
 

ای هسنم  کند ر       کنم  ر  حناع ورنا  ار ر     گاهی احساس می

های رنندگی  ا  ها، بز گ و ترسماک و قریب الاقاومد و واقعیتساید

بروم ینا بند   کممد.  ا  فرا ی وجار ندا ر، یا باید بد پیش کاچک می

وقب برگررم. ورا  ار ر  ، یک انمخاب نیست بلکد مسیر ورا  من   

 است.

ها بدو  نا  وجار ندا ند. ممک  است  و م کد سایدسپس بد یار می

بد وضاح نریم  ولی بد کمک نا ، قار  بد رید  واقعیت هسم . باید 

ار  ها برراشمد و بد رنراع ننا  باشن . ر  ورنا    تمرکز خار  ا ار ساید

ر  ، نیروی برترم ممرع نا ی است کد برای  وشنمی و هندایت، بند    

 یرنرالش هسم . م  خااها   گاهی برای پذیرش واقعیت و ارامند 

تاان  بنا جرینا    گیرر، میمسیرم هسم . وقمی پذیرش مرا ر  بر می

تناان   حرکت کم . م  حق انمخاب را م و با کمک نیروی برترم می

 واقالند تصمی  بگیرم.

 ید  و  نیست. لحظاتی پیش میر  ورا  ار ر  ، وصری شد ، شرم

-وقمی با اطمیما  قدمناپذیر است ولی  سد پایا میکد بد نظر 

را م، فضای اطراف   وش  شد  و احساس های کاچکی برمی

 هر قد  کم  تمها نیسم .کم . حس میاممیت بیشمری می

ره  و بیشمر طالب هندایت باشن ، کممنر  وی    تر گاش مصم 

 کم .ها و شرایطی کد کممرلی بر  نها ندا م، تمرکز میساید

-کممد، منی ام میها احاطدامرور م  سپاسگزا م کد وقمی ساید

تاان  بد رنراع نا  و  وشنمایی باشن . من  بنا مراقرنت نیروینی       

  کم .رندگی می واقعی یتر ار خارم، ر  لحظدبز گ

  غذای فکر 

تلفمی با م  صحرت کنرر و  NA امرور یک روست قدیمی وضا  

محلی نا اننا  رونا     یگفت کد برای سخمرانی ر  یک جلسد

-شد  است. او اظها  نگرانی کرر کد شاید ای  کا ، نقض سنمت 

های نا انا  باشد. م  مدتی بد ای  ماضاع فکر کررم و افکا ی 

رناری ار تناریراتی کند اومینار ر      بد ذهم   سید. م  بنرای به 

هنا  ا  کنم . قندم  ام راشمد، ر  جلسا  نا انا  شرکت میرندگی

نا انا   ا مطالعند   یکم  و اصاع برنامدکم ، خدمت میکا  می

کم . سمت پمج  منا ار تشنایق و ر ک بسنمگا  معمارمنا      می

گاید و برای م  بد ای  معمی است کد ر  رمانی کند بنرای    می

اومیار یار بگیرم و بنا معمنار    یاست، مطالری  ا ر  با  مماسب 

 همدلی و مهربانی نمای . 

  نا اننا  نندا م.   یر  جلسند  NAم  نیاری بند شنمید  پینام    

کمد، ای  کا  باون   کمد یا نمیصرفمظر ار ای  کد معمار چد می

م،کمرنگ شار. با ها اشار کد پیام نا انا  برای م  و بهراریمی

بند   NAگایمد کد شنمید  پینام   کد اوضای نا انا  میام شمید 

ره  کد امید خار  ا با کا کرر رهد. م  ترجیح می نها امید می

نا انا  بد رست  و م. بسیا ی ار معمارا  هرگز بهرنار   یبرنامد

خااه  بد چیزی کد کممرلی  وی    نندا م،  یابمد. م  نمینمی

گایند.  منی  NAشش  منا ار همکنا ی بنا    امید برمدم. سمت 

هایی ار همکنا ی مانمندش شنرکت ر  کا هنای اطنالع      مثاع

باشند.  ها و  ورهای مشنمرک منی   سانی مشمرک، همایش

خنااه  پینام   منی   وم،نا اننا  منی   یوقمی بد یک جلسند 

  ( 2ارامد ر  صفحد)                               نا انا   ا بشمام.
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  غذای فکر(      )ارامد ار صفحد قرل

ایمجا محل ام  م  است. م  با یک معمنار رنندگی    

های ینک معمنار ر    کم ، نیاری بد شمید  حرفمی

محل ام  خار ندا م. م  نیار بد شمید  پیام شفاف 

ا انا  بد م  امیند بند   نا انا  را م. پایرمدی بد پیام ن

 رهد.بهراری می

 

ی این موضوع با گروه خود به راحتی در باره

 گفتگو کنید و نظر خود را برای ما بفرستید.  

 

 شفا و بهبودی

نا اننا  و جلسناتی کند هنر هفمند ر   نهنا        یبرنامد 

کم ، برای م  معمای خاصی را نند.  نهنا   شرکت می

اند.  نها بد م  ابزا هنای  ام  ا بد م  برگرراند رندگی

اند تا یار بگیرم هنر  ور چطنا  بنا    ما ر نیارم  ا رار 

 نگرشی مثرت و سارند ، رندگی کم .  

برنامد سپاسنگزا م چنا  مناع من  اسنت.      بابت ای  

تاجنند خننار  ا ار معمننار برراشننمد و  وی یننارگیری 

ام. مشنکال  معمنار  ا کمنا     تمرکز برخارم گذاشمد

کنم .  ام و بابت ای  کا ها، احساس گما  نمیگذاشمد

ام کد رندگی من  ا رشنممد اسنت و بایند     یار گرفمد

   امش  حفظ شار. 

شرکت ر  جلسا   ا  م  برای شفا و بهراری خارم،

شروع کررم. سفر بهراری م   وری شروع شند کند   

بد تد خط  سیدم. ار لحاظ واطفی، مریض بارم و پر 

ی فهمیدم کد برای شفا و ارامند ار افکا  ر رممد. می

رندگی خار، نیار بد کمک را م. بد همی  رلیل است 

کد م  بد جلسد  مدم و چیزی است کند هنر هفمند    

-خااه  بد گذشمدکشاند. هرگز نمیمرا بد جلسد می

کررم یعمی تند خنط   ای کد با ر ر ر     رندگی می

-خااه  ار بحرا  رو  باش  و منی می خار، بارگررم.

-ای کد نیروی برترم بنرای من  منی   خااه  بد گاند

 خااهد، رندگی کم .

کد ر  مقابل و فهمیدم وقمی قدم یک  ا ر ک کررم 

ل ارا   شند  اسنت،   ام غیرقابن معمار واجزم و رندگی

 .فهمیدم کد نیار بد کمک را م

هنا، وا ر  هر وقت بنرای تمینز کنرر   لنارگی    

کررم  شنفمگی  شدم، فکر میرندگی معمار می

کم . هرگنز ایمطنا  نشند. همیشند      ا تمام می

 مند.  شرایط ریگر و ریگر و ریگری پنیش منی  

پایانی وجار نداشت. ار پا ر   مندم و بنارخر    

تناان  بند   و ریگر نمنی  امگفم  کد خسمد شد 

ای  کا  ارامند رهن . ریندم کند من  خااهنا        

-بد نظر منی معمار.   میز هسم  ندرندگی صلح

 سید کد او اهمیمی بد تناریری کند کا هنایش    

 وی رندگی خارش، م  و  وابطمنا  راشنت،   

 .رهدنمی

 سنیدم  فرسا، بد ای  باو  ی طاقتر  یک لحظد

کنند باینند بگننذا م معمننار بننرور، باینند بگننذا م   

رهد بد وهد  مسئالیت کا هایی  ا کد انجام می

بگیرر و ار وااقب  نها  نج بکشند. بایند شنرم و    

گماهی  ا کد ممک  است بد من  رسنت بدهند،    

ی نا انا  و کمکی کد بند   ها کم . وقمی ر  با  

کمند، مطلرنی   خناناار  و وزینزا  معمنارا  منی    

م، فهمیدم کد محل شنروع همیمجاسنت.   شمید

-کنررم و منی  باید ر  یک جلسند شنرکت منی   

ی چیسنت. وقمنی ر  اولنی     فهمیدم کد ر  با  

 های ریگرا  گاش جلسد نشسم  و بد صحرت

نینار بند   فهمیدم ر  مکا  ر سمی قرا  را م.  ،رارم

بر سی بیشمری نرار. کمکنی  ا کند ررم راشنم ،    

 همیمجا بار.

ها امنرور  تاان  با اطمیما  بگای  کد بعد ار ساعمی

ی ر  بهمری  وضعیت وناطفی قنرا  را م. ر  بنا     

رانن . بند خنارم و    خارم چیزهایی بیشنمری منی  

ام ی رنندگی تصمیمات  اطمیما  را م. برای نحنا  

خنار   ترس . هر  ورِ   نمی طرحی را م و ار بیا 

 ا با خااند  نشریا  نا انا ، روا و مراقرند شنروع   

کم . ر  طاع  ور، ذه  خار  ا با افکا  مثرنت  می

-منی تمرکز یک  ور خاب  بد راشم کم  و پر می

کنم ، ار مشنکال  معمنار    . قدمها  ا کنا  منی  کم 

کننم  و  وی سنناخم  رننندگی خنناب و رو ی مننی

برای  ساند  پیام نا انا  بد کم . مثرت تمرکز می

کنم .  افراری کد همار ر  وذابمد اطالع  سانی می

اوقنا   بنا  چطنا   کد کم  تعجب میها خیلی وقت

م  بند  ا    .تاان  ارامد ره میرا م کد انگیزی غ 

کنررم رینر   فکر می مد کدچهر، ره ارامد میخار 

 شام.تاسف بد حاع خار، خ  می فشا  و

 یبرنامند تناان  بند   اکما  کمک ماجار است. می

نا انا  و روسنما  نا اننانی  جناع کنم  و ار  نهنا      

ی سنار  بند من     انرژی بگیرم. ینک ینا رو جملند   

کمد کد  وی چد چیزی تمرکنز کنم ،   یار و ی می

چد چیزی مه  است و چطنا  بند خنارم کمنک     

 ار ای  کد ریگر تمها نیسم ، سپاسگزا م.کم . 

 بهبودیمشارکت  

 
هننا ار خااننند  مطالننب الهننام بخننش  اگننر سنناع

اید، ه  لذ  برر  بخشی ا تراط   امشخررنامد

تاانید بند    مطالنب ر  قالنب کمناب     اکما  می

مشننا کت بهرنناری، رسمرسننی راشننمد باشننید.  
اسنت   بخش  امش ی ا تراطی خررنامدمجماود

نا انا  ماجار است. امنرور   وبسایتکد اکما  ر  

 برای خار تهید نمایید!
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 الهام از کتاب مشارکت تجربه، نیرو و امید

 
های ریاری کد ر  نا انا  هسم  بند  ر  طاع ساع

های  وراند یعمی کماب مشنا کت  کماب خااندنی

ربد، نیرو و امیند بند ومناا  ممرنع  سنایش و      تج

فقط  ام، اوممار را م. ورا ا ِ اهممایی ر  رندگی

ر  لحظند بنار ،  ضنایت ار     ، اهمیتِبرای امرور

رما  حاع و  ور بد  ور رندگی کرر   ا بند من    

 چمی  کمد. گلچیمی ار ای  کماب کدیار و ی می

د، ر  ریر  مد  مکم ا برای م  تداوی می یمفهام

 ستشا

ر  لحظند خنااه    ام  ا رندگیر، امرو" ژانویه: 2

-منی .  وی هر لحظد و هر ساوت تمرکنز  گذ اند

، رینرا  هر لحظد برای  با ا رش خااهد بنار  ....کم 

 "دا م.شک ن    تمها چیزی است کد بدای  

ر  لحظند رنندگی    ر ینافم  کند اگنر   " فوریه: 5

بنا هنر چینزی  وبنرو شنام. ررم        تاانکم ، می

ر  مننا ر و نگرانننی  بننافینیسننت  وی ممفننی 

 "تمرکز کم . چیزهایی کد بعداً پیش خااهد  مد،

هایی هست کد وقمی بد  فمنا   رما " فوریه: 72

گررم، با تمرکنز کنرر   وی  ور   ام برمیرلااپسی

 ین  و بند رمنا     بد  ور و ر  لحظد، بد خارم می

       کم  نگرا  تاان  انمخابمی گررم.حاع بار می

 تناان  ر  لحظند  ینراش . رانسم  این  کند من   

-سنارگی منی    ، بد من  احسناس   کمرندگی 

  "رهد.

-وقمی ر  رما  حاع رنندگی منی  " مارس:01

کم ، احساس  راری و  سارگی را م. چا  ر  

افکا ، احساسا  ونگرانی های غیر ضنرو ی ر   

ما ر گذشمد و  یمند  غنرن نمنی شنام.... بنا      

تناان  بند جزاینا     حظد، میرندگی کرر  ر  ل

هر فکر نگا  کم  و احساسنا  مربناط بند       

  "تجربد کم .فکر  ا 

 یبرنامند کند  گیرم وقمی یار می" نوامبر: 75

نا انا   ا کا  کم ، بنا تمرکنز  وی لحظند بند     

رهن ،  لحظد و کا ی کد ر  لحظند انجنام منی   

 "یاب .  امش می

 تااند بد سنارگیِ صرر می یهدید" دسامبر: 6

خنااه  ر  مند    ماند  ر  لحظد باشند. منی  

 یهمنندرمنانی کنند مممظننر جنااب هسننم ، ار   

لذّ  بررم. ار لرخمد یک  هگذ  گرفمد اتفاقا  

ر  برای یک غریرند، غنروب    تا بار نگد راشم ِ

خنااه  ار  ی یک کارک، میخا شید یا خمد 

 "ی ایمها لذّ  بررم.همد

 

 فقط برای امروز

تاان  بد یک روست تلف  کم  و ، میفقط برای امروز 

 ار روسمی و وشق او تشکر کم . 

نا اننا  خنار    ی، ر  خدمت جلسند فقط برای امروز

 خااه  بار. 

نا اننا  ار نینروی    ی، بابنت جلسند  فقط برای امروز

 برترم سپاسگزا م.

، ار خنار مراقرنت خنااه  کنرر.     فقط بررای امرروز  

کم . ار غذا غافنل نشند  و ار هنیچکس    اسمراحت می

 وصرانی نخااه  شد. سررنش نخااه  کرر.

، ار وسنایل ا ترناطی خنار فاصنلد     فقط برای امرروز 

 و ر  واض  اهپیمایی خااه  کرر. گرفمد

ام جنایی  ا ر   ، تصنمی  گرفمند  فقرط بررای امرروز   

طریعت اطراف  پیندا کنم ، ر  سنکا  بند    تماشنا      

 کم ، رقت کم  و رنیای اطراف   ا تحسی  نمای .

، کنا ی  ا کند همیشند   روینش  ا     فقط برای امروز

راشم ، انجنام خنااه  رار. کا هنای  ورمنر   ا کمنا       

 ذاشت و فقط بد انجام    خااه  پرراخت.خااه  گ

، بد تماشای طلاع یا غروب خا شید فقط برای امروز

اش  ا تحسننی  پرراخمنند و ریرننایی سننار  و  رارگننی 

 تماشای ای  ریرایی  ایگا  است. خااه  کرر!

 

 اشتراک الکترونیکی خبرنامه

 باشد!می 0211ایمجا کلیک نمایید. تعدار اشمراک تا امرور بیش ار  ،بخشی ا تراط   امشخررنامد رایگانبرای اشمراک 

 

 ارسال مقاله به خبرنامه
نا انا  تمرکز نماییند و تجربند، نینرو و امیند خنار  ا ار       یی خار  وی برنامدگیرر. لطفا ر  مقالدی اوضای نا انا  ما ر اسمقراع قرا  میمقار  همد

ای چنا   مقالند  برای ای  کد نمایید. ایمیل  anon.org-newsletter@nar  ر سشبد ای  مقار  خار  ا ریدگا  یک وضا نا انا  مشا کت کمید. 
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 از ناامیدی تا پذیرش شادی

مد  ریاری ار ناامیندی شندید، شنکاک بنار ،     

گذ ر. امرور یک با  سرخا رگی و ترس م  نمی

تاان  لرخمد بنزن ، بخمندم، ر   غناش    ریگر می

 بگیرم و روسنت راشنمد باشن . گنذ  ار تنا یکیِ     

طنناع  ، منندتیگذشننمد و  سننید  بنند  وشننمایی

هنا پنیش   کند سناع   شروع شد ار رمانیکشید و 

  وا ر همی  اتان شدم.

نا اننا    یر ست قرل ار ای  کد ر  اولی  جلسد

شرکت کم ، ار اومیار پسرم و بعضنی ار وااقنب   

کا هایش باخرر شدم. او  ا ار رانشگا  بند خانند   

تاانسم  او  ا تحت نظر بگیرم  و رم بمابرای  می

کا هایی  ا ر  نظنر بگینرم. خیلنی رور    و برایش 

رانن  چند کنا  کننم . ار  وی    فهمیندم کند نمنی   

ناامیدی و بد ولت نیار بد یافم   ا  حلنی بنرای   

رار ای  مشکل، ار هر کسی کد بد م  گاش منی 

-هنا، نظنر منی   ار اوضای خاناار  گرفمد تا غریرد

ی  نهنا واکنمش، وقایند و    خااسم . الرمند همند  

ی راشنممد. بعضنی ار  نهنا    پیشمهارهای ممفناوت 

شا  ر  ی وزیزا های خارشا   ا ر  با  راسما 

 مشکل مشابد راشممد.

های افراری کد رانش و برای مشا   و  اهممایی

کنررم. نناع  اهممنایی    تجربد راشممد، تلف  منی 

گفنتش  بسمگی بد افرار راشت. وماما، مار ی می

ار  پسر شما بیشمر ار همیشد بد شما احمیاج "

ار  او چمنند سنناع "پرسننیدش . پنند ی مننی"را ر

ار  وقمش اسنت  "کررش سپس اضافد می "را ر؟

یک ر منانگر   "ها  فما  شار.کد با او مثل بز گ

ی رو ا  خااست با او صحرت کمد و ر  بنا   می

-مننی"اش ار او بپرسنند. کسننانی کنند  کننارکی

سنار  اسنت، بینرونش    "گفممندش  ، منی "رانسممد

 "ک .

خااسنم  کنا ی     است کد م  می وواقعا تعجب

 کم  تا معمار  ا ار  فما  غیرمعقالش نجا  ره .

امید نداشم  کد ار ر ر،  ننج و تمهنایی  هنا شنام. ر      

حقیقت  نقد  با ماضاع اومیار ر  میخم  کد ر سنت  

کررم یعمی کا ی  ا با ها و با هنا  مثل معمار  فما  می

ی ممفناوتی راشنم .   کنررم و انمظنا  نمیجند   تکرا  می

 کرر. چیزی تغییر نمی

پسنر معمنارم   ار بعضی ار کا هایی کد بد نام کمک بند  

هنا  ران  کد بعضی وقنت کش . میکررم خجالت میمی

   کا ها خطرناک و گاهی غیرقانانی بارند و  سایش 

انداخممند. من    و سالممی م  و پسرم  ا بد خطر منی 

-وقلی میکررم. احساس بیجس  و  وان   ا بیما  می

 سید کد اساس  وحانی خنار  ا ار  کررم و بد نظر می

 ام.رست رار 

بنند او، ر   "کمنک "سنرم  ا روسنت راشنم  و بنرای     پ

کنررم.  ها بنرایش هنر کنا ی منی    ها و رارگا بارجایی

خااسم  ونذاب کشنیدنش  ا برینم . او پمانسنیل     نمی

ریاری راشت و من  انمظنا  بناریی بنرای منافقیمش      

 شاری و  ضایت سار  بار. راشم ، حمی اگر یک

ی نا انننا  شننرکت کننررم،  وقمننی ر  اولننی  جلسنند 

رانسم  چد تناقعی  یزهایی شروع بد تغییر کرر. نمیچ

ار م  را ند ولی بد من  فرصنمی رار  شند  بنار کند      

خارم  ا معرفی کم  و ولت  نجا بارن   ا بگنای . هنر   

چمد برای نشا  رار  احساسات  ر  برابر کسنانی کند   

تار  با  نها  شما شد  بارم  احنت نرنارم ولنی ر ر و    

رم.  نها بدو  اظها  نظنر  ناامیدی خار  ا مشا کت کر

  ویی گاش رارند و م  یا واکمش محساسی با خاش

 

 های   ا بیرو  بریزم. تاانسم  بد  احمی غصد

بد م  پیشمهار کررند کد بار هن  بند جلسند    

بروم و م  ه   فم . مدتی طاع کشید تا م  

اومینار، نقنش من  ر     و اهمینت      ماهیت

کمک بد بهرناری خنارم  ا ر ک کنم . امنا     

ی م  ای  اسنت کند ر    حار هر هفمد برنامد

جلسا  نا انا  شرکت کم  تا بد ایجار تعارع 

 ام کمک کمد. نسری ر  رندگی

خااسم  و م   ا  بارگشت سالمت وقل  ا می

    ا پینندا کننررم و اینن   ا  بسننمگی بنند    

کرر پسرم ندا ر. همند چینز ر    چگانگی ومل

ی پسرم نیست. ر  حقیقت همد چینز ر   با  

ی م  است. ضرو ی است کد من  ابمندا   با  

مراقب خارم باش . اگنر من  مراقنب خنارم     

تناان  مراقنب فنرر ریگنری     نراش ، چطا  می

 باش ؟

تاان  تغیینر  ام هر چیزی  ا کد نمییار گرفمد

بند نینروی   ام  ا ره ، بپذیرم. وقمی م  ا ار 

برترم بسپا م و بد این  نینرو اوممنار راشنمد     

-شنار. وقمنی منی   باش ، پذیرش حاصل منی 

 پذیرم، ر  صلح و   امش هسم .

م  سپاسگزا  تجربد، نیرو و امیدی هسم  کد 

های نا انا  مشا کت شند  اسنت. ر    ر  اتان

جلسا  نا انا  ار  وی ناامیدی رو  ه  جمع 

کمنی   پیدا منی شای  و قد   و ابزا هایی می

کد سالمت و   امش  ا روبا   بد رست  و ی . 

م  ر  انزوای تراژری  ،قرل ار  مد  بد نا انا 

ای ی بنز گ و گسنمرر   خناناار   اومیار بارم.

را م کد هن  ر  ماقنع بحنرا  و هن  همگنام      

 تاان  بد    ممکی باش .شاری، می

 م  بار ه  بد جلسد خااه   مد!

 

 آگاهی

 و

 پذیرش
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 انجمن
 کمک کمک کمک

 کمک کمک کمک

 حق چاپ
ای بررای  ی خدماتی شما نشرریه آیا شما، استان، منطقه یا کمیته 

 ؟نویسیدارائه به انجمن می

رم واگنذا ی حنق   فن رانسمید برای اسمفار  ار مطالب شما، ما بایند   یا می

ی امضا شد ، راشمد باشی ؟ هیچ اسمثمایی وجار ندا ر! اگر ممطقند  چا 

رهد کد چمد نایسمد  را ر، هر نایسمد  باید ینک  شما مطلری  ا ا ااد می

تناانی  ینک فنرم  ا    فرم واگذا ی حق چا   ا جداگاند ا ااد رهد. ما نمنی 

 برای مطلری کد چمد نایسمد  را ر، بپذیری .

راشمد باشید کد وقمی ممطقد یا یکی ار سناخما های شنما تصنمی      بد یار

ها باید ابمکا ی باشند.   و ی نماید، تمام ناشمدگیرر تا مطالری  ا جمعمی

پسمدی ، ما ی یک انجم  یا سارمانی  ا میمه  نیست کد ما چقد  ناشمد

 شامل نشریا  نیز ،باید سمت هفت خار  ا بد کا  برری . خارکفایی کامل

 سناند و  کلما  قابل قراع نیسنت و پینام نا اننا   ا نمنی     شار. تغییرِمی

تاانند  های خار اسمفار  کمی . ای  کا  منی شار نماانی  ار ناشمدباو  می

انمشا  نشریا  ما  ا کاهش رهد و بد ممافع مشمرک کل انجمن  کمکنی   

خااهند نا اننا   ا بند مراحن      رانی  کد هنیچ کنس نمنی   کمد. ما مینمی

 ومامی بکشاند.

کد ر  سایت ما   هممارهای ناشم  نشریا لطفا برای اطالوا  بیشمر بد 

 های مه ش ماجار است، مراجعد نمایید. یار و ی

 های ابمکا یفقط ناشمد 

 باشد. ای ار هر نایسمد  راشمدهر مطلب باید فرم جداگاند 

 

 درخواست
بند   مد هنر کنس مرلغنی  ا    ها وقمی کد سرد سمت هفت بد گررش ر  میساع 

هنای  انداخت. قد   خرید    مرلغ، اکما  مانمند سناع  ر  سرد می وماا  پاید

 تاا  خرید کرر؟پیش نیست. امرور با    مرلغ چقد  می

 پمفلت 2

 نشانگر کماب 2

 های شخصیجلد راسما  0

 جلد  اهممای خاناار  معمار 0

 نشانگر کماب لمیمیمی 0

  سانی کد بد شکل پمفلت نیستبرگ نشرید خدماتی یا اطالع 2

 اشمراک الکمرونیکی خررنامد 011

-تاا  ر  نا انا  کا  ریاری انجام رار. برای خرید یک بسمدریگر با یک رر  نمی

هنای  رر  ررم است. گرو  2ی  بی حداقل وا ر یا یک کمابچدی اهدایی بد تار 

ا باید اجا   مکا  و کمک مالی بد سطاح خدماتی بارتر ه  بپررارنند تنا  نهنا    م

هنا  ا بنر و ر  نمایمند.    هنای گنرو   تامی  منالی شناند کند بماانمند ر خااسنت     

 سنانی  های اطنالع ها ممک  است شامل وبسایت، خطاط تلف ، برگدر خااست

هنا و  ، مالینا  ی رفمر خدما  جهانی، حقنان کا ممندا   ها، اجا  برای همایش

هنا  ا  های چا  و تاریع باشد. یک رر  ر  نا انا  چقند  ار این  هزیمند   رسمگا 

 تااند تامی  نماید؟ ند خیلی.می

 

 کمک مالی

 را بیشتر نمایید!

 

 بخش به شما نیاز دارد!ارتباط آرامش

بخنش تاسنط اوضنایی    ی ا تراط   امنش .... کد خررنامد دانستیدآیا می

بخشنی  ا کند شنما    شار؟ ر ست است، مقار  الهاممانمد شما ناشمد می

انند نند   خاانیند، اوضنایی ار نا اننا  مانمند من  و شنما ناشنمد       امرور منی 

ی بگینر. اوضنای کمیمند   نگنا ا  حقنان  ای ینا  ورنامند  ا  حرفند نایسمدگ

ی خدما  جهانی نیز اوضنای نا اننا  هسنممد کند والقممند بند       خررنامد

باشمد. همانطا  کد  شد مشا کت تجربد، نیرو و امید ر  سراسر جها  می

 گیری !کمی ، یار میمی

 

لطفا افکا ، تجربیا ، سئاار ، نظرا  و ...  ا با انجمن  ر  مینا  بگذا یند تنا     

-ررم نیست کد ناشمد رند  بماند.سربد  ور و  ،بخشی ا تراط   امشخررنامد

 های شما طارنی یا کامل باشد. ما ر  ویرایش مطالب کمک خااهی  کرر.

تاانند چنا  شنار! اگنر سنئااع ینا       ی شما ه  منی فکرش  ا بکمید کد ناشمد

 ما بمایسید. ما برای کمک ایمجا هسمی !  رایپیشمهاری را ید، ب

anon.org-newsletter@nar 
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بخش 

هاکمیته  

 رسانیی اطالعکمیته

 

 رسانی چیست؟های اطالعتازه
هنای  کمی  کد نگاهی بند فعالینت  ما ر  ای  فصل ار شما روا  می

  سانی خدما  جهانی بیمدارید.ی اطالعراخلی کمیمد

ر  حاع حاضر ای  کمیمد بنا هشنت وضنا، مناهی ینک بنا  بنرای        

رهد. پیشررر رسما  کا  خار بد صا   ایممرنمی تشکیل جلسد می

را  کا هنای  هنای کاچنک وهند    جلسا ، افرار یا گرو ر  بی  ای  

ی کا  خار  ا جهت باربیمی یا بارخا ر بد شاند و نمیجدخاصی می

یابد تا کمیمد اتمنام کنا  و   رهمد. ای   وند ارامد میکمیمد ا ااد می

ی بعدی برای بر سنی و تاییند    مارگی     ا برای ا ساع بد مرحلد

حاضر چمد طرح بز گ ار جملند رو  نا انا  تشخیص رهد. ر  حاع 

ر  رسنت   رسرانی اطرالع  راهنمای یکتابچهو یک پاورپوینت 

تهید را ر. ما همیشد ر  پی اوضای جدید بنرای پیاسنم  بند این      

گرو  ممعهد راوطلرا  خدمت هسمی . اگر شنما والقممند بند این      

 سنانی  ی اطنالع فرصت خدمت هسمید، سئاالی را یند ینا ر  بنا     

 را ینند، لطفننا بننا اینن   ر س بننا مننا تمنناس بگیرینندش   سننئاالی 

 anon.org-outreach@nar 
 

 ی کمیته

 انسانی منابع

 انسانی
 

 ...یک یادآوری محترمانه

ی ی ممشنی کمفنرانس، گررانمند    ی پرسشنمامد  خری  مهلت ا ااد

ها باشد. پرسشمامدمی 2107اکمرر  30و وضا هیئت امما  کمفرانس

ی ممابع انسانی ر  وبسایت نا انا  ماجار اسنت.  ی کمیمدر صفحد

ی ممنابع انسنانی بند  ر سش     تاانیند بنا کمیمند   ر  ضم  شنما منی  

anon.org-worldpool@nar  تماس بگیرید. لطفا ای  فرصت

  ا برای خدمت ر  سطح جهانی ار رست ندهید.

 

 این تاریخ یادتون نره!

 31شار. ای  همنایش  ورهنای    مار  می بهبودی با یکدیگر –ی جهانی گذرنامهبد نام   2102ی همایش خدما  جهانی برای همایش جهانی کمیمد

مراجعند   anon.org -narر  او رندوی امریکا برگزا  خااهد شد. برای اطالع ار جزایا  و ررت نام ایممرنمی بند وبسنایت    7101سپتامبر  7آگوست تا 

 نمایید.

 6 

 همایشی کمیته
 

ی نشریاتکمیته  

 نشریات بهبودی جدید برای بررسی

ی بهراری  ا بنرای بر سنی   ( نشرید2ی نشریا  خدما  جهانی رو )کمیمد

منا  )ی ر  ما ر نشریدبد انجم  ا ااد رار  است. مهلت نهایی برای نظررهی 

 قایا  تجربد، نیرو و امیند خنار   ) یو نشرید 2107اکمرر  05 (ای  نجا بار 

باشد. لطفنا نظنرا  خنار  ا بند     می 2107اکمرر  30 (کممد ا مشا کت می

anon.org-LitCom@nar        ا سناع نماییند. این  نشنریا  ر  گنزا ش

بند   2102رسما  کا  کمفرانس خااهد  مد و ر  کمفرانس خدما  جهنانی  

شار. اگنر شنما مایلیند نشنریا  منا ر بر سنی انجمن   ا         ای گذاشمد می

ایمینل    anon.org-LitCom@narر یافنت نماییند، لطفنا بند  ر سش     

 بفرسمید تا ر  فهرست تاریع قرا  بگیرید. ما مشمان تماس شما هسمی .

 تاانی .ما با ه  می

 رسانی و خدماتی جدید برای بررسیی اطالعنشریه 

هنا( و  ایچمد  سناند )ی ی نشریا  همچمی  مفمخر است کد نشریدکمیمد

)ار شما برای سخمرانی ر خااست شد (  ا برای بر سنی و نظررهنی اوضنا    

- ااد رار  است. ر  صا   گذ اند  مراحل تکمیل و تایید نشریا  اطنالع ا

 سانی و خدماتی جدید، هیئت امما پیشمهارا  و نظرا  اوضا  ا بند مند    

ش پنذیرر. لطفنا نظنر خنار  ا بند     ( منی 2102حداقل روارر  منا  )تنا ژوان     

 anon.org-BOT@nar    ا سنناع نمایینند. اینن  اقننالم بننرای فننروش ر

ی نشریا  خندماتی بند  ایگنا     مرنمی ماجار است و ر  صفحدفروشگا  ایم

 باشد.قابل ر یافت می

-لطفا تاجد نماییدش نشریاتی کد برای بر سی ر  انجمن  هسنممد ینا پنیش    

ها قرا  گیرند. ای  اقالم برای بر سی و باشمد، نرایست ر  وبسایتنایس می

 اند. نظررهی هسممد و همار بد تصایب کمفرانس نرسید 

 

mailto:outreach@nar-anon.org
mailto:LitCom@nar-anon.org
mailto:LitCom@nar-anon.org
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7102سپتامبر    3قسمت    33شماره   

 

کنفراس 

 خدمات جهانی
7101 

 8162کنفرانس خدمات جهانی 

 بهبودی، اتحاد، خدمت

ولی بیش ار یک ساع است کد کا های کمفرانس خدما  جهانی بعندی ر  رسنت   خیلی رو  بد نظر  ید  2102ممک  است برای بسیا ی ار ما  و یل 

نماید تا ر  ای  کمفرانس شنرکت نمایمند. چمانچند    ی مماطق نا انا  ر  سراسر جها  روا  میی کمفرانس خدما  جهانی ار کلیدتهید است. کمیمد

 نهایی ریر تاجد نماییدش هایی شما قصد شرکت ر  هفممی  کمفرانس  ا را ر، لطفا بد مهلتممطقد

  7101 -7106ی کنفرانس خدمات جهانی های مربوط به دورهتاریخ

 .ر  فرم نهایی(CAR) خری  مهلت برای وا ر کرر  تمام پیشمهارا     2107اکمرر   9
 .شارگزا ش رسما  کا  کمفرانس  مار  و بد مماطق تاریع می   2107ناامرر 22
برای اطالع رار  بد کمیمد کمفرانس خدما  جهانی کد مماطق قصد شرکت ر  کمفرانس خدما    خری  مهلت 2107رسامرر 30

 .را  هر ممطقدی بر و ر شد  تاسط خزاند ا را ند و تاییدید مقدا  هزیمد2102جهانی 

س ار قصند   خری  مهلت برای اوضای هیئت امما و مسئالی  کمیمد خدما  جهانی برای مطلنع کنرر  کمفنران    2107رسامرر 30

 .شرکت  نها ر  کمفرانس
 شار.قابل رسمرس و بی  مماطق پخش می (CAT) "نشرید ر  مسیر تایید کمفرانس" 2102ژاناید  27
ای و ا سناع تاییدیند مجمنع بنرای     های ممطقند های کمیمد خدما  جهانی، گزا ش خری  مهلت برای گزا ش  2102فا ید  26

 ی سابق.نمایمد  و یا تاییدید مد  اومرا  نمایمد انمخاب نمایمد  و ولی الردع 

 گررر.ی شرکت کممدگا  تاریع میبی  همد 2102رسما کا  کمفرانس خدما  جهانی    2102ما س  22

 .جلسد  شمایی قرل ار کمفرانس ر  تا انس، کالیفرنیا 2102 و یل 26

 .کالیفرنیار  تا انس  2102کمفرانس خدما  جهانی  2102 و یل  31-27

 

های تلفمی  اجع بد کمفرانس خدما  جهانی ار برای ر خااست 6291-477-800-1 :برای تماس با مدیر اجرایی رفمر خدما  جهانی، شما   تلف 

wscconference@nar-طریق ایمیل بدش  ارر  نظر گرفمد شد  است. 1-310-534-8188راخل امریکا و کانارا و برای  سایر کشا ها تلف ش 

anon.org    یا بد مدیر اجراییشanon.org-wso@nar  تاانید ر خااست خار  ا بفرسمید.نیز می 

ی خدما  جهانی و رفاتر خدما  ملی ر  ضای هیئت امما، مسئالی  کمیمدالردع مماطق، اوگررانمدگا  مماظق نا انا ، نمایمدگا  مماطق، ولی

الردع مماطق ر  کمفرانس حق صحرت را ند و ر  کمفرانس حق صحرت را ند ولی فقط نمایمدگا  مماطق و اوضای هیئت امما حق  ای را ند. ولی

 صا   غیرت نمایمدگانشا ، حق  ای را ند.

تاانید ر  کمفرانس شرکت نمایید؟ ر  کماب  اهممای خدما  ی خار نیسمید، میی ممطقدالردع نمایمد ایمد  یا ولی.... حمی اگر نم دانستیدآیا می

سایر اوضای  والقممد نا انا  ر  کمفرانس خدما  جهانی گرر ه  "های خاناار  نا انا  ناشمد شد  کد والو  بر اوضای نامررر  ر  بار، جهانی گرو 

 تماس بگیرید.  ی کمفرانس خدما  جهانیکمیمدیا  رفمر خدما  جهانیتاانید با برای اطالوا  بیشمر می " شد انجم  گررند. یمد تا باو  می
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خدمت سایر اوضا برای م  وجار را ر.  ی نا انا  بد خاطرانجم  و برنامد تفکری برای امروز:

برای حفظ  نچد کد را م، ران  کممد. چا  میکممد و ار برنامد حمایت می نها پیام  سانی می

 تمها باید     ا برخش ، امرور بد شکل خدمت بد ریگرا ،     ا بد برنامد خااه  بخشید.

 "مرر ار کماب تجربد، نیرو و امیدرسا 07 ور "

 

mailto:wscconference@nar-anon.org
mailto:wscconference@nar-anon.org
mailto:wscconference@nar-anon.org
mailto:wso@nar-anon.org


 

آخرین 

 صفحه

 

ای بسوی جاده

 بهبودی

 

7102سپتامبر    3قسمت    33شماره   

 

 ی نا انا های خاناار ی گرو خررنامد

 

 رویدادهای آینده

 .بروید  ویدارها یصفحد بدخدما  جهانی وبسایت  یا ر  ها کلیک نمایید ویا   وی وماا ابرای اطالع ار جز

 
 شرقی پاسیفیکمنطقه شمال

 تعطیالت معنوی نارانان

 7102سپتامبر  1-01

 .های مخملفما همد ار یک قماشی  با برش
Camp Tilikum 

15321 NE North Valley Road 
Newburg, OR 97132 

Cheryl R. 503-550-4640 

 ی کالیفرنیای جنوبیمنطقه

 7102بیست و هفتمین ناراتون ساالنه 

 7102سپتامبر  2
Talega Life Church, 1040 Calle Negocio 

San Clemente, CA 92673 

 صبحانه معنوی نارانان

 7102سپتامبر  06

 ی معمایتفذید
The Brass Rail Restaurant 

3015 Lehigh St., Allentown, PA 18103 
Tanya A. (610295-0142) 

  ششمین همایش ساحل شرقی نارانان

7102اکتبر  6-1  

Holiday Inn Boston-Dedham 
55 Ariadne Road. Dedham, MA 02026 

ECC6chair@gmail.com 

 دومین همایش ساالنهی نارانان کلرادو

7102نوامبر  0  

 شاری ر  سفر کرر  است

Crown Plazza DIA Hotel 

15500 E 40
th

 Avenue Denver, CO 80237 

 همایش چند منطقهای  

7102نوامبر  0-5  

 اتحار

Fredericksburg, VA 

 ای  تا یخ یارتا  نر !

 همایش منطقه پنسیلوانیای غربی نارانان

7102نوامبر  02-02  

های امیدباع  

Seven Spring Mountain Resort 

777 Waterwheel Drive Champion, PA 15622 

Kate K. (412) 713-5055 

 ششمین همایش ملی

7101مارس  7-0  

بگذا  با م  شروع شار...فقط برای امرور....   

Hotel Sede, Aguamarina Beach Resort 

Cancun, Mexico 477-475-8389 

 همایش جهانی نارانان

7101سپتامبر  7آگوست تا  31  

بهراری با یکدیگر –گذ نامد جهانی    

Orlando, FL 

 !ای  تا یخ یارتا  نر 

 خوانید؟هنوز خبرنامه می

  شا ترناط   امن   یخررنامداگر ار ر یافت 

قسنمت  بریند لطفنا  وی   لذ  منی  بخش

ی ایمیل خار،  وی شنما    "قابل تاجد"

ار لیسنننت ی رلخننناا  خنننار خررنامننند

کلیننک هننای خنندما  جهننانی خررنامنند

 .نمایید

 خااهیند کند مشنمرک    چمانچد ریگر نمی

ار لیست ممقاضنیا   خررنامد باشید لطفا 

اشمراک خررنامد خا ج شاید ریرا نا اننا   

 .رپرراربابت هر اشمراک، هزیمد می

 

 رویدادهای خود را با ما در میان بگذارید

ی  ویندارهای  تاانیند اطالوناتی  ا ر  بنا     ای هست کد منی رانسمید ر  وبسایت نا انا  صفحد یا می

http://www.nar-پنننیش  و بدهیننند؟ بنننرای ریننند  لیسنننت  ویننندارهای پنننیش  و بننند   

anon.org/events        بروید و یا اگر کا   همایشی را ید کد ماینل بند مشنا کت    هسنمید، بند

 بفرسمید.  anon.org-events@narبد  ر سش  PDFصا   

نا انا  یهای خاناار گرو   

 رفمر مرکزی خدما  جهانی نا انا 

23110 Crenshaw Blvd. #A 

Torrance CA 90505 

Website: www.nar-anon.org 

Email: wso@nar-anon.org 

Phone: (310) 534-8188 

(800) 477-6291 
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