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Baixei um aplicativo que pareceu ser bem útil e interessante. Porém, quando abri,
percebi que era útil apenas em parte, mas que não me servia de forma geral. Então,
excluí o aplicativo. Pensei: “Guarde o que lhe servir e descarte o resto”. Este ditado
me ajudou a tolerar o que parecia desconfortável ou impraticável no início da minha
recuperação. Mais tarde, me permitiu reconsiderar aspectos do nosso programa que
antes eu relutava em aceitar. Parece que muitos de nós vivenciam uma evolução gradual,
em que parte do nosso programa se aplica em algumas ocasiões, até perceber que,
no final, todo ele se aplica. Felizmente, não existia um mecanismo que me permitisse
apagar prematura ou precipitadamente o meu “aplicativo de NA” ao longo dessa trajetória, porque descobri que realmente preciso desse aplicativo o tempo todo!
Nesta edição, o tema é a “recuperação eletrônica”, apresentando – ou reapresentando – nosso website, o website móvel e as publicações eletrônicas do Texto Básico,
Isto Resulta e Apadrinhamento (no original, Basic Text, It Works e Sponsorship). Os artigos
e relatos pessoais sobre o ressurgimento de NA em Cuba e o desenvolvimento de NA
no Haiti celebram os avanços que podemos ter ao trabalhar juntos e nos conectar
eletronicamente, e incluem algumas histórias pessoais incríveis de companheiros
cubanos, que recebemos por e-mail. Até os simples informes de projetos utilizam a
internet para alcançar os comentários e sugestões de um maior número de membros,
ajudando a transmitir a mensagem de NA. Esperamos que vocês estejam lendo a versão
eletrônica da NA Way Magazine, para que possam desfrutar dos conteúdos adicionais
e recursos desta e-zine. E também esperamos que vocês a encaminhem para os seus
amigos de NA, para que eles também possam ajudar a transmitir a mensagem de NA...
eletronicamente!
De J, Editora

Assinantes da versão eletrônica podem clicar aqui para
acessar conteúdo histórico exclusivo de NA.
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A The NA Way Magazine estimula todos os leitores a enviarem suas cartas. Elas podem
ser em resposta a qualquer dos artigos publicados na The NA Way, ou simplesmente
apresentar um ponto de vista sobre questão de interesse para a Irmandade de NA. As
cartas não deverão ultrapassar 250 palavras, e reservamo-nos o direito de editá-las.
Todas elas precisam conter assinatura, endereço atual e número de telefone. Serão
utilizados o primeiro nome e a última inicial como subscrição, a menos que o escritor
solicite anonimato.

NA Cuba:
¡Sigan viniendo!
Pelo que se sabe, NA estabeleceu-se em Cuba em janeiro de 1999 e lá funcionou
até 2004. Durante muito tempo, não recebemos nenhuma informação de NA Cuba,
mas ouvimos dizer que havia alguma atividade em 2009, por isso, em meados de 2010
tentamos fazer contato. Companheiros de NA do Canadá, Equador, Panamá, Porto Rico,
Estados Unidos e Venezuela, em visita à ilha, estiveram com os membros de NA locais
e, assim, começamos a receber pedidos de ajuda de companheiros cubanos. Assim
que recebeu essas informações, o Fórum Zonal da América Latina, juntamente
com os Serviços Mundiais de NA, planejou o primeiro de uma série de eventos de
desenvolvimento e apoio à irmandade de NA em Cuba. O primeiro encontro ocorreu
em março de 2011 na cidade de Aguada de Pasajeros, Cienfuegos. Em novembro de
2011, retornamos para um segundo evento em Havana, seguido por um terceiro evento,
também na capital, em setembro de 2012.
Nessas três ocasiões, fizemos apresentações e exposições. Conduzimos oficinas
sobre os Doze Passos de NA, Doze Tradições, Doze Conceitos, grupos, sistema de
serviços, relações públicas/informação ao público, hospitais e instituições, planejamento, e projetos e atividades do Fórum Zonal da América Latina e do NAWS. Diversos membros de NA do Chile, Panamá, Porto Rico e da Flórida, EUA, ofereceram sua
presença e dispuseram de seus próprios recursos financeiros para participar destes
eventos. Da mesma forma, essas comunidades e regiões de NA, o Fórum Zonal da
América Latina e o NAWS proporcionaram servidores de confiança, fundos, literatura
de NA e, evidentemente, apoio espiritual, em cada uma dessas nossas viagens.
Quando NA reabriu suas portas em
Cuba em 2009, após muitos anos de
inatividade, existiam apenas dez a quinze companheiros ativos, dois grupos e
quatro reuniões semanais. Hoje eles já
são mais de 100 companheiros, com sete
grupos, catorze reuniões semanais, um
comitê de serviço local que trabalha e
coordena as atividades de RP/IP e H&I,
workshops, eventos e longo alcance.
Somos gratos a todos os que cooperaram incondicionalmente com NA Cuba!
Nossa união não tem fronteiras, quando
levamos a mensagem de NA ao adicto
que ainda sofre!
Mauro G, Caracas, Venezuela

Projeto Cuba 2012
Fórum Zonal da América Latina
Unidade sem Fronteiras
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Servindo
sem medo
Olá, meu nome é Julio e sou um adicto
em recuperação. Tive o privilégio de participar, com mais três membros de NA da
minha comunidade, do renascimento de
NA em Cuba. Estamos restabelecendo
NA aqui, depois de estamos fechados
por seis anos consecutivos, por situações alheias a NA e relativas às normas
do governo do meu país. Este foi o maior
acontecimento da minha vida porque,
apesar de estarmos conscientes do
perigo que corríamos ao reabrir o grupo
de NA em Cuba, realmente, senti que a
necessidade de um adicto ajudar outro
adicto era maior do que qualquer outra
coisa.
Ainda me lembro da noite em que
contei à minha mãe no que eu estava
me metendo e, em seguida, escutei
tudo o que ela tinha a me dizer sobre o
assunto, e a maior parte não era muito
positiva. Então, a única coisa que pude
lhe transmitir de coração foi que preferia
estar limpo na prisão a estar usando, nas
ruas. O início do processo foram manifestações de puro amor. Ninguém fazia
a mais remota ideia de como funcionava
um grupo de NA. Eu nunca tinha lido o
Texto Básico de NA. Eu era o secretário
do grupo e os meus companheiros de
NA estavam na mesma situação. Só
tínhamos uns aos outros. Uma semana
depois de abrirmos o grupo, recebemos
o primeiro recém-chegado, com quem
acabo de prestar serviço no comitê organizador do 3º Evento de Apoio do Fórum
Zonal da América Latina para NA Cuba,
em setembro de 2012. Já se passaram
três anos desde que iniciamos aquela
aventura de nos mantermos limpos, e
agora contamos com seis grupos, dez
reuniões semanais, 60 membros, um
comitê de serviço local, e novos companheiros continuam chegando às nossas
reuniões.
NA começa a amadurecer na minha
comunidade. Sabem, um dia destes eu
participava do evento do Fórum Zonal da
América Latina e olhei em volta para os
meus irmão do início de NA, com quem
vivi os dias mais belos e mais negros.
Hoje, eles estão limpos há um, dois e três
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anos, e existem aqueles com seis meses,
90, 60 ou 30 dias. Eu me perguntei o que
fiz para merecer tantas bênçãos, se tudo
o que fiz toda a vida foi usar drogas.
Meu Poder Superior, tal como o compreendo, foi muito bom comigo, já que
nunca mais fiquei só depois que conheci
NA, e é por isso que tenho lágrimas nos
olhos ao escrever este texto. Hoje, estou
vivendo aquilo que quatro loucos sonhamos um dia, que era reabrir as reuniões
de NA em Cuba, e hoje esse sonho é
uma realidade concreta. Só tenho mais
um sonho a ser realizado: que NA Cuba
possa participar da Conferência Mundial
de Serviço, uma vez que meu país ou
comunidade de NA nunca pôde ter um
representante na conferência.
Se você for um membro de NA de uma
comunidade pequena, com problemas
semelhantes aos que temos em meu
país, ou se você estiver sozinho com
apenas mais um companheiro, por favor,
não se preocupe. Cuide dos poucos
membros de NA, cuide dos recém-chegados e não tenha medo, porque Deus,
como cada um compreende, sempre
estará nos guiando. Obrigado, NA!
Julio*, Havana, Cuba

Viver a vida
pelo caminho
de NA
Olá, meu nome é Felipe, sou um
adicto em recuperação e membro de
NA. Estava em um hospital para doentes
mentais, no qual me internei por vontade própria, quando conheci a mensagem
de NA através de uma profissional da
área médica, que me atendia como terapeuta. Sentia-me extremamente mal e
estava totalmente derrotado. Cheguei a
acreditar que nunca mais sairia daquele
colapso físico, mental, emocional e espiritual. Meu corpo não parava de tremer
e vibrar, minha mente só se ocupava o
tempo todo com coisas autodestrutivas:
drogas, delinquência, morte, etc. Meu
estado era realmente grave devido à
minha adicção a drogas e minha compulsão e obsessão pelas substâncias que
consumia, incluindo o álcool. Não me

alimentava. Na instituição, fui diagnosticado com uma neuropatia e inúmeras
outras doenças. A neuropatia consiste
em uma enfermidade que ataca o sistema nervoso central e deixa o organismo
desnutrido e sem forças.
Além disso, minhas obsessões, minha insegurança, solidão e meu vazio
espiritual faziam com que tivesse menos
vontade de viver naquele momento. Escrever este relato me dá muita vontade
de chorar, porque nunca imaginei que
poderia parar de usar drogas, perder o
desejo de usar e encontrar uma nova
maneira de viver.
Hoje estou com 31 anos de idade, e
limpo há um ano em NA. Estou feliz. As
conquistas, o progresso, crescimento e
desenvolvimento espiritual que tive são
indescritíveis.
Meus companheiros, amigos e irmãos
de NA em Cuba me dão muito amor cada
vez que compartilho com eles. O mais
importante é continuar a me buscar,
descobrir, encontrar e conhecer a mim
mesmo, e aprender sobre o meu passado
para não repeti-lo. E, assim, poder não
usar drogas e viver a vida pelo caminho
de NA. Agradeço a NA Cuba, a NA como
um todo, ao Fórum Zonal da América
Latina e aos Serviços Mundiais de NA por
sua ajuda e apoio. Mais será revelado!
Felipe*, Havana, Cuba

Amor em NA
Nunca antes na vida recebi tanto
amor como em NA. Talvez nem sequer
soubesse o que era o amor até chegar à
irmandade. Soube recentemente que o
meu vídeo pessoal do primeiro evento
do Fórum Zonal da América Latina de
NA em Cuba foi mostrado durante a
Conferência Mundial de Serviço de 2012.
Aqui ele foi passado diversas vezes, o
que me emocionou bastante. Quando
o vídeo foi gravado, nunca imaginei que
chegaria tão longe. Depois, tivemos o
segundo evento do tipo em novembro
de 2011 e, recentemente, celebramos
o 3º Evento de Apoio do Fórum Zonal
da América Latina para NA Cuba, em
setembro de 2012. Todos eles foram
um sucesso. Agora já temos seis gru* Os nomes foram alterados para proteger a
identidade dos membros.

pos, dez reuniões semanais, mais de 60
membros e um comitê de serviço local
que realiza serviços de RP/IP, H&I, etc.
Agradeço por todo o amor que vocês
nos deram. Espero continuar vendo-os,
e compartilhar com vocês pelo resto da
minha vida. Com amor,
Yanela*, Havana, Cuba

Descer a onda
As ondas do mar me apavoram. A vida é como o mar – e a adicção é como um
furacão. Atravessa e destrói tudo o que amamos. Os últimos dias da minha ativa
foram como a crista de uma onda gigante antes de desabar. Tudo o que sobe tem
que cair, certo? Meu turbilhão incluiu um tempo prolongado na prisão, três tentativas
fracassadas de reabilitação, perda da guarda dos filhos e hepatite C. Mas, acima de
qualquer outra coisa, as ondas da adicção me arrastaram para aquele lugar que todos
nós lembramos, onde me faltava vontade de ser humana, como se estivesse sentada
no vazio, esperando pelo emissário que me levasse para o inferno.
Em uma manhã de verão, em junho de 2007, aconteceram algumas “coincidências”.
Acordei na casa de um casal desconhecido. Eles ainda estavam dormindo, ou desmaiados, o que significava que as drogas haviam acabado. Vaguei pela rua às 7:00 horas,
procurando por alguém para filar um cigarro. Um grupo de homens estava reunido na
rua. Peguei um cigarro com um deles, acendi e comecei a chorar. Eles se afastaram. Não
admira.  Eu não tomava banho nem penteava o cabelo há dias. Estava amedrontada,
chorava e transpirava ao sol da manhã.
Um homem apareceu por entre as pessoas e eu desmoronei. Disse a ele que era
viciada, que havia vendido o carro para comprar drogas, que não tinha telefone.  Ele
me levou para dentro do prédio vermelho em frente ao qual nós estávamos, onde
uma mulher (que mais tarde veio a ser a minha madrinha) estava sentada atrás de uma
escrivaninha. O lugar para onde a onda me levou era um abrigo para população de rua.
Por algum motivo, ela teve pena de mim quando chorei e lhe falei tudo o que veio à
minha mente. Contrariando as regras do local, fui admitida imediatamente. (Deus fez
por mim o que eu não conseguia fazer.)
Depois de um dia eu desejava ir embora dali. Eles queriam que eu fosse às reuniões,
arranjasse uma madrinha e fizesse tarefas! Então liguei para a minha mãe, a grande facilitadora, e pedi uma carona de volta para a insanidade. No fundo, eu ainda queria usar.
Lá pelas 21:00 h, estava esperando por ela para me resgatar dali. Sentada no braço
do sofá, roía as unhas e olhava fixamente para o relógio, que parecia ter parado. Estava
tão perdida em meus pensamentos que não percebi um garoto que assistia TV na sala. O
abrigo era para mulheres e crianças. Ele perguntou:
“Você quer assistir a este filme comigo?” Rebati:
“Não, garoto. Estou indo embora”. Ele perguntou
por que. Respondi que as mulheres do abrigo eram
malucas, e que aquele não era o meu lugar. Ele me
garantiu: “O abrigo conseguiu um lar para mim e
para minha mãe. Só preciso esperar mais alguns
meses. Talvez eles possam ajudar você também”.
A recuperação traz uma enxurrada de sentimentos. Ao escrever sobre aquele menino, tenho
vontade de chorar. Mas, na época, eu não lhe dei
importância e saí porta fora. Porém, o encontro
com o menino, naquela noite, foi fundamental
para a minha recuperação. Despertou alguma
coisa em mim.
Minha mãe jogou o saco de lixo com as minhas
roupas para dentro do carro, enquanto gritava e
me ameaçava com reabilitação, etc. Caminhei até
a porta, mas o pensamento no menino me deteve.
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Perguntei-me: “Por que ele está aqui?
Por que ele gosta daqui? Talvez eu deva
ficar. Se uma criança consegue, talvez eu
deixe que eles arranjem um lugar para eu
morar.” (Ainda era tudo girando em torno
de mim.) Mandei minha mãe embora. Ela
disse que eu estava louca. No fundo, eu
concordei.

cinco filhos que perdi durante a adicção.
Ou talvez conseguisse três subempregos
para tentar cuidar deles, e de alguma forma Deus me ajudaria a sobreviver. Hoje,
fico em casa para cuidar dos meus seis
filhos. (Tive mais um bebê em recuperação.) Moro no subúrbio e tenho uma
minivan. Não só casei com um marido

Ser o milagre, para mim, significa
descer a onda e passar por ela…
Eles chamavam de “caminhada”, e foi
isso que fiz no começo. Eu caminhava
até as reuniões, tentava partilhar, mas
chorava a maior parte do tempo. Queria
voltar para casa, mas tinha medo do que
poderia acontecer – estava apavorada
de ser novamente arrastada pelas ondas. A maioria dos “aindas” já tinham
se concretizado. Desprezava os adictos que não haviam usado as mesmas
drogas que eu. Agora eu estava entre
eles. Desprezava as prostitutas, mas
havia me tornado uma delas, porque
me vendia para quem tivesse as drogas
que eu queria.
Um mês se passou. Comecei a escrever o Primeiro Passo, e nunca esquecerei
o dia em que compreendi o seu real significado! Foi um momento acridoce que
ainda me esforço muito para recordar!
Peguei a mesma onda do descontrole
por muito tempo. Foi difícil aceitar
que aqueles dez anos de repetição das
mesmas coisas, esperando resultados
diferentes, eram insanidade. Depois que
consegui perceber isso, o céu foi o limite!
No Segundo Passo, compreendi que as
“coincidências” eram, na verdade, Deus
agindo na minha vida, e não um golpe de
sorte. Isso causou um grande impacto na
minha autoestima. Ter Deus comigo me
ajudou a acreditar que o meu destino na
vida não era morrer em um beco como a
escória do planeta. Tenho um propósito
que se torna mais claro, quando mais
tempo eu fico limpa.
Vamos avançar apenas cinco anos.
Esperava receber da vida apenas aquilo
que pudesse conquistar por mim mesma.
Acima de tudo, achava que talvez conseguisse o direito de visitação dos meus
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excelente (algo que considerava impossível), como meus filhos vieram morar
comigo, e adoram o padrasto!
Recebi muito mais do que jamais
acreditei merecer. Vivo o conto de fadas,
depois de ter vivido o pesadelo da minha
adicção. Deus é bom todos os dias. Olho
para trás e vejo o que Ele fez por mim
através dos outros, como aquele menino
do abrigo. Hoje, rezo pelas pessoas que
tocaram a minha vida de uma forma tão
significativa.
Observo os efeitos prolongados que
a adicção teve sobre os meus filhos,
e há momentos em que acredito que
eles sofreram mais do que eu. Nos dias
em que a culpa é mais forte do que a
gratidão, penso naquele menino desabrigado. Quando vi meu filho entrar em
uma limusine para ir ao seu baile de formatura, fiquei pensando naquele garoto.
Quando meu filho mais novo recebeu
um prêmio na escola e me agradeceu
no pódio, fiquei grata porque meus filhos voltaram a morar comigo. Quando
minha filha faz biscoitos para mim, vejo
que posso continuar esperando pelo
inesperado, como receber um presente
de Natal do meu filho de sete anos. Os
presentes que recebi em recuperação
são impressionantes.
Uma vez ouvi uma pessoa dizer: “Não
basta saber que sou um milagre. Preciso
SER o milagre”. Ser o milagre, para mim,
significa descer a onda e passar por ela,
compartilhando esta dádiva magnífica
que chamamos de recuperação.
April P, Pensilvânia, EUA

Um lindo gesto
Durante o 3º Evento de Apoio do
Fórum Zonal da América Latina para
NA Cuba, em setembro de 2012, recebi
de presente um livro Isto Resulta: Como e
Porquê. Disseram-me que foi enviado por
um companheiro de NA da Venezuela,
limpo há mais de 25 anos, e que está
gravemente enfermo, provavelmente em
estado terminal.  Ele havia pedido a um
dos servidores de confiança da Venezuela que dessem o livro ao coordenador da
reunião de abertura do evento. Naquele
dia, graças a Deus a ao caminho de NA,
coube a mim prestar esse serviço. Fiquei
muito feliz quando ganhei o livro. Acho
que levaria muito tempo para poder
comprá-lo, embora em Cuba a literatura
de NA seja muito barata por causa da
situação econômica que vivemos aqui.
Em seguida, decidi escrever uma carta
para o companheiro venezuelano que
me presenteou com o livro, para lhe
agradecer pelo seu lindo gesto. Vou completar um ano limpa e amo NA. É a única
coisa que realmente vale a pena. Aqui
conheci o meu parceiro, meu trabalho,
meus melhores amigos, muitas amigas
queridas, tudo. Salvaram a minha vida.
Muito obrigada!
Dalian*, Havana, Cuba

Assinantes da versão
eletrônica podem
clicar aqui para acessar
conteúdo adicional.
* Os nomes foram alterados para proteger a
identidade dos membros.

Nosso bemestar comum
Primeiramente, aos leitores da NA
Way, quero agradecer por trabalharem
o programa em suas vidas e por todo o
seu trabalho para nos proporcionar sua
experiência por escrito. As conclusões
e perspectivas coerentes que resultam
de suas experiências compartilhadas
podem levar anos ou até mesmo décadas para serem alcançadas por um
grupo ou um membro de NA. Se não
fossem as nossas partilhas e a nossa
literatura de NA, poderíamos estar repetindo os erros devastadores descritos
neste relato. Nossa literatura é rica em
informações sobre como lidar com os
problemas dos grupos. Nosso grupo de
escolha desviou-se das Doze Tradições o
suficiente para ficar em apuros. Pagamos
um preço alto para reconquistar uma
compreensão clara da aplicação das
Doze Tradições, e sermos um grupo
estável de NA.
Em dezembro de 1990, dois de nós
iniciamos uma reunião de NA e formamos
nosso grupo de escolha. Fomos um grupo
estável durante todos esses anos, exceto
um deles. A frequência aumentou e caiu
diversas vezes. Há uns sete anos, o outro
companheiro cofundador começou a
trazer a sua noiva (que não se considera
adicta) para nossas reuniões abertas.
Tínhamos o hábito de permitir que
não-adictos falassem na reunião, e ela
começou a “partilhar” regularmente. Sua
“partilha” não era nunca sobre recuperação da adicção nem mesmo sobre a adicção em si. Na maior parte das vezes, era
uma resposta ou retorno para algo que
ela havia escutado na reunião. Sabíamos
que aquilo estava errado, mas ninguém
tinha coragem de confrontar a futura esposa do nosso companheiro mais antigo,
então esta situação perdurou por anos.
Pensávamos: “Isto não pode continuar.
Certamente, ela vai se cansar de tentar
nos ensinar.” Estávamos errados.
Chegou o dia em que tivemos que
procurar outro espaço para a reunião
porque o prédio fechou. O membro
cofundador e sua noiva ofereceram um
espaço em um imóvel de sua propriedade (que era o local original da reunião).

Mudamos de volta para o antigo local
da reunião, seduzidos pelo sentimentalismo de retornar ao lugar de origem,
pelo duvidoso privilégio de poder fumar
na sala, e pela falta de coragem de ferir
os sentimentos alheios.
Em poucos meses o prédio tornou-se
uma casa de recuperação administrada
pela noiva. O controle que ela exercia
sobre o lugar nos afetava antes, durante
e depois das reuniões. Nossa reunião
ficava repleta de residentes da casa de
recuperação que seguiam o exemplo
dela. Não se identificavam como adictos
e falavam sobre diversos temas alheios à
recuperação de NA. Nossa senhoria não-adicta e noiva do cofundador começou
a se apresentar nas reuniões assim: “Meu
nome é ____. Eu não sou adicta, mas
me considero um membro do grupo, e
acho que …”. Em seguida, geralmente,
vinha um retorno à partilha de alguém
da reunião. Ela começou também a
participar das reuniões administrativas
da consciência do grupo e, conforme
temíamos, decidiu que também poderia
votar nas administrativas.
Em desespero, após breve discussão
na reunião administrativa, o grupo votou
unanimemente por excluir as partilhas
de não-adictos das reuniões. Seguiram-se longas e enfurecidas discussões,
enquanto tentávamos explicar as Doze
Tradições. Os poucos insatisfeitos com
a decisão do grupo tentavam por todos
os meios convencer-nos de que os não-adictos poderiam ser membros e que
essa prerrogativa seria garantida pela
Terceira Tradição, citando:  “Você é um
membro quando disser que é”.
Estudamos o Texto Básico e Isto
Resulta: Como e Porquê, e nos reunimos
novamente para conversar. Ligamos
para pedir ajuda aos Serviços Mundiais
de NA. Falamos com companheiros de
outros grupos e nos reunimos de novo.
Conversamos com nossos padrinhos,
lemos o Livreto do Grupo e nos reunimos
de novo. Escrevemos para o NAWS, recebemos respostas contendo experiências
de outros grupos e referências à literatura, e nos reunimos de novo. Ao final, o
grupo manteve a sua decisão: “Se você
usou hoje, ou se não se identifica como
sendo um adicto, por favor, abstenha-se de partilhar e fale com algum de nós
após a reunião”.

O amigo de longa data e membro
cofundador deixou NA, e depois retornou para nos dizer que participaria de
todas as reuniões da consciência do
grupo para nos combater, prometendo
infernizar a nossa vida. Um outro companheiro manifestou insatisfação com
aquele comportamento e sofreu abuso
verbal e foi ameaçado fisicamente.
Tivemos que conviver com “partilhas”
abusivas nas reuniões, insultos, ofensas,
difamação e tal. Na nossa cidade, não se
pode impedir que uma pessoa frequente
um evento ou reunião no imóvel de sua
propriedade, por isso nos mudamos para
outro local.
A controvérsia, obstinação e abuso
que feriram a nossa unidade também
dizimaram a frequência do grupo. Os
companheiros novos e antigos deixaram
de ir à sala. Alguns mais novos voltaram
a usar. A frequência permaneceu muito
baixa por cerca de um ano, somente
três a sete de nós por reunião, em uma
cidade de cerca de 90.000.
Esperamos que nossa experiência
ajude algum grupo de NA de algum lugar,
ou sirva de conforto para algum adicto
que esteja perturbado com a atmosfera de recuperação do seu grupo de
escolha. Incentivamos a todos os que
tenham dúvidas ou sentimentos fortes
quanto à participação de não-adictos
nas reuniões de Narcóticos Anônimos
que leiam toda a literatura. Pode ser
que vocês estejam no mesmo caminho
que nós estávamos, e descubram que é
possível evitar problemas insustentáveis
ao agir mais cedo do que nós. Fomos
negligentes e medrosos ao não seguir
as Tradições. Acreditamos que nunca
incomodar alguém era sinônimo de paciência, tolerância e unidade.
Continuamos recebendo não-adictos
em nossas reuniões abertas, mas somos
uma irmandade de adictos, por adictos,
para adictos. Se você for um adicto, você
é um membro quando disser que é. Não
martelamos as Doze Tradições na cabeça
do recém-chegado, mas deixamos claro
que as nossas Tradições não são negociáveis e nunca deverão ser comprometidas. Aqueles de nós que ficaram ao lado
da consciência do grupo, das Tradições
e da literatura não são populares nem
muito admirados por isso. Porém, nós
ficamos limpos, temos um grupo de NA
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e não estamos mais confusos quanto
a essas questões. Aprendemos, com
o sofrimento, que o nosso bem-estar
comum tem que vir em primeiro lugar.
Agradecemos a NA por todo o seu amor,
pelo incentivo, pela ajuda e compreensão, e por ter nos confortado. Aqueles de
nós que continuaram, agora, acreditam
nisto: tão certo quanto um adicto que
não trabalha os Doze Passos irá voltar
a usar drogas, um grupo que se desvia
demais das Doze Tradições irá se curvar
e terá que recomeçar.
Bryan H, Texas, EUA

Renascimento
de NA
Foi um enorme privilégio participar da
viagem de desenvolvimento da irmandade ao Haiti, realizada pelo Fórum Zonal
da América Latina e pelos Serviços
Mundiais de NA. Tivemos a oportunidade
de compartilhar informações sobre NA
com profissionais da área médica e de
tratamento, que poderão ajudar seus
pacientes a encontrar NA. Também levamos a mensagem de NA diretamente até
os adictos em busca de recuperação, e
os ajudamos a iniciar seu primeiro grupo
de NA e a realizar a primeira reunião!
Terça-feira, 11 de dezembro de 2012
— Chegamos à tarde a Porto Príncipe,
Haiti. Um membro do grupo local de
AA, interessado em ajudar a dar início a
NA no país, apanhou-nos no aeroporto.
Depois do jantar, Eduardo S e eu relemos
e ensaiamos nossa apresentação.
Quarta-feira, 12 de dezembro — Fizemos uma apresentação sobre NA para
cerca de quinze terapeutas e médicos
do centro de tratamento e de outras
clínicas. Eles formularam diversas perguntas, interessando-se pelo que NA
teria a oferecer aos seus pacientes e
clientes. Relataram que as reuniões de
doze passos, atualmente realizadas no
centro de tratamento, não contavam
com um apoio amplo.
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Quinta-feira, 13 de dezembro — Nosso dia começou com uma apresentação para
os pacientes do centro de tratamento. Cerca de onze pessoas estavam presentes,
entre as quais duas mulheres que mais tarde se identificaram como adictas. Ao final
de apresentação, perguntamos se estavam interessados em formar um grupo de NA.
Responderam que sim, e perguntaram se poderíamos fazer a primeira reunião ali mesmo, naquele momento. É claro que respondemos que sim.
Primeiro fizemos uma pequena administrativa para discutir e decidir o formato e os
horários da reunião. Os companheiros locais do novo grupo de escolha decidiram escolher o nome do grupo no dia seguinte. Por coincidência, estava presente um homem
que havia recaído após muito tempo de recuperação, por falta de reuniões. Ele era
de fora da cidade e disse identificar-se bastante com o programa de NA, e que estava
disposto a abrir outro grupo de NA na sua cidade. Depois da reunião administrativa,
tivemos as partilhas. Encerramos por volta das 14:30 h, e o grupo decidiu reunir-se
novamente no dia seguinte.
Sexta-feira, 14 de dezembro — Deixamos o Haiti pela manhã e retornamos para
casa. Naquela noite, recebi uma mensagem de um dos companheiros, informando que
haviam se reunido novamente. Escolheram o nome NA Renaissance (Grupo Renascimento de NA), que iria se reunir todas as sextas-feiras das 18:00 às 19:45 h. Obrigado
por me permitirem prestar este serviço!
José Luis A, San Juan, Porto Rico
Grupo de Trabalho de Crescimento e Desenvolvimento do Fórum Zonal da América Latina

Quer levar a recuperação aonde você for? Os Serviços Mundiais de NA continuam a dedicar recursos para
se manterem atualizados, o máximo possível, em relação aos avanços eletrônicos. Apesar da infraestrutura
de tecnologia muito antiga e da nossa limitação de recursos, a equipe de TI continua nos mantendo
eletronicamente ativos e em evolução! Clique nas funções abaixo, para ter acesso direto a cada uma delas.
Todos esses recursos eletrônicos são convenientes, sem dúvida, mas, acima de tudo, o maior acesso abre
caminhos para transmitirmos a mensagem de recuperação de NA para cada vez mais adictos, ajudando a
alcançar nosso propósito primordial e nossa visão de que algum dia …
Todos os adictos do mundo possam vivenciar nossa mensagem em seu próprio idioma e cultura,
e encontrar uma nova maneira de viver.

www.na.org • alertas e e-mails • publicações
material de recuperação e serviço • Literatura eletrônica • website móvel
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Informe do Sistema de Serviços

De onde viemos:
O Projeto do Sistema de Serviços foi aprovado na Conferência Mundial de Serviço
de 2008. Desde então, elaboramos a Visão para o Serviço de NA e propusemos oito
resoluções que foram aprovadas na WSC 2012. Para maiores informações, a última
edição do NAWS News recapitula o histórico do projeto.
Onde estamos:
Seguimos testando na prática as ideias para os serviços locais descritas nas
propostas, e publicamos em nosso website uma série de recursos, incluindo
apresentações e materiais para workshop, e ferramentas para as comunidades
locais.
Para onde vamos:
Os testes de campo com as comunidades-núcleo terminam em julho de 2013.
Quando estiverem concluídos, reportaremos os resultados dos testes de campo.
As informações colhidas contribuirão para elaborarmos o Relatório da Agenda da
Conferência e o material do Sistema de Aprovação em Conferência.

Para acessar as informações completas e o material do projeto, acesse

www.na.org/servicesystem

Webinários
Estamos animados com a possibilidade de oferecer este
serviço para conectar os servidores de confiança que realizam
os mesmos serviços em suas respectivas comunidades.
Prosseguimos com nossos seminários on-line para os
membros dos comitês de trabalho dos passos, como parte do
apadrinhamento atrás das grades. Os webinários proporcionam
a troca de informações e a discussão de soluções para os problemas em comum. Esperamos receber a inscrição de um maior
número de companheiros dos comitês de trabalho dos passos.
Realizamos uma reunião de relações públicas através da internet, no dia 22 de fevereiro. Hospitais e instituições realizou
sua primeira reunião virtual no dia 27 de março. Seminários
sobre convenções estão previstos. Estamos entusiasmados com
a quantidade de membros que se inscreveram. Todos os servidores de confiança de RP, H&I estão convidados a se inscrever.
Sua experiência e esperança são muito bem-vindas e, juntos,
podemos encontrar soluções para problemas semelhantes.
Favor enviar seu nome, dados de contato (endereço de
e-mail), encargo como servidor de confiança e região a que
pertence, assim como ideias que gostaria de ver discutidas,
para os seguintes endereços:
events@na.org para convenções
handi@na.org para hospitais e instituições
pr@na.org para relações públicas/informação ao público
Aos interessados no sistema de serviços: fiquem atentos às
novidades e fóruns de discussão.
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Projeto do
Livro de Tradições
A primeira etapa do Projeto do Livro de Tradições está bem
encaminhada, e existe grande entusiasmo a respeito das possibilidades deste novo recurso. Muitas comunidades realizaram ou
planejam realizar oficinas para “brainstorm”, a fim de nos enviar
material. Os roteiros de sessão para esta oficina estão disponíveis para qualquer membro que deseje participar do projeto,
bastando acessar a página www.na.org/traditions. Pedimos
também que nos enviem material original, como formulários e
textos, caso tenham.
Estamos formatando um fórum eletrônico para o projeto,
e avaliando a possibilidade de recolhermos comentários mais
específicos no decorrer do ciclo. Quando estiver funcionando,
o fórum de discussões on-line poderá ser acessado através
de um link na webpage do projeto, no endereço www.na.org/
traditions. Também postaremos no site do projeto alguns materiais adicionais que estamos elaborando para os workshops,
e enviaremos notificações eletrônicas quando esses materiais
estiverem disponíveis. Para se cadastrar para receber as notificações do NAWS Updates, favor acessar www.na.org/subscribe.
Agradecemos a todos os que contribuíram até aqui! Esperamos
receber seus comentários, sugestões e/ou perguntas sobre o
projeto através do e-mail worldboard@na.org.

Introdução às Reuniões de NA
O prazo para revisão e comentários sobre este folheto
encerrou-se no dia 30 de abril de 2013. Agradecemos a todos os
que nos enviaram seus comentários! Apreciamos o seu retorno,
que ajudará a assegurar que a minuta para aprovação seja da
melhor qualidade possível. A minuta será incluída como adendo
do Relatório da Agenda da Conferência de 2014.

35ª Convenção Mundial de NA:
A Jornada Continua
60º aniversário de NA – nosso Jubileu de Diamante!
Pela primeira vez em nossa jornada, nós nos encontraremos
na Filadélfia, a Cidade do Amor Fraterno. Muitos já sabem
que a cidade é incrível, e que faremos uma convenção mundial especial e única. Esperamos que vocês participem conosco desta celebração mundial da diversidade e unidade!

Pré-inscrições e Inscrições

O primeiro lote de inscrições já está encerrado, mas você
ainda pode fazer sua inscrição antecipada por US$ 89 até o
dia 31 de julho. Depois disso, as inscrições no local da convenção serão vendidas a US$ 99. Lembramos a todos que a
WCNA 35 será um evento de inscrição obrigatória, e a sua
inscrição antecipada nos permitirá fazer um planejamento
mais realista e prático.

Mercadorias da Pré-inscrição

Algumas mercadorias para pré-inscrição já estão disponíveis em quantidades e tamanhos limitados. Para maior es
detalhes, acesse www.na.org/wcna.

Entretenimento
Banquete e Celebração do 60º Aniversário de NA – Sábado, 31 de agosto. Ainda temos disponibilidade para
o banquete de sábado à noite, porém, os ingressos são
limitados. Portanto, garanta já o seu lugar na celebração
do aniversário de 60 anos da irmandade de NA.
Show Principal – Styx – Sábado, 31 de agosto. Nascido em um porão no subúrbio de Chicago no início dos
anos 70, Styx tornou-se o protótipo da banda de rock
de arena no final da década de 70 e início dos anos 80,
e ainda hoje é um grupo forte na cena musical.
Show de Comédia – Gabriel Iglesias – Sexta-feira, 30
de agosto. O humorista superstar Gabriel Iglesias encanta plateias de todo o mundo, declarando “Eu não
sou gordo…sou fofo!” Ele produz e apresenta o programa “Gabriel Iglesias Presents Stand-Up Revolution”,
do canal Comedy Central, destacando-se as suas participações nos programas The Tonight Show, Conan,
Jimmy Kimmel Live, além do filme Magic Mike.
Almoço com Blues – Royal Southern Brotherhood –
Quinta-feira, 29 de agosto. O melhor da música americana corre nas veias do RSB, liderado por Cyril Neville e
Devon Allman, herdeiros da tradição do blues-rock do
sul, de Neville Brothers e Allman Brothers.
Café da Manhã com Jazz – Boney James – Sexta-feira,
30 de agosto. Entre em contato direto com o jazz cheio
de personalidade e alma do saxofonista Boney James,
indicado ao Grammy e topo da parada da Billboard.
Para maiores informações sobre entretenimento, detalhes
e vídeos, acesse www.na.org/wcna.

Prestação de Serviço – Cadastramento de
Voluntários

Deseja colaborar para o sucesso da nossa celebração da recuperação? Precisamos de voluntários para entretenimento, eventos, mercadorias, programação, inscrições e muitas
outras atividades. Para maiores informações, acesse www.
na.org/wcna e clique no link para se inscrever como voluntário da convenção.

Planejando a sua Jornada
Hospedagem nos Hotéis – Estamos constantemente
disponibilizando novas opções de quartos, por isso,
recomendamos que verifiquem com frequência a nossa página da internet. Para fazer sua reserva e acessar
as informações sobre os hotéis, visitem o website da
Conferência, no endereço
https://resweb.passkey.com/Resweb.
do?mode=welcome_gi_new&groupID=17026444.
Locais para Visitação e Viagem – Como muitos companheiros planejam suas férias em torno da convenção
mundial, pretendemos oferecer diversas excursões pelos arredores da Filadélfia, tais como o cruzeiro que antecede a convenção, e tours até a comunidade Amish,
ao Sino da Liberdade, bairros históricos e Longwood
Gardens. Você também poderá explorar os locais assombrados da cidade, fazer um cruzeiro pelo rio, fazer
compras, ou passar o dia na cidade de Nova Iorque,
que é próxima da Filadélfia. Mais detalhes na página
www.phillytour.com/local-sightseeing-tours/p48.
Ônibus Fretados – Se vocês pretendem fretar um
ônibus para a ida à convenção, pedimos que entrem
em contato com Johnny Lamprea (johnny@na.org)
para se informar sobre a pessoa de contato, locais e
horários para embarque e desembarque. É necessária
uma autorização para que o ônibus realize o embarque
e desembarque no centro de convenções. No link a
seguir, poderão encontrar informações para vocês e
para a empresa de ônibus: www.discoverphl.com/
travel-trade/transportation-e-bus-parking/.

Outros Links

Aluguel de scooter:
www.scootaround.com/rentals/n/na/
Aluguel de carro com desconto:
www.enterprise.com/car_rental/deeplinkmap.
do?bid=028&refId=PHILCONV
Para receber notícias da WCNA por e-mail (e para se cadastrar para receber outros informativos e publicações
do NAWS), acesse www.na.org/subscribe.

2013

www.na.org/wcna
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World Unity Day

35

Ao Vivo da Filadélfia, Pensilvânia, EUA!

DIA MUNDIAL DA UNIDADE
1º de setembro de 2013 — 11:30 h (EDT)

Membros, grupos, áreas e regiões poderão participar da comemoração do Dia Mundial da Unidade. Trata-se de um telefonema de duas horas, fazendo conexão com a reunião de encerramento da WCNA 35, no domingo pela manhã. Estaremos juntos
em uma conferência telefônica mundial, a partir das 11:30 h, pelo horário de verão do leste dos Estados Unidos (Eastern Daylight Time). (Acesse o site www.timezoneconverter.com para fazer a conversão para o horário local da sua comunidade.)
O custo é de US$ 50 para ligações dos Estados Unidos e Canadá. Preencha a ficha de inscrição abaixo e envie-a pelo correio,
juntamente com seu cheque, ordem de pagamento ou dados do cartão de crédito, para o seguinte endereço: NAWS;
A/c WCNA 35 Unity Day; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409, EUA, ou para o fax +1(818) 700-0700, no máximo até o dia
1º de agosto de 2013.
Será oferecida uma ligação gratuita para cada região situada fora dos Estados Unidos e Canadá. Lembramos a todos que as
ligações regionais gratuitas para fora dos Estados Unidos e Canadá deverão ter a aprovação da região, e que somente poderemos oferecer uma ligação gratuita por região.
Favor preencher as seguintes informações

Pessoa para Contato _____________________________________ Telefone para Contato __________________________________
E-mail para Contato___________________________________________________________________________________________
Região/Área/Grupo/Evento_______________________________________________________________________________________
Endereço do Evento ___________________________________________________________________________________________
Cidade/Estado __________________________________________ País

CEP/Código Postal__________________

Tipo de evento __________________________________________ Frequência estimada ___________________________________
Localizado fora dos Estados Unidos ou Canadá? Telefone que será utilizado na ligação do Dia da Unidade _____________________
Forma de Pagamento (Assinale uma opção) £ Cheque ou Ordem de Pagamento

£ AMEX

£ VISA

£ M/C

£ Discover

£ Diners Club

Número do Cartão_____________________________________________________________________________________________
Titular do Cartão de Crédito

Data de Validade _______________ Código de Segurança______

Assinatura __________________________________________________________________________________________________
Após recebermos a sua inscrição, enviaremos a confirmação e informações para acesso à reunião.
Dúvidas? Ligue para Johnny, no tel. +1(818) 773-9999 ramal 149, ou escreva para o e-mail johnny@na.org.

O prazo máximo para efetuar sua inscrição é dia 1º de agosto de 2013

www.na.org/wcna
12 The NA Way Magazine – Português

Podemos ver a mudança
em nossas vidas e nas dos
adictos ao redor do mundo, e não
só porque deixamos de ser as pessoas
desesperadas e solitárias que chegaram aqui.
Percebemos grandes mudanças em nós e na forma como nos relacionamos com
os outros, se compararmos a primeira vez em que trabalhamos os passos com
a próxima rodada, e a seguinte. Nossa experiência com o serviço de NA nos
ensina a interagir com os companheiros em ambientes por vezes estressantes, e
a permanecer amorosos e abertos, mesmo quando defendemos nosso território.
Aprendemos quando é importante defender os princípios, e quando é melhor
abrir mão em nome da unidade, sabendo que um Deus amoroso está no
comando, em última instância. Planejamos o futuro, só por hoje, e entregamos
os resultados, mesmo quando desejamos muito alguma coisa. Ao viver, amar,
sobreviver às perdas e celebrar o sucesso, descobrimos que as ferramentas da
recuperação que nos proporcionaram a vida também nos ajudam a viver com
encanto, integridade e alegria. Ao praticar os princípios, nosso entendimento
aumenta e se aprofunda.
“Viver Limpo: A Jornada Continua”,
Capítulo Um, “Viver Limpo”
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Eventos de múltiplos dias, e os realizados entre as edições da revista, serão publicados de acordo com a programação divulgada
on-line. Para incluir informações ou acessar detalhes de eventos, acesse o calendário on-line, no endereço www.na.org/events. (Caso
não disponha de acesso à Internet, encaminhe as informações do seu evento para o fax +1(818) 700-0700 a/c NA Way, ou para o
seguinte endereço postal: The NA Way, Box 9999, Van Nuys, CA 91409, EUA.)
2) 14-16 Jun; Suburban Essex Area Convention 2; Hanover Marriott,
Alemanha
Berlin 3-5 May; German-Speaking Region/Berlin Area International
Convention; Berliner Stadtmission, Berlin; www.binac.de

Brasil
Iranduba 30 May-2 Jun; Amazonas Area Convention 2; Pousada
Amazonia, Iranduba; irandubaadicto@yahoo.com.br

Canadá
Alberta 31 May-2 Jun; Edmonton Area Convention 28; Kilkenny
Community League Hall, Edmonton; www.eana.ca/index.php/
convention
Ontario 17-19 May; Ontario Regional Convention 26; Blue Mountain
Resort, Blue Mountains; www.orcna.ca

Dinamarca
Frederiksberg 17-19 May; Copenhagen Area Convention 20; Sofus
Franck School, Frederiksberg; www.nakbh.dk

Equado
Loja 24-26 May; Ecuador Regional Convention 15; Centro de
Convenciones Punzara Real, Loja; www.naecuador.org

Estados Unidos
Arizona 14-16 Jun; Arizona Regional Convention 27; Marriott Starr
Pass Resort & Spa, Tucson; www.arizona-na.org/arcna
California 7-9 Jun; 916 North Area Unity Day/Campout; Loafer Creek
Recreation Area, Oroville; www.916northna.org
2) 14-16 Jun; Central Coast Area Serenity under the Stars Campout;
Lake San Antonio, North Shore, Bradley; www.serenityunderthestars.net
Connecticut 10-12 May; Straight from the Hip Group Women’s
Sponsorship Retreat 9; Incarnation Retreat Center, Ivoryton; Info:
Straight From the Hip Group; 164 Hanover Street; Meriden CT 06450
Florida 3-5 May; Daytona Area Convention 14; Plaza Resort & Spa,
Daytona Beach; www.daytonana.org
Georgia 2-5 May; A Little Girl Grows Up Convention 5; Hilton Atlanta
Airport, Atlanta; www.alittlegirlgrowsup.net
2) 7-9 Jun; Central Savannah River Area Convention 25; Marriott Hotel
& Suites, Augusta; Info: 706.825.4876
Illinois 24-27 May; Primary Purpose Area River Run 27; Forest Glen
Preserve, Westville; www.ppana.org/events
Louisiana 24-26 May; Louisiana Regional Convention 31; Best Western
Landmark, Metairie; www.larna.org
Maryland 14-16 Jun; East Coast Convention 17; Washington College,
Chestertown; www.eccna.org
Mississippi 3-5 May; Foglifters Group Fellowship under the Stars
Campout 4; Roosevelt State Park, Morton; www.mrscna.net
Montana 14-16 Jun; Montana Gathering 25; Symes Hot Springs Hotel,
Hot Springs; www.namontana.org
Nebraska 25-27 May; Nebraska Region Run for Fun 33; State
Recreation Area, Alexandria Lakes; www.nebraskana.org
2) 14-16 Jun; Kearney Groups Mid-Summer Nights Campout 23; Sandy
Channels Campground, Elm Creek; www.nebraskana.org
New Jersey 10-12 May; Frontline Recovery Group United States
Service Conference; Clarion Hotel & Convention Center, Atlantic City
West; write: Frontline Recovery Group; 423 N Ohio Avenue; Atlantic
City, NJ 08401
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Whippany; www.nanj.org
New York 17-19 May; Recovery in the Woods 25; Camp Pioneer &
Retreat Center, Angola; www.nawny.org
2) 24-26 May; Heart of New York Area Convention 9; Holiday Inn
Convention Center, Liverpool; www.honyana.org/na_events.htm
3) 31 May-2 Jun; Albany Rensselaer Area Promise of Freedom Campout;
Camp Scully, Wynantskill; www.abcdrna.org/campout
North Carolina 17-19 May; Inner Coastal/Down East/Cross Roads
Area Convention 8; City Hotel & Bistro, Greenville; Info: 919.344.6564
2) 7-9 Jun; Capital Area Convention 24; Hilton North Raleigh Midtown,
Raleigh; www.capitalareancna.com/Convention.html
Ohio 4-5 May; Saturday Noon Group Anniversary 23; King Island
Conference Center, Mason; Info: 513.746.8277
2) 24-26 May; Ohio Convention 31; Clarion Hotel, Hudson;
www.nabuckeye.org.
Oklahoma 3-5 May; Never Alone Group Men’s Spiritual Retreat; Saints
Grove, Glencoe; Info: 405.343.2289
Oregon 17-19 May; Pacific Cascade Regional Convention 19; Red Lion
Hotel, Coos Bay; www.pcrna.org
Texas 3-5 May; Habla Hispaña de Tejas Area Convention 2; Lake
Palestine Resort, Frankston; www.natexas.org
Utah 7-9 Jun; High Uintah Area Celebration of Recovery 27; American
Legion Hall, Vernal; www.nautah.org/High_Uinta.htm
Virginia 24-27 May; Marion Survivor’s Group Campout 18; Hungry
Mother Lutheran Retreat Center, Marion; write: Marion Survivor’s  
Group; 139 West Main Street; Marion, VA  24354
Washington 17-19 May; Washington/Northern Idaho Regional
Convention 28; Great Wolf Lodge Convention Center/Water Park, Grand
Mound; www.wnirna.org
Wyoming 17-19 May; Upper Rocky Mountain Regional Convention 14;
Plains Hotel, Cheyenne; www.wyo-braskana.org
Telephonic 17-19 May; First Telephonic Convention; Phoneline,
United States; 209.647.1600 (access code 473468#);
www.recoveryonthegona.org

Índia
Himachal Pradesh 6-8; First Punjab Area Convention; Hotel Royal
Palace, Mcleodganj; Info: 91.9876281649

México
Monterrey 14-16 Jun; Noreste Area Convention 8; Fiesta Inn Monterrey
Centro, Monterrey Nuevo Leon; www.canna8.com

Índia
Dar es Salaam 21-23 May; First East Africa Regional Convention;
Kipepeo Village Palm Beach Hotel Ltd, Dar es Salaam; www.ea-na.com

Reino Unido
Scotland 25-26 May; Scotland-East Coast Area Over Time, Not
Overnight; Queen Street Church, Aberdeen, Scotland; cosmicringo@
yahoo.com

Novos produtos do NAWS

Húngaro

Francês
Une ressource près de chez-vous
Item No. FR-1604    Preço: US$ 0,35

Enquête sur les membres
Item No. ZPRFR1101    Preço: US$ 0,26

Egy függő tapasztalata
elfogadásról, hitről
és elköteleződésről
Item No. HU-3114    Preço: US$ 0,22

Önelfogadás
Item No. HU-3119    Preço: US$ 0,22

Alemão

Isto Resulta: Como e Porquê
(Brochura)

Es funktioniert:
Wie und Warum
Item No. GE-1140    Preço: US$ 7,60

PR Basics
Item No. GE-2102B    Preço: US$ 1,60

Geld ist wichtig
Selbsterhalt in NA
Item No. GE-3124    Preço: US$ 0,48

Norueguês
Em Tempos de Doença

Ved sykdom
Item No. NR-1603    Preço: US$ 2,90

Russo

Работа над Шагом Четвертым
в Анонимных Наркоманах
Item No. RU-3110    Preço: US$ 0,70

NA-Dienste finanzieren
Item No. GE-3128    Preço: US$ 0,32

Comportamento Perturbador
e Violento

Störendes und
gewalttätiges Verhalten
Item No. GE-2204    Preço: US$ 0,22

Grupos de NA e Medicação

NA-Gruppen und Medikamente
Item No. GE-2205     Preço: US$ 0,28

Redes Sociais e Nossos
Princípios Orientadores

Soziale Medien
und unsere Prinzipien

Espanhol

Un recurso
en su comunidad
Item No. SP-1604    Preço: US$ 0,35

Sueco

En resurs i samhället
Item No. SW-1604    Preço: US$ 0,35

Item No. GE-2207    Preço: US$ 0,28
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Saindo de Catálogo

Estes itens estarão disponíveis apenas enquanto durarem nossos estoques

Fitas de áudio

CDs de Áudio e CD-ROMs

Basic Text Plus

Step Working Guides

Conjunto de 6 fitas | Item No. 8800

CD de Áudio | Item No. 8830
CD-ROM | Item No. 8911

It Works: How & Why

It Works: How & Why

Conjunto de 6 fitas | Item No. 8820

Chaveiro com Suporte para Medalhão
Item Item No. 6090 & 6091

Todos os Cartões de NA

CD-ROM | Item No. 8910

Rack de Literatura com 25 posições
Item #9056

Item No. 9060 a 9063

Próximos Lançamentos
Finlandês
Guia para Trabalhar os
Passos de NA

Nimettömien Narkomaanien askeltyöskentelyopas

Norueguês
Texto Básico, Sexta Edição

Anonyme Narkomane
Item No. NR-1101    Preço: US$ 11,00

Item No. FI-1400    Preço: US$ 7,70

Grandes descontos nas

Mercadorias da WCNA 34
para compras on-line!

www.hicorpinc.com/na
Uma variedade de roupas e bonés, canecas, garrafas portáteis e itens especiais, como
panos em microfibra para limpeza de telas ou óculos.
Você também pode adquirir mercadorias de convenções mundiais
anteriores a preços reduzidos.
Compre um presente para você ou para um amigo, afilhado ou padrinho.
Não aceitaremos trocas e as quantidades
e tamanhos são limitados aos estoques disponíveis.

