامه با کردن کار طریق از که امیدي
.شویم سهیم اوریم می بدست نارانان
که گذاریم می اشتراك به را هایی درس

هنوز که کسانی به را ها پیام گرفتیم یاد
می ارسال برند می رنج بیماري این از

نارانان براي برترمان نیروي از ما .داریم
می دیگر هم با ما .کنیم می قدردانی

امید، و نیرو تجارب، شدن سهیم( توانیم
روزانه خواننده نارانان، خانوادگی گروهاي

را شده پست سئواالت لطفا .)آوریل 7
به و دهید بازتاب ما خوانندگان توسط

 با خود تجارب و افکار گذاشتن اشتراك
 قرار بررسی مورد را نارانان انجمن دیگر
  به را خود خورد باز .دهید

  
.کنید ارسال

 می را شوهرش چگونه کند می درخواست که ام کرده دریافت زن یک از را تماسی اخیرا من
 فرد اسم .گفت مرا اسم او و پرسیدم را اسمش اوست؟ همراه گوشی در من شماره چرا و شناسم

 که بودم ناراحت .دهم جواب چگونه دانستم نمی .شناختم نارانان اعضاي از یکی عنوان به را
 پس .کرد قطع را تلفن و نه :اوه :گفت او و کند می شرکت نارانان جلسات آیا بپرسم او از و بگویم

 که باشد کسی براي خطرناکی موقعیت بالقوه بطور تواند می موضوع این که شدم متوجه تماس از
.دهند پاسخ او سئواالت به تا دارد وجود بهتري راه چه .کند شرکت نارانان جلسات در سري بطور

.این فرصت و شانس شماست تا به ما بگوئید چه فکري می کنید
.کمیته خبرنامه مایل است باز خورد خود را در مقاالت و خبر ها را در ارتباط امن انتشار دهد

.افکار، اظهارات، پیشنهادها و غرولندهاي خود را براي ما بفرستید
.ما تمام آن ها را می خوانیم و انتخابی را در نامه شما در این جا چاپ خواهیم کرد

 newseltters@nar-anon.orgبا ما در ارتباط باشید در آدرس
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کمیته هاي فرعی

کمیته اداري جهانی
کمیته نشریات

Save the Date...Save the Date...

Hidden Treasures of Recovery
Sept 19 - Sept. 21, 2014

ECC5 - East Coast Convention of Nar-Anon
Crowne Plaza - Tampa Westshore

5303 West Kennedy Boulevard
Tampa, FL 33609

2013اجالس جهانی نارانان 

 اولین به را بله جواب توانید می اگر
 و بدهید دیگري سئوال هر یا سئوال

 نارانان انجمن خدمات از که آنچه
 با لطفا باشید داشته خدمات باشد

 در جهانی خدمات نشریات کمیته
  نیاز هایی تجربه به ما .باشید ارتباط
 سرتاسر در زیادي افراد که داریم
 امید نیرو، تجارب، توانند می دنیا
.شوند سهیم را خود

 Litcom @nar.anon.org

 توانید می اکنون .اندازد می نجات طناب یک شما براي نارانان
 آیا .گردانید باز است شده ارائه شما به مجانی بطور که را آنچه

 دهندي تسهیل عنوان به یا کنید خدمت امنا هییت در مایلید
wsc مهلت !نیازمندیم شما به نمایید؟ رسانی خدمت 

 اداري کمیته با لطفا .است 2013 اکتبر 31 تا درخواست
world سایت در جهانی pool@nar-anon.org تماس 
.نمائید حاصل

!بشنویم شما از خواهیم می ما کردید شرکت فیالدلفیا کشور در 2013 نارانان جهانی اجالس در اگر
دیدید؟ قدیمی دوستان با تماس در را آنها یا کردید مالقات را جدید اعضاي آیا
بگذارید؟ اشتراك به را آن خواستید می واقعا که گرفتید یاد جدیدي چیز آیا
آورید؟ در حرکت به را خود کشور و ناحیه منطقه، گروه، تا اید آماده و شدید سرشار الهام منبع از آیا
  .بشنویم که مایلیم شما از مخصوصا ما سفرکردید آمریکا به اجالس در شرکت براي اگر

 .شوید سهیم نارانان انجمن اعضاي دیگر با را خود تجارب و بگیرید بدست قلم لطفا

می توانم مسیرهاي جدیدي را عریض تر از منطقه من . با وجود صداقت، دانایی و پذیرش، من آرامش درونی را یافتم
.   است دنبال کنم و زندگی بهتري را بگذرانم

  15روز . درستی. روزهاي سی و یکم در نارانان
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 2014کمیته خدمات جهانی براي حرکت آماده اید؟آیا

 2013 - 2014...رویدادهاي آینده

Nyregion 2013 
convention 

thevilla.romoresrt 340 
villa road callicoonn

گاهی اوقات پیام راارسال می 
کنم گاهی اوقات پیام ها براي 

شدمن ارسال می

قلب ها وکمک کردن به دست ها
یکشنبه تانوامبر 22جمعه  2013

  15622 2013نوامبر  24
pasevensprirgsmountounres

ortvvvwoterweeldrire
champion 

  412-  916- 7563پتی 
اجالس 

paغربی نارانان 

صبحانه معنوي نارانان  
  2013نوامبر 3شنبه 

کلوپ کشوري توین هیل
  700وولف سرامپ

 01106لوئگ میدو 
  h 200  -684  -860بستی 

  c 1805 -729 -0860یا 

بیست وسومین نارانان منطقه اي 
 28شنبه کالفرنیاي جنوبی ساالنه

  2013سپتامبر 
کلیساي لیک وود پرسبینیان  

هایتد 0225خیابان
  ca 90713لیک وود 

منطقه نارانان شمال غرب اقیانوس 
آرام

  2013هفته معنوي تعطیالت آخر
  29یکشنبه تاسپتامبر 27جمعه 

  2013سپتامبر
Mckenzie river conf.contor
54705 mckeniehighwoy…  

  541-636- 4792جان
  541-343-2119دارلن 

:روح راتغذیه کنید
  2013سپتامبر 21

صبحانه معنویت نارانان
رستوران براس ریل

  3015خیابان لیک 
  pa  18103الشون 

:  اطالعات
یا   h 4376323 -610ناقصی

  b 3374-432 -610مایلی 

دابل تري هیلتون   
21333   

hawthorneblad             
Ca   90503تورانس    

نهایی قدرتو مسئولیت-دوم مفهوم
هاي گروه به بستگی نارانان خدمات براي

.دارد نارانان خانوادگی
هاي وسیله گروه وجدان-ششم مفهوم
برتر نیرويازما کههستند معنوي
بهتا کنیم می دعوت مان داشتنی دوست

.گذاردتاثیرما تصمیمات
در سریعا 2014 جهانی خدمات کنفرانس

از عضويهراز.است شدن نزدیک حال
که شود می درخواست نارانان اعضاي
این براي امسال که را هاییحرکت

قرار برسی مورد کردهایجاد کنفرانس
از کدامهر برايرا تصمیمات اینودهید
  .دهد اطالع اعضا

ما، شد گفته دوم مفهومدر کهچنان
.هستیم نهایی مسئولیت اداري اعضاي
و خواندهرا ها حرکت اینماطورهمان

از باید دهیم می قرار بررسیو بحثمورد
:بپرسیم خودمان

ام خوانده چنان را مفاهیم و ها سنت آیا
  بگیرم؟ آگاهانه تصمیمی بتوانم که

هم با من ناحیه منطقه، گروه، چگونه
ایجاد گروهی وجدان تا شوند می جمع

کنند؟

 تاثیر تحت مرا گروه چگونه حرکت این
دهد؟ می قرار

  را نارانان کلی بطور حرکت این چگونه
دهد؟ قرارمی تاثیر تحت

 قرار توجه مورد حرکت این تاثیرمالی آیا
است؟ شده گرفته

  را صداهایی ما نارانان، اعضاي همانند
  کنفرانس طریق از که آوریم بوجود
  .ماست مسئولیت این .شود می شنیده

 مفاهیم و ها سنت به کلی نگاه ما آیا
  هایی حرکت اینکه از قبل داشت خواهیم

  تصمیمی بتوان که کنیم دریافت را
 انتخاب را مان نماینده تا گرفت آگاهانه
  نهایی شکل در حرکت براي مهلت کنیم؟

  خدمات کنفرانس 2013 اکتبر 14
  2014 می 5 تا می ا 2014 جهانی



Nar-Anon World Service Headquarters, 22527 Crenshaw Blvd. #200B, Torrance, CA 90505
Website: www.nar-anon.org Email: wso@nar-anon.org Phone: (310) 534-8188 or (800) 477-6291

استرداد
Quarterly AppealQuarterly Appeal Please read this message at group business

meengs during this

اش سالگی 45 نارانان که میدانستید آیا
45 واردان تازه اولین گیرد؟ می راجشن

دالر یک و شدند وارد نارانان به قبل سال
را هفتم سبد که زمانی گذاشتند درسبد

مبناي بر زمان آن در چرخاندیم می
.کردیم می زندگی که جایی
.بود سنت 32 گالن هر گازوئیل هزینه

.بود پوند صدم یک واقع در نبات آب
  .بود سنت 99 گالن هر شیر قیمت
.بود سنت 25 ها سینما بلیت
بود سنت 5 یک درجه تمبر
.داشت قیمت دالر 23 /300 نو خانه یک
موارد توانستید می دالر یک با این بر بنا

.کنید خریداري را ذیل
نبات آب قطعه 100

گازوئیل گالن 3
تمبر 20

سینما بلیت 4
!داشت ارزش چقدر دالر یک واي

جلسه در هفتم سبد که زمانی رو این از
که باشید داشته بخاطر شود می شمارد
می پرداخت را اجاره هزینه شما گروه
گروه اعانات و خرد می را نشریات و کند

می ارسال wso و نواحی مناطق، براي را
.کند

یک .است دالر 50/1 وارد تازه پکیج
45 تمبر یک و دالر 15/1 آبی کتاب
این از پس وضع این با البته .است سنت

براي و شدید متوقف بنزین پمپ در که
مخزن نصف است ممکن دالر 00/300

باشید داشته بخاطر لطفا بگیرد را بنزین
.ببرید فرو تر عمیق که

wsoبا همراه شما ناحیه منطقه، گروه،
 براي wso کارکنان .دارند کمک به نیاز

  جدیت با تقاضا و عرضه استمرار و حفظ
  و تغییرات تمام وجود با .کنند می کار

  کمک به نیاز ما، انگیز حیرت پیشرفت
  پیام انتقال ادامه براي اي بودجه و شما

.داریم ها

پیشنهادات خبرنامه 
لطفا تمرکز خود را بر روي برنامه نارانان . مقاالت از تمام اعضاي نارانان استقبال می کند

لطفا . خود را با اعضاي نارانان به اشتراك بگذارید)sesh(حفظ کنید و تجارب نیرو و امید
..    مقاالت خود را به این آدرس ارائه دهید

.پیشنهادات باید داراي فرم انتشار امضا شده قبل از چاپ باشد
 2013اکتبر  20:مهلت انتشار بعدي

!حق اشتراك ارتباط امن در دسترس باشد
حق اشتراك را به صورت رایگان در رابطه آرامش در این سایت 

  1306حق اشتراك تا تاریخ . سهیم شوید 

!از شما متشکریم. پیشنهادات شما رابطه همراه با آرامش را بوجود می آورد


