
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

TheThe ConnectionConnectionSerenitySerenity

گردممی باز همچنان من

Inside this issue:

Our Members Share 2

Dig Deeper 3

Members Reflections 4

Committee Corner 5

New Nar-Anon Literature 6

What Worked for You? 6

Upcoming Nar-Anon
Events

7

فرا خواندن تمامی گردانندگان جلسه در منطقه

به ام عالقه  مورد فرد که صورتی هر به /
.برسد بهبودي

گردم؟ می بر هم باز من چرا/
گردممی باز نارانان انجمن به همواره من/

کمک من به دیگران که طور همان زیرا
دیگران به خواهم می هم من اند کرده
کنم کمک

اند، شده گم که کسانی براي خواهم می /
یا و اند شده گمدرسر اند، شده منزوي

.کنم خدمت اند خورده شکست
انجمن در واردها تازه به  خواهم می /

.کنم کمک
زیادي چیزهاي زیرا برگردم خواهم می /

.آوردم بدست

براي و زودتر را خود هزینه دارم دوست /
.کنم پرداخت آینده

ببینم را نارانان پیشرفت و رشد تا مایلم /
.دارد وجود نیازي چنین زیرا

همدل شجاع، افراد کناردر خواهم می /
.باشم دارند رسانی خدمت افکار که

جداگانه را روز یک خواهد می دلم /
و متواضع فردي مرا که زیرا کنم، زندگی
.آورد بار به فروتن

.)دوازده قدم( است قدم یک این /
شخصی برنامه به خدمت این چقدر

.است رسانده فایده من بهبودي
_اول وهله در

.کند سرگرم مرا تا بود روشی /

  و رنج از را افکارم و ذهن تا بود روشی /
.دارد نگه دور بدبختی

  با افرادي کنار در تا بود اي شیوه /
.باشم بهبودي پختگی

 و قدیمی اعضاي از را دانایی تا بود راهی /
.بگیرم یاد انجمن سابقه با
 برنامه با افرادي کنار در تا بود راهی /

       .باشم ساعت یک از بیش
  ...اکنون

!است زندگی شیوه این

 تمام !رینگ !رینگ
 جلسه گردانندگان

احضار را منطقه در
!کنید
تازه من .هست ب_کتی من اسم .سالم

از پر و نظیر بی هفته آخر تعطیالت از
که جایی گردم برمی آتالنتا در بهبودي

شرکت شرقی کرانه کنگره اولین در
با من کنفرانس این در .ام کرده

.نمودم مالقات مناطقدیگر گردانندگان
مورددر کردن بحث بارا اوقاتیما

دیگر همباها ایده تبادلوخود مناطق
بتوانیم کهبود بزرگی تجربه.گذراندیم

دست مناطقدیگردر هایی مکمل به
و کرده مطرح را سئواالتیتا کنیم پیدا

سه.بیاوریم بوجود جدیدي هاي دوستی
مناطقدیگراز جالب احتماالتمااز نفر
را هایمان مذاکره به پیوستن جهترا

 مهم .دادند قرار بررسیو بحث مورد
 قرار مان هفته آخر مبحث بخش ترین

 منظور به را خودمان گردهمایی تا بود
 و ها موفقیت ها، ایده شدن سهیم

 مشکل موضوعات و باشد، ها شکست
و کشمکش کنترل چگونگیمانند

موثر گردهمایی کردناجرا چگونگی
.گردد بررسیو بحث

 نمی را ها گرداننده همهما متاسفانه
 کهشد خواسته مااز بنابراین.شناختیم

با کردن صحبت مندبه عالقهاگر
 قابل منبعی و هستیم ها گرداننده
 منبا باشیم داشتهشما براي دسترسی

.باشید تماسدر
  .ببریمسودیکدیگربا ارتباطاز امیدوارم

 گرداننده.ب.کتیشما،خدمتگذار
.فلوریدا منطقه
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گود عمیق تر سنت هفت 

.... بخاطر داشته باش
ماه سپتامبر بهبودي ملی است

.چگونه دادکه نشان من به بهبودي
و بادست دارم دوست که را کسانی /

.کنم حفظبازو مهربان قلبی
مسیردرو باشم خودمتا باشمآزاد /

.بردارم قدم خودم
.کنم حمایت.اختناق بدون /
.بورزم عشق.شرطوقید بدون /
انگیز حیرت باغشق که کنم احساس /

.ام شده داشته دوست
.شدم بخشیده کههمانطور ببخشم /
انسانیکردن، موافقتو ورزیدن عشق /

.است واقعیو
شد شروع روزي هماناز من بهبودي

قدم پروري باز سوي به پسرم که
جلسهدرروز، 4ظرفدر.برداشت

و بهبودي تسهیل هنگام خانوادگی
هم من که شدم متوجهو بودم او درمان
واقعا.هستم خانوادگی بیماري دچار
.کنم تغییر که کردم مجابرا خودم
که شدم ناامیديو مایوسی دچار چنان
قدم جلو روبه چگونه توانستم نمی

.بردارم

و شکرگذاري دعايدررا مدتیچند
  سالگی یکسالگرد مراسمدر مدیتیشن

  می آرام که طور همان .گذراندم مان
 می بازتاب هایمان بهبودي و شدم
 زندگی در که هایی معجهزه و خورد
  ذهنم در فوق افکار افتاد می اتفاق مان

  یادداشت را ها آن چنانکه آمد می پدید
.کردم می
  من بهبودي در اي تجربه واقعیت این

.گردید حاصل

اعضاي براي نامه فصل درخواست
نارانان

44 جشن نارانان که دانید می آیا
گیرد؟ می را اش سالگی
44 آمدند نارانان به که اعضایی اولین
سبد در را دالر یک و بود قبل سال

هفتم سنت تقریبا که زمانی گذاشت
.زمان آن در .بودیم گذرانده را
سنت 32 گالن هر گازوئیل هزینه /

.بود
صدم یک واقع در پنی نبات آب /

.بود پوند
بود سنت 99 هرگالن شیر قیمت /
کجا شما که داشت این به بستگی(

.)کنید می زندگی
.بودند سنت 25 سینماها بلیت /

.بود سنت 5 یک درجه تمر /
قیمت دالر 23/ 3 00نو خانه یک /

.داشت
مواد توانستید می دالر یک با بنابراین

.رابخرید ذیل
.نبات آب قطعه 100 /
.گاز گالن 3 /
.تمبر 20 /
..........و سینما بلیت 4 /

در هفتم سبد که زمانی رو این از
داشته بخاطر شود می رد شما جلسه
را اجاره هزینه شما گروه که باشید

می را نشریات و کند می پرداخت
مناطق، براي را اعضا اهداهاي خرد

.دارد می ارسال wso و نواحی
است دالر 50/1 وارد تازه پکیج یک

  تمبر یک و دالر15/1 آبی کتاب یک
  ،بعد وضع این با البته .است سنت 45
  متوقف بنزین درپمپ که این از

  ممکن دالر 00/30براي  و شدید
  بگیرد را بنزین مخزن نصف است
  عمیق که باشید داشته بخاطر لطفا
.ببرید فرو ترین
 با همراه شما ناحیه یا منطقه گروه،
wso کارکنان .دارند کمک به نیاز 
wso و عرضه استمرار و حفظ براي  
 وجود با .کنند می کار جدیت با تقاضا
 انگیز حیرت پیشرفت و تغیرات تمام

  اي بودجه و شما کمک به نیاز ما،
.داریم ها پیام انتقال ادامه براي

. هنگامی که جدا شدم برنامه نارانان براي من وجود داشت چرا که اعضا حمایت مالی و زمانی خودشان را ارائه دادند
من از برنامه ها چنان حمایت می کنم  که به دیگران در .با بازگشت به نارانان. من نیز همان کار را انجام خواهم داد

.هنگام نیاز کمک کنم
جوالي 17خواسته روزانه گروه هاي نارانان. تجربه و امید خود را به اشتراك بگذارید
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ماسک اکسیژن

مواد خاطر به را پسرم تنها که زمانی از
می سال یک تقریبا دادم دست از مخدر
سخت برایم روزها این باور هنوز .گذرد
می فرو بیشتر و بیشتر واقعیات اما است،

و قدردانی یک شما همه به من .نشینند
می نوشتن با را آن تا هستم بدهکار تشکر

.بگذارم اشتراك به خواهم
بیان جلسات در را ها گفته این قبال من

من .دارد را کردن تکرار ارزش اما ام کرده
حامی گروه این در خواهرهایم و برادرها از

درباره کارمزدي اي حرفه افراد از بیشتر
می حرف عشق با اندازي فاصله و کنترل،

مطالعات .گرفتم یاد زیادي چیزهاي زدند
، معتاد افراد مورد در بخصوص هفته هر

و رساندن آسیب در سعی زندگی در آنها
لحظه آن در بلکه نداشتند ما کردن ناراحت

باز جلسه به هفته هر .کردند می آرام را ما
بشنوم را شخصی داستانهاي تا گشتم می
محیط هاي محدودیت با اعضا چگونه که

گفتند می که را آنچه و آمدند می کنار
.کردند می بیان آن معناي گفتن بدون
را نارانان جلسات در شرکت اینکه از قبل

و گذرانم می را عمرم کردم فکر کنم شروع
پسرم نجات براي را هایی پاسخ توانم می
دارم نیاز که گرفتم یاد نارانان در .کنم پیدا

را اش زندگی کنترل که دهم اجازه او به تا
و باشم داشته دوست را او تا .بگیرد بدست

تصمیماتش به من که دهم نشان او به

.دارم اعتماد
 طول در اما بود خوب قبل از ما روابط
 گیري چشم بطور بودم نارانان در که زمانی
 افراد از بسیاري که چنان .یافت بهبود
 دوباره هم من پسر کنند می لغزش معتاد
 او اینکه از کلی بطور اما شد لغزش دچار
 کرد طی را راه چقدر و جنگید سخت چقدر

 خدمات ما همه .کنیم می افتخار او به
 تمام خاطر به.دهیم می انجام شایانی

 در که وقتی و دادیم انجام که کارهایی
ان احترام، بهترین با  ..دادید قرار ما اختیار

واضح بطور را خودم نارانان جلسه اولین
مورد در جلسه آن در افراد .دارم یاد به

درجه در کردندکه می صحبت موضوعی
فکر در ام مره روز زندگی سرتاسر در اول

آید می یادم کامال.داشت وجود ذهنم و
برگردم جلسه آن به خواستم می که

افرادي با تا بودم گرسنه آنقدر که چنان
هاي آسیب مورد در و شناختم می که

برقرار ارتباط کردند می صحبت اعتیاد
و یک فاصله در که بود این مثل .کنم
اکسیژن ماسک نارانان جلسه ساعت نیم
یک من روزمره زندگی .بودم زده

نارانان هفتگی جلسات اما بود کشمکش
.بود آزاد و تازه هواي تنفس
باقی زمان اساس بر من روزمره زندگی
شنبه سه .بود استوار جلسات بین مانده

بودند، خوبی روزهاي ها چهارشنبه و ها
8 ساعت چنانکه روزها، بهترین

برگزار نارانان جلسات شبها چهارشنبه
خوشحال واقعا ماه سه از پس .شد می

تشکیل گروهی وجدان برنامه که هستم
گرداننده تا شد خواسته من از که شد

  بود معنا بدان این .بگیرم بعهده را جلسه
 تائیدي نشریات( cal گروه در که

 این از من .گرفتم بدست را )کنفرانس
 بعدي جلسه سازي آماده جهت نشریات
 زمان در که دارم بخاطر .کردم استفاده

 می مطالعه را cal رختخواب به رفتن
 شدم متوجه کوتاه مدتی از پس .کردم

  ماسک نقش همان cal خواندن که
 می ایفا برایم جلسات زمان در را اکسیژن

.کند
 با اما آرامی به من روزانه کشمکش
 در شرکت و cal خواندن با اطمینان
 گذاشته بهبودي به رو هفتگی جلسات

 مبتال هنوز من معتاد پسر اگر حتی .شد
 من .بود شده مستولی من به بهبودي بود

  هاي برنامه و جلسات در همچنان را خود
 سطوح به تدریج به و کردم غرق نارانان
.رسیدم امنیت و آرامش باالتر
 پسرم نارانان در بهبودي سال پنج از پس
 از و رسید سطح ترین پائین به نهایت در

  کمال نارانان همدردي و برتر قدرت
 روي اکسیژن ماسک و دارم را قدردانی

 کردم می تنفس من و بود محکم صورتم
.کردم می فکر واضح بطور و آزادانه و

 می توضیح توانم می فقط که را آنچه من
  داشتم بدن از خروج تجربه همانند دهم،
  خط آخر به پسرم که صبحی همان
 به و بود شده خارج کنترل از او .رسید
 متقاعد را برترم قدرت .داشت نیاز کمک

 جایگزین را امنیت و آرامش تا ساختم
 به و آرامی به همدیگر با ما و نماید

 که کنیم می پیاده را اي برنامه روشنی
  اش بهبودي در را خانواده مشارکت

 کنار را موانع آرامی به ما .بخشد تسهیل
 در که نارانان اصول از بسیاري و گذاشته
 بکار بودم گرفته فرا ها سال ترین طوالنی

.بردم
 و هایم ریه بقاي براي دانم می امروز
 نارانان به روحم و فکر و بدن و تازه هواي

.دارم احتیاج



بازتاب اعضا
سهم اجالس خیلی کوچک 

سهم رویداد کارگاه
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تاون،گریسی گیپ جنوبی،حومه آفریقاي
  پارك

پارك گریسی کوچک خیلی اجالس
من .بود مهیج و احساسی روز یک نارانان
به اقدام و گرفتم قرار تاثیر تحت عمیقا

به اینکه از قبل .کردم زیر داستان نوشتن
خود روزمره زندگی بپیوندم نارانان انجمن

مثل و کشیدم می نفس .گذراندم می را
روحی نظر از اما کردم می عمل انسان
یافتم می را هایی راه همواره .بودم مرده

قلبم گاهی و کنم مسدود را احساساتم تا
کردن مسدود با .شد می سنگ از

کپی ماشین یک به تبدیل احساساتم
و خانواده هاي موفقیت با که شدم برداري
در .آمدم کنار همیشگی شرایط در زندگی

  هیچ من موقعیت دریافتم که بود نارانان
 مواد از او .ندارد معتادم پسر آن با فرقی
 و خود تا کرد می استفاده مخدر

  از من اما نماید حس بی را احساساتش
  به تا کردم می استفاده ام سنگی قلب

  برنامه با کردن کار با .برسم تاثیر همان
 کردم کشف را هایی شیوه نارانان قدم 12

 یک این و باشم تماس در احساساتم با تا
 امروز و بود بخش نیرو و سازي آزاد سفر
  عواطف و احساسات طوفان بخاطر من

  خانواده، هاي موفقیت با وقتی سپاسگزارم
 مهربانی تصادفی هاي العمل عکس
 روبرو کننده دلگرم هاي داستان و انسانی

.شدم می
  قلب به اکنون دقیق نظري تجدید در

  از اي تکه یک به که کنم می فکر سنگی
  خانواده در افراد .بود شده تبدیل سرد یخ

 خورشیدي از ریزي هاي اشعه نارانان
  هایش یخ و کرده گرم را قلبم که هستند

  طوفان آن نتیجه .کنند می آب را
  شما از کدام هر از من .شد احساسات
  از .آوردید بیرون سرما از مرا که متشکرم

  من براي اینکه خاطر به نارانان هاي گروه
  ارمغان به صمیمیت و مهربانی و امنیت
 و برترم قدرت از .سپاسگزارم آوردند
  حضور کردن درخشان براي نارانان انجمن

.کنم می قدردانی من
 داستانم خواندن بخاطر شما از نهایت در

 نیرو تجارب دادید اجازه اینکه و متشکرم
.بگذارم اشتراك به را خود امید و

گرین در جنوبی کالیفرنیا در نارانان گروه
” عنوان به ژوئن 30 در را کارگاهی ویل
چه به نارانان برنامه با کردن کار

سی "تقریبا .کردند میربانی ”مناسب؟
کارولیناي ایالتی سه مناطق از عضو

در جنوبی کارلیناي جورجیاو .شمالی
هم از و کردند شرکت شنبه روز کارگاه

موضوع این بردند لذت ها دوستی و دلی
شیرینی و پیتزا که است خوشحالی باعث

این بودن بخش لذت براي تنقالت و
در صبح جلسه .داشت وجود  مراسم
تأکید برنامه هاي قدم کردن کار مورد

ما که طور همان قدم اولین بخصوص شد
که این بخصوص  خواندیم می را اول قدم

قدم این در ما پیشرفت دربارة سؤاالتی به
زیادتر مباحث دادیم می جواب بالفاصله

نتیجه در بیشتر پیشرفت این .شد
این تنها نه که باشد می روح جستجوي

بلکه بود بودیم جدید که ما براي مبعث
کرده کار را اول قدم قبالً که کسانی براي
.شد کار بودند
درباره بود گردهمایی ظهر از بعد جلسه
کسانی براي .راهنما از استفاده و یافتن

جلسه یک نداشتند راهنما هنوز   که

  چگونه اینکه درمورد که بود اطالعاتی
  شوند ما راهنماي تا بخواهیم اعضا ازدیگر

  از بخشی فاصله در را اي رابطه چگونه و
 نقاشی با روز آن کنیم ایجاد مان زندگی

 گروه توسط که نظیر بی ي هدیه و ها
 همچنین و بود شده فراهم گرینول

 و بخش الهام جلسات براي امیدهایی
.یافت پایان به آینده در کننده دلگرم

.همراه با زمان که با خرد مندي ودانش و درك بوجود می آید
. همراه با زمانی که به لحاظ معنوي و روحی ایجاد می شود

.همراه با زمانی که آرامش را در قلب و خانه هایمان به ارمغان می آوریم
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!نیازداریم شما به ما
 خدمات سال چهار شما آیا .است نیاز مورد )MSC2014(2014 جهانی خدمات کنفرانس براي کنفرانس کننده تشکیل

  تشکیل پست شرایط واجب شما اید؟ کرده شرکتMSCدر را جلسه یک حداقل و کرده تکمیل نارانان در را تان فعال
 عنوان به نباید ذیل شروط .است شده پرداخت مسافرت هزینه شامل کنفرانس هاي هزینه تمامی - باشید توانید می کنفرانس

 امیدوار WSC در آن مسؤلیت که است هایی تجربه و پیشنهاد بیان بعنوان بیشتر بلکه گردد تلقی مطلق شرایط از لیستی
.بود خواهد کننده

.جلسات گردانندگی گرفتن عهده به تجربه و توانایی-1
.WSC منظم و ثابت اصول کردن کار و آگاهی دانش-2
.پارلمانی هاي شیوه و روبرت قوانین با  کارکردن دانش-3
.خدماتی گانه دوازده مفاهیم و گانه دوازده هاي سنت نارانان گانه دوازده هاي قدم با کارکردن و آشنایی-4
  .نارانان خدماتی ساختار با آشنایی-5
.نیرومند تشکیالتی هاي مهارت و جهانی، رسانی خدمات براي راهنمایی و محلی رسانی خدمات براي راهنمایی و آشنایی - 6

.بگیرد عهده به را جهانی خدمات کنفرانس کننده تهسیل مانند نیز شما
.بگیرد عهده به را جهانی خدمات کنفرانس مسؤلیت-1
  روز دو یا یک است ممکن مسافرت روزهاي .کنید شرکت جهانی خدمات کنفرانس روزه پنج دوره هر در که باشید قادر-2

.گردد اضافه دیگر
.کنید شرکت گردد برگذار نیاز صورت در جهانی خدمات کمیته یا امنا هیـٌت اینترنت طریق از که تی جلسا در-3

.کنید مراجعه سایت ،به کنفرانس کننده تسهیل پست و موفقیت مورد در تر کامل   اطالعات براي
 دسترس در سایت در جهانی اداري کمیته از ارتباطی کلمه خواست در فرم

.هستند

 راهنماي براي شما گرافیکی طرح هاي مهارت به ما
  قدم، دوازده :36 نارانان .مندیم نیاز جدیمان بررسی
  جلد که این مورد در اگر مفهوم دوازده و سنت دوازده
  کمیته دارید فکري یا ایده برسد بنظر چگونه کتاب

  طرح اگر .باشد می شما نظرات شنیدن منتظر نشریات
 و طرح این با ما شماست سرگرمی یا حرفه گرافیکی

.داریم نیاز شما پروژهاي دیگر
  خدمات .بنویسید نامه انجمن به و برداشته را خود قلم

  در نشریات کمیته با .آید می شما براي صورتی هر از
 برقرار تماس

.کنید

 استقبال نارانان اعضاي تمامی از مقاالت
 بر مدت تمام را خود تمرکز"لطفا .کند می

 و تجربه و کنید حفظ نارانان سایت روي
 بعد از راSESH)( خود امید و نیرو

 “لطفا .بگذارید اشتراك به نارانان اعضاین
  .دهید ارائه آدرس این به را خود مقاالت
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کمیته توسعه منابع

براي شما چه کاري انجام دادند؟

 درباره ها گروه از بسیاري .کند می اجرا آینده احتمالی عمل ابتکار مورد در را سنجی نظر یک منابع توسعه کمیته
 سایت در WSO از خرید براي موجود مختلف شرایط

.نماید تکمیل 2012دسامبر 31

wsc آوري روز یه با جدید رسانی اطالع پوشه هم 2012
سایت در wso سایت وب از خرید براي اکنون

.باشد می دسترس در
درمانی تسهیالت براي اطالعاتی سؤال بیست

نارانان پیشنهادات
 اگر .دارد داوطلب به نیاز جهانی خدمات رسانی اطالع کمیته

 براي"لطفا هستید کمیته این در خدمت به عالقمند شما
    آدرس این به بیشتر اطالعات

 توانید می.کنید ایمیل  
.کنید ایجاد را تفاوت

و اید کرده ارسال wso سایت وب براي چیزي" اخیرا آیا
اید؟ کرده مشاهده را wso از موجود جدید نشریات آیا

  جاست همین
:محلی خدمات به نارانان خانواده هاي گروه راهنماي-1

  .رایگان دانلود .گروه براي اطالعات
در سالم ارتباط بهبودي :مناسب گفتگوي و مشارکت-2

.جلسات
.شعارها نشانه-3

 براي پیشنهاداتی :وپشتیبانی حمایت مورد در سؤاالتی-4
.ملی حمایت ارتباط

.شما هاي بازتاب و انعکاس براي :تکامل نه پیشرفت-5
.مفاهیم ها، سنت ها، قدم :پوستر سه مجموعه- 6
.2*3  رسانی اطالع پوستر-7

 -www.nar :به کنید مراجعه
anon.org/naranon/litenature.html

بخش است مایل نامه خبر کمیته
براي-عنوان تحت شما به را جدیدي

معرفی دادند؟ انجام کاري چه شما
که اید کرده فکر بحال تا آیا .نماید

آن با شما گروه که اي نشریه چگونه
در چقدر کنید؟ اداره دارد کار سرو
از  اي خالصه شرح کردن ایمیل مورد

.دانید می نارانان انجمن به خود برنامه
پست را آن بعدي ویرایش در ما

درخواست انجمن از و کرد خواهیم
که کند ارائه را پیشنهادي تا کنیم می

فکر آن به که نیست ممکن شما گروه

.کند
این که باشید داشته خاطر به" لطفا
فرصتی آما پیشنهادیست ارائه شیوه
امید و شرح تجارب که ماست براي

ها اصول .بگذاریم اشتراك به خودمان
:باشید داشته بیاد  گمنامی مورد در را

خود زندگی محل و نام ذکر بدون
خود موفقیت از جزئیات خالصه فقط

یک بسوي توانیم می ما .کنید بیان را
.کنیم کار همدیگر با حل راه

  به را خود هاي پاسخ"لطفا

  را ها حل راه .کنید ایمیل
 مشاهده دسامبر ماه نامه خبر در

.کنید

:نشریه از سؤال
  استفاده cal بدون نشریات از من گروه
 گروه براي توانم می چطوري.کند می

  مرا چرا بیرونی نشریات  که دهم توضیح
  ها آن از نباید ما چرا و کرده ناراحت
کنیم؟ استفاده
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September 8th, 2012 
National Recovery Month 
Nar-Anon Florida Day of Serenity 
Locations and times for all Day of Serenity meetings: 
Dacco: 
4422 E. Columbus Avenue, Tampa, FL 12 noon to 4 PM 
Dunnellon Presbyterian Church: 
20641 Chestnut Street, Room 204, Dunnellon, FL 34430 
(Office Bldg, Use rear entrance across from Memorial Garden) 
10 AM to 2 PM 
Operation Par - Beverly and CW Bill Young Center for Research and 
Recovery: 
13800 66th Street North, Largo, FL 33781 12 noon to 4 PM 
Pompey Park Recreation Center: 
1101 NW 2nd St., Delray Beach, FL 33444 12 noon to 3 PM 

September 15th, 2012 
Day of Sharing 

Colorado Nar-Anon 
Bethlehem Lutheran Church 

2100 North Wadsworth Boulevard 
Lakewood, CO 80214 

9:00am - 3:00pm 
Guest Speakers / Workshops / 

Potluck / Door Prizes 
Contact: jgreen2219@gmail.com 

September 15th, 2012 
Feed the Spirit 

Nar-Anon Spirituality Breakfast 
Brass Rail Restaurant 

3015 Lehigh Street 
Allentown, PA 18103 

10 AM 
Host: Serenity in the Valley of 

Allentown 
Call Nancy H. at 610-437-6323 



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

Thanks to all who make The Serenity Connection a success with your submissions!

September 28th - 30th, 2012

Hope - Faith - Healing
Nar-Anon Spiritual Weekend 2012

McKenzie River Convention Center
Mile Post 47
Rainbow, OR

Please register by September 20, 2012

 CELEBRATING A BALANCED LIFE PRACTICING
THE 12 STEPS OF NAR-ANON 

September 29th, 2012

Program For
Recovery

22nd Annual Narathon

Canyon View Estates Clubhouse
20001 Canyon View Drive

Canyon Country, CA 91351

9:00 am - 3:30 pm
Host: Southern California Region

Contact Joe K. at Kel149@hotmail.com

November 30th -
December 2nd, 2012

The Joy is in
the Journey

XXIII
New York Region 23rd Annual

Nar-Anon Convention

Villa Roma Resort and Conference Center
356 Villa Roma Road, Callicoon, NY 12723

Reservations (with deposit) by October 5, 2012

January 18th - 20th, 2013

Keys To Serenity
Nar-Anon Monterey

Convention
Monterey Conference Center

1 Portola Plaza
Monterey, CA 93940

Questions? 1-888-688-78334 or montereynaranon@gmail.com

Attending a
Nar-Anon Event?

Drop us a line and share
your experience with other

Nar-Anon members.

We ll post your article in the
Members Reflections
section of the newsletter.


