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The NA Way Magazine é publicada em
inglês, francês, alemão, português, espanhol,
japonês e russo, e pertence aos membros de
Narcóticos Anônimos. Sua missão, portanto,
é oferecer informações de recuperação e serviço,
assim como entretenimento ligado à recuperação, que trate de questões atuais e eventos
relevantes para cada um de nossos membros,
mundialmente. Em sintonia com esta missão,
a equipe editorial está dedicada a proporcionar
uma revista aberta a artigos e matérias escritas
pelos companheiros do mundo todo, e com informações atualizadas sobre serviço e convenções.
Acima de tudo, é uma publicação dedicada à
celebração da mensagem de recuperação – “que
um adicto, qualquer adicto, pode parar de usar
drogas, perder o desejo de usar, e encontrar uma
nova maneira de viver.”
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Conforme anunciamos nos dois últimos números da revista, foram implementadas
algumas alterações importantes nas assinaturas da NA Way Magazine. A edição de
outubro de 2010 foi a última a ser distribuída automaticamente para a base de dados
existente até então. Muitos de vocês já recadastraram suas assinaturas ou fizeram
assinaturas eletrônicas, e agradecemos a todos os que responderam tão prontamente.
Os assinantes individuais, grupos ou comitês de serviço podem receber a revista
eletronicamente, ou a versão impressa, se for necessário. Estamos tentando poupar
os recursos de NA sempre que possível, e a distribuição eletrônica da NA Way traz
uma grande economia. Porém, sabemos que muitas pessoas não têm acesso a um
computador, ou não conseguem navegar no nosso site em inglês. Seguimos traduzindo
a revista para o alemão, espanhol, farsi, francês, português e russo. Evidentemente,
queremos continuar nos comunicando através da The NA Way Magazine, mas a nossa
realidade financeira nos obriga a encontrar formas mais econômicas de fazê-lo.
Os assinantes que já possuem a assinatura eletrônica continuarão a receber a revista.
Aqueles que recebiam pelo correio a versão impressa da revista têm duas opções: ou
fazer a assinatura da versão eletrônica ou, se for preciso, recadastrar a sua assinatura
antiga (e assinalar que desejam receber a versão em papel). Se um indivíduo, grupo,
comitê de serviço ou organização precisar de múltiplos exemplares, poderá requisitar uma assinatura em lote. As duas opções podem ser acessadas através de www.
na.org/subscribe. Para requerer uma assinatura de múltiplos exemplares, clique no
link “multicopy subscriptions”, ou escreva para o e-mail fsmail@na.org.
continua na página 3
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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.

Editorial:
continuação da página 2

Lembramos aos companheiros que
a opção pela assinatura eletrônica reduz
os custos de distribuição, economizando
os recursos da irmandade para serem
utilizados para outros fins. A versão
eletrônica também oferece acesso a
conteúdo adicional e recursos que não
estão disponíveis na revista impressa.
Toda mudança acarreta um período de
ajuste, e temos a certeza de que esta
não será uma exceção. Pedimos que
compartilhem esta informação com as
outras pessoas do seu grupo e comitê
de serviço. Agradecemos pela sua ajuda
e participação na The NA Way Magazine.
Esta mudança na assinatura e a presente edição da revista refletem muitos
dos princípios que aprendemos na nossa
recuperação: prudência, responsabilidade, auto-aceitação, perseverança e
humildade, entre tantos outros.
De J, Editora

Sempre deixaram
claro que são
sugestões…

Etiqueta tradicional

Uma noite destas, estava no meu grupo de escolha antes do início da reunião,
observando em silêncio a procissão de gente que entrava, e relembrando os velhos
tempos de quando cheguei a NA. Nessa noite em particular, a sala estava bem cheia,
com mais de 80 presenças. Ao longo da reunião, foram partilhadas interessantes
pérolas de sabedoria da recuperação, e histórias que provocaram uma explosão de
gargalhadas – todas elas pontuadas por muitas interferências. Reajo a elas (ou então,
às vezes, as provoco), dependendo de como estou me sentindo no momento.
Enquanto refletia, veio à minha mente a voz potente do meu primeiro padrinho
(como, aliás, acontece com frequência). Ele foi, provavelmente, o professor mais importante que eu tive. Pertencia à “velha escola”, e foi por isso que o escolhi. Era firme
como uma rocha, e costumava falar da mensagem recebida do seu padrinho, que tinha
20 anos de recuperação na época. Os dois falavam do padrinho do padrinho, em tom
de quase reverência, e costumavam se referir ao “avôdrinho” de todos os padrinhos,
que havia partido limpo, muitos anos antes.
Lembrei das suas histórias de etiqueta nas reuniões. São coisas às quais procuro me
agarrar hoje, tanto quanto naquela época. No início, basicamente, seguia as orientações porque tinha pavor de causar problemas. Hoje, escolho agir dessa forma, porque
quero e porque sei que funciona. Na verdade, eu quebrava pelo menos uma dessas
regras, em quase todas as reuniões. Estamos sempre trabalhando alguma coisa em
recuperação! Com o foco constante no recém-chegado e em linha com a unidade e
o respeito pelo nosso propósito comum, foi isto que eles me ensinaram (acrescentei
um item, para atualizar para os dias de hoje):
² Esteja sentado no seu lugar, com o seu café, antes do início da reunião.
² Não saia antes do final da reunião a menos que seja realmente necessário – se
sair, nunca se levante enquanto alguém estiver falando (especialmente um recém-chegado, que poderá levar para o lado pessoal). Sempre espere até que a pessoa
que esteja partilhando termine de falar; nada é mais importante do que isso!
² Quando retornar para a reunião ou se chegar atrasado, fique em pé no fundo
da sala, até que o orador conclua sua fala, e somente depois disso sente-se
no seu lugar.
² Partilhe se for chamado, mesmo se sentir que está morrendo e só consiga
articular uma palavra. Se você partilhar, mesmo apavorado, incentivará outras
pessoas a terem coragem também!
² Se você realmente precisar conversar com a pessoa ao lado durante a reunião,
cochiche muito baixinho. (Lembra de como você se sentia quando era novo
na irmandade e as pessoas ficavam cochichando?)
² Passar mensagens de texto e brincar com jogos de celular não é a atitude mais
respeitosa quando alguém está partilhando.
E existe a etiqueta tradicional para as ocasiões em que você estiver “na condução”
(como secretário ou partilhador):
² Pegue sempre um orador forte e positivo para abrir a parte de depoimentos da
reunião.
² Pergunte se alguém está assistindo pela primeira vez a uma reunião de NA, e
se deseja se apresentar dizendo o primeiro nome (a maioria das pessoas que
vão pela primeira vez não sabem o que significa “se identificar”).
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² Pergunte se há visitantes de fora da cidade, e convide-os a falar ao longo da reunião. Os visitantes geralmente têm algo de
novo a oferecer. Além disso, partilhar enquanto se está fora de casa ajuda a pessoa a se conectar com os outros.
² Quando possível, alterne entre chamar companheiros homens e mulheres para partilhar.
² Pergunte a alguém que você não conhece se deseja falar.
² Chame para partilhar aquela pessoa por quem você tem o maior ressentimento; isso fortalece o caráter!
² Lembre-se de colocar os princípios acima das personalidades. Não chame apenas os seus amigos.
² Peça à pessoa com maior tempo limpo ou com a mensagem mais forte para encerrar a reunião.
Parece bastante completo, não é? Esta é a experiência dos meus antecessores (e agora, minha) em transmitir e compartilhar o
caminho de NA. E ela funciona. Sempre deixaram claro que são sugestões; é pegar ou largar. Eles sempre acrescentavam, no entanto,
que, quando se pula de um avião, puxar a corda do pára-quedas também é apenas uma sugestão, e que as sugestões costumam
ser assim, inclusive quanto a dinheiro!
Hoje tenho afilhados, que também apadrinham membros que apadrinham outros adictos. Esse fenômeno é conhecido como
corrente do apadrinhamento, e muitas vezes os membros se referem aos integrantes da corrente como familiares: irmão em recuperação, avôdrinho, e assim por diante. Este recurso é incrível. Muitas, muitas dificuldades em recuperação foram enfrentadas junto
com essa gangue. Não há nada que não possa ser superado quando estamos limpos e juntos. Continuamos passando adiante as
sugestões que recebemos e, só por hoje, estamos limpos e levamos vidas produtivas dentro da nossa irmandade e na sociedade.
Que coisa incrível!
Nathanael M, Gold Coast, Austrália
Reproduzido com permissão de NA Today, a revista da comunidade australiana de NA

Crescimento na Espanha
Em Madri, cidade com cerca de quatro milhões de habitantes, chegamos apenas a uns 100
membros espalhados por sete grupos de NA (três deles iniciados no ano passado), em um
quarto de século de história. NA funciona na Espanha, as pessoas ficam limpas, permanecem
limpas, prestam serviço, mas o crescimento da irmandade tem sido lento.
Um dos motivos é a nossa dificuldade em estabelecer e manter um relacionamento positivo
com os profissionais da área de tratamento de drogas. Porém, há sinais de que isso começou
a mudar depois da Convenção Mundial de Barcelona (2009), e dos trabalhos profissionais de
relações públicas realizados por uma empresa especializada em RP, em conjunto com o comi®
tê de apoio à convenção. Na comunidade de Madri, utilizamos esse impulso para entrar em
contato com órgãos públicos e com o principal centro de tratamento de adicção da Espanha.
Esse trabalho está começando a trazer resultados. Por exemplo, dez recém-chegados assistiram recentemente a uma reunião, porque um profissional os encaminhou para NA. Também
obtivemos o compromisso de importantes órgãos governamentais de tratamento de drogas,
de que irão enviar profissionais para assistir às nossas reuniões abertas, para nos conhecer.
Para medir os resultados do nosso trabalho de RP, os grupos de Madri passaram a anotar as
fontes de encaminhamento dos adictos, respeitando o anonimato dos membros, e estão agora realizando uma pesquisa na irmandade.
Poderemos utilizar os dados da pesquisa para fornecer aos profissionais informações sobre o nosso programa e o seu impacto na
comunidade. A pesquisa também servirá como ferramenta de medição do nosso crescimento. Para assegurar que nenhuma reunião
fique sobrecarregada, estamos estudando formas de acomodar os novos membros em todos os grupos, e não apenas na reunião
maior e mais antiga. Também incentivamos os membros atuais a frequentar grupos menores, com mais capacidade de crescimento.
É possível que os ventos estejam soprando a favor de NA em uma Espanha mais simpatizante com os doze passos, mas, até que
isso aconteça, precisaremos de doses maciças de follow-up, paciência e persistência. Isto pode ser desafiador para uma pequena
comunidade de NA mas, quem sabe, talvez estejamos chegando lá.
Nicolas J, Madri, Espanha
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Pertences

Estive agarrada a alguns “pertences” desde que me entendia por gente. Sempre me
pareceram tão importantes, como se fossem uma medida distorcida do meu próprio
valor. Entendi isso ao conversar com uma afilhada, no hospital, após sua recaída. Como
estava com uma ordem de despejo, deixou sob minha responsabilidade a destinação
dos seus bens. Confiou a mim a tomada de decisões. Chorou e me disse que eram
apenas bens materiais, e que não valia a pena morrer por eles. Ela estava rendida.
Tomou essa decisão sozinha, ninguém a influenciara. Eu me empenhei nessa tarefa
durante três finais de semana consecutivos, em que separei e selecionei suas coisas.
Ela fez apenas alguns poucos pedidos e, juntamente com alguns amigos, me esforcei para honrar seus desejos. Os pedaços da vida dessa companheira encontram-se
agora espalhados por aí. Ela nunca mais conseguirá ver todos os seus pertences juntos, novamente. Alguns objetos foram armazenados em nossas casas, outros foram
distribuídos entre os necessitados. As coisas foram doadas a quem pudesse fazer
uso delas e, por fim, alguns itens foram jogados fora. Ela nunca mais irá rever a sua
gata querida. O bichinho não teve condições de ir para um novo lar. Estava doente e
o fígado começou a falhar, mas isso não tornou nem um pouco mais fácil a decisão
de sacrificá-la.
O apadrinhamento é mais do que apenas guiar a pessoa através do passos. Significa
tornar-se alguém de confiança para outro adicto em busca de recuperação. Significa,
às vezes, catar os pedaços, quando tudo se desfaz. Significa cuidar, quando o trabalho
se apresenta inconveniente, ingrato e árduo. Significa pedir orientação a um poder
superior, porque não podemos enfrentar essas situações sozinhos. Não é nada menos
do que um ato de amor.
Ajudar a companheira foi, sem dúvida, muito inconveniente. Eu estava bem imersa
na confusão da minha própria vida quando ela me pediu ajuda. Geralmente, é só quando olhamos para trás que compreendemos o quanto determinado acontecimento foi
importante para o nosso crescimento. Este, em especial, me
levou a uma compreensão mais profunda de mim mesma,
daquilo que é importante para mim, do que estou disposta
a fazer por um amigo, e o que estou disposta a fazer por
mim mesma. Apadrinhamento é amizade. Como posso ser
íntima de alguém sem amizade? Apadrinhamento é uma
relação íntima entre duas pessoas.
Não lá sou muito boa com intimidade. Tenho dificuldade em confiar. Minha afilhada confiou em Deus e em
mim. Sua coragem e fé me inspiraram. Ela me desafiou a
confiar na orientação de Deus em todo esse processo.
Descobri que minha incapacidade de confiar me privou,
por muito tempo, da bússola espiritual necessária para
encontrar meu caminho. Sou grata por ter sido escolhida para ajudar outra adicta, catar os pedaços e fazer o
que precisava ser feito. Através dessa experiência, pude
aprender um pouco a respeito de quem Deus quer que
eu seja, e daquilo que compõe a minha essência.
Bette C, Massachusetts, EUA
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Quem eu
penso que sou
Tenho sempre a certeza dos meus
direitos: meu direito à recuperação,
meu direito a esta cadeira, meu direito à
felicidade. Sempre tenho uma longa lista
de direitos e merecimentos, meramente
em virtude de quem sou, mas raramente
consigo articular quais são as minhas
obrigações.
Hoje reconheço que tenho a responsabilidade de viver uma vida de
princípios. Compreendo que preciso
viver com ponderação e reflexão, sem
reagir a todas as situações e emoções de
forma instintiva. Preciso ter consciência
de que minhas ações têm consequências
para os outros e para mim mesmo. Não
posso mais ignorar o fato de que sou
responsável pelas minhas escolhas.

não sou uma
vítima indefesa
da minha
doença, sou um
agente ativo de
mudança…
Trabalhando os Doze Passos, compreendi que são as minhas atitudes
que definem o tipo de homem que sou.
Compreendi finalmente que posso sentir
medo, mas agir com coragem. Posso
sentir indiferença, mas exercitar compromisso e coerência. Posso sentir desejo,
mas praticar autodisciplina e contenção.
Não são os meus sentimentos que
definem as minhas ações hoje, são os
meus princípios. Esses princípios, para
mim, estão incorporados nos Doze
Passos de Narcóticos Anônimos. Compreendo estes princípios como mais do
que meras palavras e ideias. Eles têm que
se tornar manifestos nas ações da minha
vida, para que tenham um impacto real
e duradouro.
Isto não quer dizer que eu não tenha
conflitos; tenho, certamente. Posso ain6 The NA Way Magazine – Português

da me sentir pequeno e egoísta, cheio de
queixas e reclamações, raiva e falta de
compreensão por um mundo que não se
dedica a me fazer feliz. É um sofrimento
criado por mim, e é justo que seja minha
a responsabilidade de modificá-lo.
Hoje percebo que não sou uma vítima indefesa da minha doença, sou um
agente ativo de mudança no meu trabalho de recuperação. Compreendo que
é chegada a hora em que está ao meu
alcance moldar a vida através das minhas escolhas. Não preciso mais culpar
o passado ou as outras pessoas pelos
meus fracassos, nem assumir papel de
vítima. Compreendo que posso mudar.
Hoje, escolho esta maneira de viver,
e o faço livremente – não porque tema
recair, mas porque ela me permite desenvolver uma vida que vale a pena, que
tem sentido e valor para mim e para os
outros.
Kevin V, Ontário, Canadá

Prestar serviço
Tenho observado que muitos de nós
chegam na irmandade com uma atitude
de indiferença que, por muito tempo,
passa despercebida. Vivemos em um
mundo em que consideramos as coisas
como sendo garantidas. Alguns de nós
passam por muitas dificuldades, antes
de abrir mão dessa percepção inicial
apenas do óbvio, e começar de fato a
utilizar os princípios dos nossos passos.
Vamos às reuniões, conversamos com
os companheiros, e até trabalhamos
alguns passos, acreditando que estamos
vivendo o programa, mas deixamos de
reconhecer que um ou mais aspectos do
nosso programa estão sendo ignorados.
Nós até nos tornamos membros ativos
do sistema de serviços, mas falhamos
em compreender nosso esgotamento e
tentamos fugir.
Alguns se comportam como se já
tivessem feito o suficiente pela sua recuperação, podendo relaxar e desfrutar o
restante do tempo aqui. Fomos avisados
quanto a isso: o problema chama-se
complacência. Encontramos diversas
justificativas. Alguns de nós alegam que
já prestaram serviço à nossa irmandade,
e que “quitaram suas dívidas”. Outros

deixam de reconhecer que, de acordo
com o Décimo Segundo Passo, “…procuramos praticar estes princípios em
todas as nossas atividades”. Existem outros que se atiram de cabeça no serviço,
e que ficam totalmente sobrecarregados
quando a vida solicita, e culpam o serviço pelas suas falhas.
Observando os que trilharam este
caminho antes de mim, concluí que
o programa consiste basicamente de
quatro componentes: frequência às
reuniões, ter um padrinho e trabalhar
o programa com ele, aplicar os princípios do programa e prestar serviço à
irmandade, tudo isso feito regularmente.
Quando os companheiros decidem não
fazer essas coisas, podemos ser amorosos e incentivá-los a voltar a viver em
recuperação. Se for necessário, desejamos o melhor para eles. Aprendemos a
amá-los à distância, e a partilhar com os
companheiros que permanecem ativos
em sua recuperação. Com a ajuda do
meu padrinho, compreendi que, se eu
não aprovar o que a outra pessoa está
fazendo, posso compartilhar a minha
recuperação e procurar ser um exemplo,
mesmo quando fico desestimulado com
a falta de fidelidade dos outros.
Narcóticos Anônimos é o meu lar! Eu
vivo aqui. Incentivo a todos a prestar
serviço, para vivenciar inteiramente o
programa de Narcóticos Anônimos.
Quando o trabalho de muitos é feito
por poucos, esses poucos se reduzem a
um número ainda menor. Escolhi prestar
serviço à irmandade que me mostrou
uma nova maneira de viver. Tenho um
desejo tão desesperado de ficar limpo,
que me faz ter boa vontade, todos os
dias, para viver o programa e renovar o
meu compromisso com a irmandade. Só
peço aos outros que me lembrem, caso
eu me desgarre, que este é o meu lugar.
Brian E, Califórnia, EUA

Adoecidos
pelo segredos
Sou uma adicta em recuperação, limpa há 25 anos em Narcóticos Anônimos.
Tenho uma madrinha e afilhadas, vou
às reuniões quase todos os dias, estou
trabalhando novamente os Doze Passos,

respeito disso nos grupos. Era como se
tivesse que manter a minha condição em
segredo, embora sejamos “tão doentes
quanto nossos segredos”.
Com dois anos de recuperação, sentia um conflito tão intenso que, com a
aprovação do meu psiquiatra, fiquei sete
anos sem a medicação. Nesse período,
destruí dois casamentos, comecei um
ótimo negócio que quase perdi em um

me arrastei de volta para as
reuniões e fui repelida por muitos
membros de NA…
rezo, medito e já prestei serviço em quase todos os níveis da estrutura de NA.
Criei painéis de H&I e abri reuniões de
NA. A recuperação é muito importante
para mim.
Também sofro de uma doença mental
grave – transtorno bipolar – que, em
certas épocas, chega ser totalmente incapacitante. Comecei a ter os sintomas
muito antes de começar a usar, e me
viciei em drogas na tentativa de fugir de
mim mesma. Não podia encarar o fato
de que era portadora de doença mental.
É claro que as drogas só fizeram piorar
o problema, e as internações passaram
a fazer parte da rotina da minha vida.
Depois de dezesseis anos de adicção
ativa, fiz uma séria tentativa de suicídio.
No dia seguinte, dei entrada em mais um
hospital psiquiátrico. Aquele foi o meu
primeiro dia limpo: 2 de maio de 1985.
Pela primeira vez na vida, admiti para
a equipe que tinha um problema com
drogas, e cinco dias depois fui transferida para uma unidade de recuperação
baseada no programa do AA. Quando
tive minha primeira saída, fui direto para
uma reunião de NA, e ao final da reunião
estava cativada.
Mas eu tinha alguns problemas. Era
doente mental e a doença, assim como
a adicção, é incurável, progressiva, e
apresenta uma taxa muito alta de mortalidade por suicídio. A medicação ajudou
a amenizar alguns dos sintomas, porém,
por causa da opinião dominante sobre
medicação em recuperação nas reuniões
de NA que eu frequentava, achei que
deveria esconder esse fato. Não falava a

forte surto maníaco (salvei a empresa
decretando falência pessoal), fui demitida de três empregos e magoei muitas
pessoas. Também atravessei duas grandes depressões, e uma delas quase me
levou a uma internação de longo prazo
em um hospital de doentes mentais, com
interdição. Mesmo assim, achava que
não podia falar com os companheiros
de NA. Sentia-me completamente só.
Quando retomei a medicação, fiquei
melhor, mas não me curei. Desde então,
tenho tido altos e baixos, alguns deles
muito intensos. Quando estava limpa
há 23 anos, atravessei um período difícil e tive um surto maníaco, seguido
da pior depressão da minha vida. Fui
hospitalizada quatro vezes em três meses, e tentei suicídio três vezes, e em
uma delas quase consegui. Apesar de
alguns companheiros saberem onde eu
estava, ninguém me ligou nem visitou, e
a minha madrinha disse que não podia
me ajudar, porque não entendia nada
de doença mental. Foi um dos períodos
mais dolorosos da minha vida. Sentime totalmente abandonada por NA na
minha área, mas o Poder Superior estava
comigo. De alguma forma, me arrastei de
volta para as reuniões e fui repelida por
muitos membros de NA. Abri à força o
caminho de volta aos grupos.
Escrevo este relato, porque estou
cansada de ser tratada de forma diferente pelo fato de ser portadora de uma
grave doença mental. É como ter câncer,
diabetes, cardiopatia ou até mesmo
hepatite C. Outros membros de NA com
doenças mentais falam comigo em segredo, mas não partilham abertamente

por medo de rejeição e do estigma da
doença. Falando nisso, a doença mental
não é contagiosa.
Não sei se as coisas vão mudar na
comunidade de NA onde eu moro, mas
tenho esperança de que outros companheiros, portadores de doença mental
como eu, possam falar a respeito quando essa condição afetar a sua recuperação, se tiverem necessidade, sem medo.
Não somos membros de segunda classe,
e desejamos nos recuperar como todos
os outros que trabalham seriamente o
programa. Todos nós somos milagres da
recuperação, e precisamos apoiar uns
aos outros para nos mantermos limpos!
Anônimo
Nota Editorial: Conheçam a nova revisão
do Em Tempos de Doença, que contém
informações sobre saúde mental em
recuperação, e uma lista de leituras
relacionadas.

Um deus
anônimo
Quando me vi em desespero, o Poder Superior me guiou até as salas de
recuperação. E as pessoas estavam lá,
esperando por mim, porque ele (ou ela,
se preferirem) inspirou os fundadores e
amigos de Narcóticos Anônimos e outros programas de doze passos. Ele já
sabia que um dia eu (e você?) precisaria
exatamente desse tipo de ajuda, de um
programa caracterizado por uma sabedoria simples, profunda espiritualidade
e uma compreensão realista da natureza
humana. Uma das chaves para o sucesso
é o anonimato.
Anonimato significa “sem nome”
(não utilizamos nosso nome completo),
mas quer dizer também que não nos
identificamos pela nossa situação social,
familiar ou pessoal, pelos nossos papéis
fora da irmandade, pelo comportamento
passado ou conhecimentos. Somente
com relação ao nosso problema e àqueles que podem ajudar a solucioná-lo.
Quem ou o que somos fora das salas
não deveria ter muita influência nas
nossas atitudes e interações dentro das
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reuniões. O anonimato nos ajuda a encontrar a humildade, reconhecendo que
somos todos iguais perante a doença
da adicção.
Assim, se um famoso político, celebridade, atleta ou renomado ator vem
a uma reunião, fazemos o possível para
não tratá-lo de forma diferente. Não

“Se houver
alguém aí em
cima, por favor,
me ajude!”
deixamos que a sua identidade pública
nos distraia de ouvir suas dificuldades,
medos e esperanças. Se um medico,
psicólogo ou padre tem um problema de
adicção, procuramos, conscientemente,
não julgá-lo devido à sua profissão,
mas encará-lo como irmão ou irmã
em recuperação. Se encontrarmos um
colega de profissão, amigo ou parente
na reunião, valorizamos seu anonimato,
independentemente de como suas ações
passadas nos afetaram, para o bem ou
para o mal. Seja quem for, procuramos
não ver a pessoa através daquilo que
já conhecemos a seu respeito, sua reputação, conquistas, comportamento
escandaloso, ou pessoas com quem se
relaciona. E esperamos que os outros
tenham esse mesmo respeito pelo nosso
anonimato.
Algo que me impressiona muito nisso
tudo é que o Deus da minha compreensão compartilha conosco do anonimato.
Pelo bem da recuperação, um poder
superior se une a nós neste programa,
sem qualquer dos nomes específicos ou
títulos que os outros ou nós mesmos
tenhamos lhe dado no passado. Ele se
despe de todas as afiliações e contatos
externos, de todas as associações e
adornos que as pessoas lhe concederam,
de todas as reivindicações de propriedade que vários grupos clamam a seu
respeito. Para o nosso próprio bem, o
poder superior da minha compreensão
nos pede, com humildade, que não o
julguemos por todos esses critérios, mas
tão somente pelo que ele pode fazer
para nos ajudar. Ele tanto quer estar
8 The NA Way Magazine – Português

em irmandade conosco e participar da nossa recuperação, que nos demonstra, pelo
exemplo, o que é anonimato e o valor que ele tem.
No momento do meu fundo de poço pessoal, eu clamei: “Se houver alguém aí em
cima, por favor, me ajude!” Por causa dos meus próprios preconceitos contra a palavra
“Deus”, nos primeiros meses de recuperação, eu só conseguia chamá-lo de “O Que
Quer Que Seja”. Hoje, após anos em recuperação, construí um relacionamento com
ele, e tenho conseguido extrair sentido daquilo que os outros me disseram, mas segundo a minha própria experiência e perspectiva. Este Deus anônimo não me mostrou
apenas a saída da adicção; ele quer me fazer companhia na minha jornada diária de
crescimento espiritual.
Benjamin H, Califórnia, EUA

Estar presente
Um amigo do programa me telefonou ontem, para contar que um companheiro de
NA tinha morrido. Os detalhes ainda não eram conhecidos, mas parecia que talvez
tivesse relação com a doença da adicção. Foi o segundo telefonema em dois dias,
anunciando a morte de um membro de NA. Senti uma fraqueza nos joelhos, e minha
energia se esvaiu. Devido ao anonimato do programa no Japão, muitos membros usam
apelidos, por isso tive que ligar para outro amigo para saber o nome do companheiro. Depois de ligar e confirmar quem era, me dei conta de que a sua identidade não
importava. Um membro de NA é um membro de NA, e todos nós fazemos parte de
uma grande família.
Mais tarde, recebi informações sobre o pequeno velório que aconteceria no necrotério da delegacia de polícia, ao qual poderíamos comparecer com nossas preces
e incenso. Eu estava no trabalho e ainda não havia terminado o expediente. Por isso,
pedi a outro companheiro para acender um incenso em meu nome, e transmitir minhas condolências aos outros membros e à família. Porém, quando pensei na nossa
família de NA, decidi ir até lá.
O céu estava cinza escuro. Enquanto dirigia até o local, me dei conta de que, há
muito tempo, não precisava ir à polícia. Meu medo da polícia (um grande medo) havia passado quase por completo. Peguei a estrada em direção à montanha, onde um
grande e luminoso arco-íris brilhava por entre as nuvens. Comecei a rir e a chorar ao
mesmo tempo.
Cheguei à delegacia ao mesmo tempo em que outro membro de NA. Fiquei muito
grato por encontrá-lo, porque estava sentindo muito desconforto. Caminhamos até
os fundos, onde se encontrava o corpo do companheiro. Não falamos muito. Nem
era preciso. Havia outros adictos ali também. Pude sentir a força dos meus irmãos,
da minha família, e daqueles membros de NA. Alguns deles eu conhecia muito bem,
outros, tinham apenas um rosto familiar.
Não poderia ter enfrentado sozinho o dia de ontem, de modo algum. Sei que
não estou só. Sou muito grato por estar limpo. É possível ficar limpo durante os
altos e baixos normais da vida, e nos
acontecimentos trágicos também.
Claro, preferia que nada daquilo tivesse
acontecido, mas percebo que tinha a
responsabilidade de comparecer, estar
presente e ser forte. Acho que os outros
adictos se apóiam em mim, assim como
me apóio neles.
Ken H, Okinawa, Japão
Peguei a estrada em direção à montanha, onde
um grande e luminoso arco-íris brilhava por
entre as nuvens.

Informe sobre o Projeto do
Sistema de Serviços
Os membros de Narcóticos Anônimos transmitem a mensagem em mais de
58.000 reuniões de recuperação por semana. De muitas formas diferentes e
em muitos locais, NA tem obtido sucesso em ajudar os adictos a encontrar a
recuperação. Porém, continuamos a enfrentar obstáculos para prover muitos dos
nossos serviços básicos. Há muitos anos, temos encontrado as mesmas dificuldades
em todo o nosso sistema de serviços, como apatia, falhas na comunicação e
recursos insuficientes.
Na WSC 2008, foi aprovado um projeto de quatro anos de duração, visando
apresentar uma visão holística do serviço de NA, e propor possíveis mudanças.
Nosso primeiro passo no projeto foi criar a Visão para o Serviço de NA, que teve
aprovação unânime na WSC 2010 e servirá como foco para todos os nossos esforços
do serviço. O objetivo do Projeto do Sistema de Serviços é oferecer ideias para
aperfeiçoamento de todos os serviços de NA, incluindo aqueles que já estejam
funcionando bem.
Essas considerações nos conduziram às propostas estruturais que apresentamos
pela primeira vez na WSC 2010, e que estão disponíveis para download na página
do Projeto do Sistema de Serviços: www.na.org/servicesystem. Este é apenas o
começo de uma conversação sobre opções de mudança. As propostas não são
moções a serem votadas; são ideias a serem discutidas. Para introduzir as propostas
e incentivar o debate, tomamos as iniciativas abaixo relacionadas.
• Criação de uma webpage (www.na.org/servicesystem), contendo:
		 § Relatório das Propostas Estruturais
		 § Visão para o Serviço de NA
		 § Atualizações e histórico do Projeto
		 § Link para o fórum de discussão on-line
(http://disc.na.org/servsys/index.php)
		 § Apresentações em PowerPoint
		 § Formatos de oficinas e formulários
		 § Materiais em espanhol
		 § Ficha de encaminhamento de sugestões
• Conversamos e recebemos retornos sobre as propostas em cinco workshops do
Sistema de Serviços nos Estados Unidos, e em oficinas das convenções regionais
do México e Honduras, na Reunião dos Delegados Europeus em Israel, e na Assembléia Canadense em Toronto. Nos workshops, os membros locais puderam
se familiarizar com o material, e se prepararam para compartilhar as informações em diversas oficinas locais, por toda a irmandade.
Suas sugestões são bem-vindas a qualquer tempo, mas os comentários
específicos sobre a primeira minuta das propostas deverão ser encaminhados
até no máximo 31 de dezembro de 2010. Após processarmos as contribuições
recebidas, pretendemos relançar as propostas juntamente com novas ideias sobre
alguns dos processos-chave que utilizamos para a prestação de serviços, tais como
comunicações, tomada de decisões, planejamento e treinamento.

Visite

www.na.org/servicesystem
para acessar o histórico completo do projeto, sua atualizações e materiais.
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C

omo muitos membros já devem saber, foi aprovada,
na Conferência Mundial de Serviço de 2010, a Visão
para o Serviço de NA. Nossa declaração de visão apresenta os ideais
que buscamos concretizar ao servir à irmandade. Em anos recentes,
os serviços mundiais vêm relatando que a crise econômica dificulta
nossa capacidade prestar serviço, mas queremos enfatizar nosso
objetivo de continuar fazendo todo o possível para apoiar a visão
para todo o serviço de NA. As contribuições que recebemos são como
um investimento na nossa visão coletiva.
Cada um de nós, membros de NA, doamos livremente, sabendo
que nossos esforços ajudarão a irmandade a crescer. Como resultado
de nosso trabalho coletivo, temos uma irmandade viva e bem sucedida para apoiar nossa recuperação pessoal. Dedicamos nosso tempo
e energia ao serviço à irmandade, e o retorno desses investimentos
não tem preço.
Além disso, foram aprovados na Conferência Mundial de Serviço
de 2010 dois novos folhetos informativos sobre o tema auto-sustento:
Questões Financeiras: Auto-Sustento em NA e Custeio dos Serviços
de NA. Os folhetos abordam a realidade, afirmando que a realização
da nossa visão não depende apenas do nosso tempo e energia,
mas que requer também nosso investimento financeiro. Narcóticos
Anônimos possui agora reuniões em mais de 131 países em todo
o mundo, e literatura publicada em 40 idiomas. Continuamos nos

aproximando da nossa meta de tornar a recuperação possível
para qualquer adicto, em qualquer idioma e cultura, e tudo isso
foi feito até aqui, graças aos recursos investidos pelos membros
agradecidos de NA.
Todavia, quanto maior o nosso sucesso na busca de nossa
visão, mais íngreme se torna a escalada. Estamos atingindo populações de adictos em lugares onde a mensagem de recuperação é desesperadamente necessária, mas os custos envolvidos
no apoio a essas novas comunidades de NA, como traduções e
envio de carregamentos de literatura, estão mais altos do que
nunca. Junte-se a isso a situação econômica dos últimos anos,
e está ficando cada vez mais difícil para os Serviços Mundiais
de NA prover os serviços adequados para a nossa irmandade
mundial. Não somente estamos enfrentando despesas crescentes em nossas operações, como também um declínio tanto nas
contribuições da irmandade como nas vendas de literatura. Em
muitos casos, nossa irmandade se acostumou a depender de
eventos e arrecadação de fundos para prover serviços, em vez
de usar o sentido de responsabilidade e custeio através de doações. Para que nossos serviços funcionem melhor e nos ajudem
a realizar nossa visão, é importante começarmos a sustentar
os serviços através das contribuições dos membros e grupos.

É por isso que pedimos aos membros para Investir na
Nossa Visão. Queremos chamar a atenção da irmandade
para o fato de que, apesar da nossa mensagem ser gratuita,
são altos os custos para fazê-la chegar até os adictos que
ainda sofrem. O quadro financeiro do NAWS e de muitos
de nossos comitês de serviço ao redor do mundo tem
estado debilitado nos últimos anos, é verdade, mas existe
um recurso que nunca falta em Narcóticos Anônimos:
a esperança. Como irmandade de adictos a drogas que
encontraram a recuperação, já comprovamos por diversas
vezes que, juntos, podemos ultrapassar qualquer obstáculo.
Apesar dessas dificuldades passageiras, juntando as nossas
modestas contribuições, em espírito de unidade, podemos
continuar oferecendo a nossa mensagem ao redor do
mundo. Todos nós reconhecemos o valor de tentar tornar
a recuperação mais acessível. Podemos fazer isso, juntos,
investindo na nossa visão.

Os membros de NA podem fazer uma contribuição
única ou periódica, diretamente para os Serviços Mundiais
de NA, no portal
http://www.na.org/?ID=donation-external-index.
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PRECISAMOS QUE VOCÊ
PARTICIPE DA PESQUISA DE LITERATURA!
A pesquisa encontra-se on-line no endereço
www.na.org/litsurvey por um período total de
seis meses, até 1º de abril de 2011. Os membros
poderão preenchê-la on-line, ou enviar as respostas
por correio ou fax. Queremos contar com a ajuda
de vocês na divulgação desta oportunidade de
fornecer uma contribuição importante para a
elaboração da nossa literatura de recuperação.
Pretendemos utilizar os resultados da pesquisa na
etapa de análise do nosso planejamento estratégico
para o ciclo 2012-14.

www.na.org/litsurvey

Viver limpo: A Jornada Continua
Agradecemos a todos os que dedicaram seu tempo à leitura do “Viver Limpo: A Jornada Continua”, oferecendo
comentários, ideias e sugestões para o livro. O prazo para revisão e envio de comentários sobre os Capítulos
Seis e Sete e o Prefácio termina no dia 31 de dezembro de 2010. As contribuições de vocês conferiram ao livro
a sua verdadeira essência: ser uma coletânea da experiência, força e esperança de toda a nossa irmandade.
Estamos revisando o material e incorporando as sugestões recebidas, e esperamos, em breve, apresentar a
versão final para aprovação.
Estendemos nossos agradecimentos a todas as pessoas que realizaram oficinas ou participaram da revisão
das minutas. Recebemos material de diversas localidades, da Grécia a Greensboro, na Carolina do Norte. Alguns
workshops foram organizados por comitês de área; outros, por membros interessados que marcaram hora e
local para se reunir com outros companheiros e fazer juntos a revisão dos textos, e houve aqueles que trabalharam individualmente. Todas as sugestões contribuíram para a elaboração do livro, que reflete a recuperação
que vivenciamos em Narcóticos Anônimos.
A versão final para aprovação estará disponível em abril de 2011, conforme determina o plano de projeto.
Queremos deixar aqui um lembrete do Guia de Serviços Mundiais sobre literatura formatada para aprovação: “A
literatura para aprovação não deverá ser lida nas reuniões de NA, embora possa ser vendida e disponibilizada
aos membros nas reuniões de NA”.
A moção para aprovação do livro será apresentada no Relatório da Agenda da Conferência para decisão da
irmandade, e a votação, em si, ocorrerá na WSC 2012.

Para saber das novidades do projeto, acesse

www.na.org/?ID=Living_Clean_Project
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Tarifa Aérea com Desconto

San Diego, Califó rnia

Para obter os melhores
descontos, acesse www.na.org
H Viajantes vindos de fora dos Estados Unidos e Canadá poderão receber até e faça sua reserve on-line! Ou
ligue para 800-301-9673
15% de desconto nas passagens aéreas de ida e volta para a WCNA 34.
Passagens especiais de ida e volta para a WCNA 34 poderão ser adquiridas através da
agência Montrose Travel, conforme abaixo:

W 117º 10.0

H Viajantes dos Estados Unidos e Canadá poderão receber até 10% de

desconto nas passagens aéreas de ida e volta para a WCNA 34.

_______________________________________________________
Sobrenome

________________________________________________________
Nome

Parte 3 – Eventos da Convenção (disponibilidade de ingressos limitada)
As reservas de mesa permitem que você evite filas e possa se sentar junto com seus amigos. Todos os lugares e mesas
(comédia, concerto, etc.) serão distribuídos de acordo com a sua data de inscrição.

_________________________________________________________________________________________________________________
Endereço

Quarta-Feira Passeio no Porto com Jantar a Bordo 18-21 h:
Inclui jantar e reunião de recuperação a bordo de um cruzeiro,
saindo do deslumbrante Porto de San Diego.

______ _x US$65 = US$______

_______________________________________________________
Cidade

Quinta-Feira Passeio de Barco à Meia-Noite

______ _x US$35 = US$______

Sexta-Feira Almoço com Blues

______ _x US$45 = US$______

_____________________________
Província/Estado/País

___________________________________________________________________________
Endereço eletrônico (E-mail)

_________________________
Código Postal/CEP

____________________________________
Telefone

_________________________________________________________________________________________________________________
Inscrição(ões) adicional(is)

______ _x US$450 = US$_____

Mesa com 10 lugares marcados no Almoço com Blues de sexta-feira
Sexta-Feira Show de Comédia
(a programação pode conter material impróprio)

______ _x US$30 = US$______

Sábado Café da Manhã com Jazz

______ _x US$40 = US$______

Mesa com 10 lugares marcados no Café da Manhã com Jazz,
no sábado

Parte 1 – Inscrição
QUANTIDADE

PREÇO

Total

Inscrições Adiantadas Até 31 de março de 2011

______ _x US$79 = US$_ _____

Pré-inscrições Até 28 de julho de 2011

______ _x US$89 = US$_ _____

______ _x US$400 = US$_____

Concerto de Sábado à Noite

______ _x US$75 = US$______

Domingo Time de Beisebol San Diego Padres 13:05 h ingresso
para field box do lado da terceira base

______ _x US$35 = US$______

Doação para Recém-Chegados					 $ ______
Total parte 3 $__________

As inscrições feitas no local estão sujeitas a disponibilidade e custarão US$ 99.

Total Parte 1 US$__________

Parte 2 – Mercadorias

Não há limite de quantidade. Faremos as encomendas de mercadorias em abril de 2011; após essa data, haverá
limitação de quantidades e tamanhos – portanto, façam logo seus pedidos!

Caneca Especial
______ _x US$15 = US$_ _____
Com edição limitada e exclusiva, esta caneca gravada celebra o Espírito da Unidade.
Camiseta Masculina com Bordado
100% malha de algodão preta com bordado central na frente.
Masculina

P

M

G

GG

XXG

P

M

G

GG

P

M

G

GG

______ _x US$20 = US$_ _____

XXG

XXG

P

M

G

GG

Masculina

P

Masculina

XXXG

Feminina

P

M

M

G

G

GG

XL

 Visa

 Master Card

Número do Cartão de Crédito	

_______________________________________________________

Nome do Titular do Cartão	

XXG
______ _x US$75 = US$_ _____

 Discover

 Diners Club

OF UNIT

Y

™

Junte-se a nós!

1 a 4 de setembro de 2011

Data de Validade	

Código de Segurança

________________________________________________________

Assinatura

A WCNA se reserva o direito de recusar ou limitar qualquer compra.
Não aceitaremos nenhum cancelamento, troca ou reembolso após o dia 30 de abril para
mercadorias, e 28 de julho para inscrições ou eventos.

XXG

XXG

 Amex

SPIRIT

____________________________________________________________ ___________________________ ________________________

XXXG

Camisa Bordada de Manga Curta
Em viscose preta com bainha reta, WCNA/Espírito da Unidade nas costas,
botões e etiqueta customizados

= Quantia Total $US______________

Cheque/Ordem de Pagamento (em Dólares Americanos)

______ _x US$18 = US$_ _____

Tecido macio com gola em V e estampa frontal esquerda.

Feminina

				

 Cheque/Ordem

Camiseta Estampada
100% malha de algodão preta com estampa frontal esquerda.
Masculina

Parte 4 – Valor e Forma de Pagamento
Parte 1 US$_ ______________ + Parte 2 US$$________________ + Parte 3 US$________________

XXXG

Camiseta Feminina com Bordado
Tecido macio com gola em V e bordado nas costas e na barra da frente.
Feminina

______ _x US$20 = US$_ _____

Eventos Pré e Pós-Convenção
O custo das excursões subiu tanto, que não podemos mais oferecê-las. O site do San Diego
Visitors Bureau oferece descontos para grupos e informações sobre diversas atrações
disponíveis na cidade:
www.meetmeinsandiego.com/WCNA/

inscrições on-line no endereço www.na.org

Inscrição para a WCNA 34

______ _x US$80 = US$_ _____

Emitir cheque ou ordem de pagamento em nome de WCNA 34 e enviar para:
WCNA 34, c/o NAWS, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409, USA.

Total parte 2 US$__________

Envie a inscrição com pagamento por cartão de crédito para o fax +1(818)700-0700. Para maiores
informações, ligue para +1(818)773-9999 ramal 771.
A convenção terá início na quinta-feira ao meio dia, e encerramento às 14:00 h de domingo.

NA World Services, Inc. não é filiada a nenhum hotel, central de reservas ou agência de viagens listada. Apenas entramos em acordo com essas empresas, para oferecer descontos nos preços aos membros.

™

Formulário para Reserva de Hotel
As tarifas poderão não estar mais disponíveis após o dia 28 de julho de 2011. As
reservas on-line geram confirmação imediata. As reservas feitas por correio ou fax serão
confirmadas em um prazo de 15-30 dias.

Parte 1
_______________________________________________________
Sobrenome

________________________________________________________
Nome

_________________________________________________________________________________________________________________
Endereço
_______________________________________________________
Cidade

_____________________________
Província/Estado/País

___________________________________________________________________________
Endereço eletrônico (E-mail)

_________________________
Código Postal/CEP

____________________________________
TelEfonE

_________________________________________________________________________________________________________________
Hóspedes adicionais

San Diego
Vamos retornar à cidade sede da
Convenção Mundial do 50º aniversário de NA.
É um local bonito, e bem adequado para “nós”.
Esperamos que você participe conosco desta
celebração especial de recuperação,
diversidade e unidade!

Parte 2 – Reservas de Quartos
Se você reservar o nosso bloqueio de quartos, estará contribuindo com o planejamento e a realização
da WCNA. Ajude-nos a fazer da WCNA 34 uma convenção única e especial! Os quartos são reservados
quando o formulário é recebido. Se a sua primeira escolha não estiver mais disponível, você receberá
confirmação da sua próxima preferência. Serão acrescentados mais quartos, à medida que
mais espaço seja necessário. Consulte o nosso website para acessar as informações mais
atualizadas. SE NECESSITAR DE MAIS DE UM QUARTO, PEDIMOS QUE FAÇA CÓPIAS DESTE
FORMULÁRIO.
1ª PREFERÊNCIA DE HOTEL

_ ___________________________________

2ª PREFERÊNCIA DE HOTEL

_____________________________________________
DATA DE CHEGADA
SOLICITAÇÃO ESPECIAL
(conforme disponibilidade)
TIPO DE QUARTO

_ _________________________________

3ª PREFERÊNCIA DE HOTEL

_____________________________________________
DATA DE PARTIDA

q QUARTO DE FUMANTE
q EQUIPADO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

q (SIMPLES) 1 CAMA / 1 OU 2 PESSOAS q (DUPLO) 2 CAMAS / 2 PESSOAS
q (TRIPLO) 2 CAMAS / 3 PESSOAS
q (QUÁDRUPLO) 2 CAMAS / 4 PESSOAS

q Se o meu tipo de quarto estiver esgotado, favor reservar quarto com uma cama, para me manter em
um dos hotéis da minha escolha.

Parte 3 – Depósito

Por quarto, é necessário um depósito em espécie, cheque ou garantia de cartão de crédito no valor de
US$ 200, que será debitado em caso de cancelamento, ou 30 dias antes do evento. Qualquer reserva
cancelada a qualquer tempo sofrerá uma taxa de cancelamento (a ser deduzida dos depósitos em
espécie ou cheque, ou descontada do cartão de crédito usado para fazer a reserva). Seguem os valores:
 Cancelamentos de reservas de hotel feitos até o dia 15 de julho de 2011 (inclusive) estão
sujeitos a uma taxa de cancelamento de US$ 50.
 Cancelamentos de reservas de hotel feitos depois do dia 15 de julho de 2011 estão sujeitos a
uma taxa de cancelamento de US$ 200.
Mediante assinatura abaixo, confirmo minhas solicitações de reserva, e que li e compreendi as políticas de reserva e cancelamento.
_________________________________________________________________________________________________________________

ASSINATURA

FORMA DE PAGAMENTO EM DÓLARES AMERICANOS (ASSINALE UMA OPÇÃO)
 CHEQUE/ ORDEM DE PAGAMENTO

 Amex

 Visa

 Master Card

 Discover

 Diners Club

____________________________________________________________ ___________________________ ________________________

Número do Cartão de Crédito	

_______________________________________________________

TITULAR DO CARTÃO

Data de Validade	

Código de Segurança

________________________________________________________
ASSINATURA

Emitir e remeter cheques ou ordens de pagamento em nome de:
WCNA/Conference Direct
1900 South Boulevard, Suite 110, Charlotte, NC 28203, EUA
Ou enviar o formulário de inscrição através do fax +1(704)927-1439
Para fazer sua reserva on-line, queira acessar
https://resweb.passkey.com/go/WCNA34

O Marriott Marina, Manchester Hyatt e Hilton Bayfront terão atividades da
convenção em suas dependências.
TRIPLO

QUÁD.

1 Marriott Marina—Vista para a cidade
$185
Marriott Marina—Vista para a baía
$205
Hotel litorâneo de luxo, próximo ao centro de convenções

Opções de Hotéis	

$210
$230

$235
$255

2 Manchester Hyatt
Hotel litorâneo de luxo, do outro lado do Marriott

$189

$214

$239

3	Hilton Bayfront
Hotel de luxo novo, junto ao centro de convenções

$195

$215

$235

4	Hilton Gaslamp
Hotel boutique, em frente ao centro de convenções

$159

$179

$199

5 Embassy Suites
$169
$189
Hospedagem em suítes, incluindo café da manhã quente completo

$209

6	Holiday Inn on the Bay
Localizado em frente à marina e restaurantes

$125

$155

7	Horton Grand
Dependências com cozinha, uma ou duas camas

$149		

IND./DUPLO

$140

8 Indigo Gaslamp
$145
$155
$165
Hotel butique inovador, com localização privilegiada no centro da cidade

Por que fazer a pré-inscrição?

Ou, talvez você esteja se perguntado: para que se inscrever, afinal?
Fomos forçados a tornar obrigatória a inscrição para o evento, devido à
quantidade de recursos da irmandade que seriam gastos ou arriscados
para acomodar as pessoas que decidem não se inscrever. Um evento
realizado em um centro de convenções ou auditório tem um custo muito
diferente de um evento em um hotel.
Aproximamos o preço da inscrição dos custos reais da convenção,
mas, infelizmente, ainda não chegamos lá. Os outros programas e as
mercadorias ajudam a reduzir essa defasagem. Para aqueles que decidirem
colaborar com nosso planejamento e se inscreverem entre janeiro e março,
ofereceremos um desconto de US$ 20 sobre o preço da inscrição no local.
Daremos US$ 10 de desconto para quem fizer sua inscrição antecipada
entre abril e julho. O número de ingressos disponíveis no local dependerá
do espaço que tivermos. Como sempre, haverá um número limitado de
ingressos para companheiros com menos de 30 dias.
Pedimos que nos ajudem a planejar o evento, fazendo a pré-inscrição,
assim que possível. A data da sua pré-inscrição irá determinar o seu
assento nos eventos pagos, e permitirá a sua entrada na loja de
mercadorias, na quinta-feira. Quem se inscrever no local somente
poderá acessar a loja de mercadorias a partir de sexta-feira.
A inscrição também dá acesso a festas dançantes todas as noites, às
chamadas “cafeterias” com entretenimento ao vivo, a um festival especial
da WCNA na sexta-feira à noite, e muitas outras atividades incluídas no
pacote da convenção.
Ofereceremos crachás infantis gratuitos para os menores de 13 anos
que estiverem acompanhados de um adulto. A pessoa não inscrita na
convenção, mas que possuir ingresso para um evento pago, terá acesso ao
prédio para assistir ao evento pago. O Nar-Anon utilizará as dependências
do centro de convenções no mesmo horário que nós, e terá um sistema de
inscrições separado. A inscrição do Nar-Anon permitirá acesso ao prédio e
às reuniões; porém, para entrada em quaisquer outros eventos gratuitos e
atividades, é necessário ser portador do crachá de inscrição de NA.

9 Omni
$150
$170
$190
Localizado em frente ao centro de convenções, junto ao campo de beisebol
10	Hard Rock
$159
Um hotel com estilo no centro da cidade, localizado no Gaslamp Quarter
* Todas as tarifas acima são em Dólares Americanos, e incluem uma pequena taxa para
a utilização das instalações da convenção. A WCNA oferecerá transporte adaptado
para portadores de necessidades especiais.

W117º
10.0

____________________________________

Opções de Hotéis

Trolley to Lemon
Grove, La Mesa, El
Cajon and Santee
Trolley to National
City, Chula Vista and
Tijuana, Mexico

Vejam só!
Pedimos às comunidades de NA que nos enviem fotografias de
seus locais de reunião. Desculpem, mas não podemos publicar
fotos em que apareçam membros de NA. Fale do grupo, nome,
localização e cidade, há quanto tempo ele funciona, qual o
formato da reunião, e o que faz com que ele seja o seu grupo
de escolha.

O despertar
de sonhos perdidos
Como fui criado na padaria da família, tive, desde
sempre, o desejo de aprender a confeitar tortas. Conheci todos os outros aspectos do negócio, porém,
quando tinha idade suficiente para que meu pai me
ensinasse a confeitar, já me encontrava enterrado
nas profundezas da minha adicção ativa. Vinte anos
depois, com pouco mais de sete anos limpo (graças ao Deus a minha compreensão e à irmandade
de NA), fui agraciado com o ressurgimento desse
interesse, e pude dar início a um pequeno negócio
caseiro de confeiteiro. A maioria dos meus clientes
são companheiros e, evidentemente, grande parte
dos meus bolos são para comemorações de tempo
de NA! Anexei algumas fotos, na esperança de que
possam alegrar o dia de alguém.
Scott S, Nova Iorque, EUA

Vejam vocês
Assim como passamos a conhecer os grupos de NA ao redor do mundo através da nossa seção intitulada “Vejam só!”, gostaríamos que os membros de NA nos enviassem material que nos ajudasse a conhecer vocês. Em todos os lugares do mundo, os
membros de NA se expressam através de ilustrações, pinturas, design gráfico, fotografia, tapeçaria e tricô. Temos habilidosos
marceneiros, escultores, artistas de origami e chefs; bordadores, tatuadores, floristas, e todos os outros tipos de artistas e artesãos.
Não estamos em busca somente de imagens de NA, como o nosso logo. Enviem-nos suas criações, e encontraremos uma
forma de demonstrar a criatividade de vocês ao longo das páginas da revista. Evidentemente, nossos princípios estão em
primeiro lugar: não permitimos imagens que quebrem anonimato, e pedimos que evitem conteúdo político ou religioso. Favor
enviar o material em foto de alta resolução ou nos formatos PSD, JPG ou EPS. Para nos contatar sobre ideias criativas ou envio
de material, queiram escrever para o e-mail naway@na.org.
Faça agora a sua assinatura eletrônica -------------------------------- www.naway.org 15

Eventos de múltiplos dias, e os realizados entre as edições da revista, serão publicados de acordo com a programação divulgada online. Para incluir informações ou acessar detalhes de eventos, acesse o calendário on-line, no endereço www.na.org/?ID?=comingup-toc.
(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.)
Brazil
Parana 14-17 Apr; Brazil Sul Regional Convention 4; Praia De
Encantadas, Ilha Do Mel; www.nabrasilsul.org.br

Costa Rica
San Jose 10-12 Dec; Costa Rica Regional Convention 14; La Campiña
Country Club, Sabanilla; www.nacostarica.org

Denmark
Syddanmark 4-6 Mar; South Denmark Regional Convention;
Praestegardsskolen, Esbjerg; www.nasyddanmark.dk
2) 15-17 Apr; Region Denmark Service Works; Skt. Anna Gade Skole,
Aarhus; www.naservice.dk

England
Greater Manchester 11-13 Mar; North West England/North Wales Area
Convention; Salford University, Manchester; event info: 07960126305

Guatemala
Ciudad Guatemala 5-8 May; Latin American Convention 10 - Zonal
Forum; Conquistador Hotel & Conference Center, Ciudad Guatemala;
event info: 502.5706.4325

India
Orissa 11-13 Feb; Orissa Area Convention 2; Konark Open Air
Auditorium, Konark; event info: 9776096939
Tamil Nadu 7-9 Jan; Chennai Area Convention 3; YMCA Camp Center,
Chennai; event info: 919789966664

Mexico
Teotihuacan 14-17 Apr; Mexico Regional Convention 14;
www.namexico.org.mx/eventos.htm

Thailand
Phuket 18-20 Feb; Thailand Regional Convention 4; Banthai Beach
Resort & Spa, Patong; www.na-thailand.org/index.html

United States
Alabama 14-16 Jan; Central Alabama Area Convention 14; Governor
House Hotel & Conference-Quality Inn, Montgomery; www.caanaasc.
org/FreeAtLast%20XIV.htm
2) 25-27 Mar; Greater Mobile Area Convention 14; Ashbury Hotel &
Suites, Mobile; event info: 251.508.0212; event info: 251.442.8109;
speaker tape deadline: 1 Jan; write: Greater Mobile Area; Box 6561;
Mobile, Alabama 36606
California 7-9 Jan; TAC Convention 11; Chico Holiday Inn, Chico;
www.TAC-Convention.org
2) 14-16 Jan; San Fernando Valley Area Convention 16; Marriott:
Burbank Airport Hotel & Convention Center, Burbank; www.nasfv.com
3) 21-23 Jan; Monterey Co/Santa Cruz Area Convention 4; Portola Plaza
Hotel, Monterey; www.mbcna.org
4) 11-13 Feb; Central California Regional Convention 19; Crowne Plaza
Hotel/Seaside Park, Ventura; www.ccceinc.org/index.html
Connecticut 7-9 Jan; Connecticut Regional Convention 26; The Hilton
Stamford, Stamford; www.ctrcna.org
Florida 14-17 Apr; Recovery at Work Group First Cruise; Carnival Cruise
Lines, Cape Canaveral; event info: 407.421.6525; speaker tape deadline:
30 Nov; speaker tape info: 407.367.9876
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2) 29 Apr-1 May; Daytona Area Convention 12; Hotel Plaza & Resort,
Daytona; www.daytonana.org
Georgia 17-20 Feb; Georgia Regional Convention 30; Rainwater
Conference Center, Valdosta; www.grscna.com
Hawaii 15-17 Apr; Oahu Area Gathering 27; Camp Mokuleia, Waialua;
speaker tape info: 808.351.1996; speaker tape deadline: 30 Nov;
www.na-hawaii.org
Idaho 1-3 Apr; Southern Idaho Regional Convention 22; Owyhee Plaza
Hotel, Boise; www.sirna.org
Illinois 6-9 Jan; Chicagoland Regional Convention 23; Hyatt Regency
McCormick Place, Chicago; www.chicagona.org/events.html
2) 29 Apr-1 May; Rock River Area Convention 20; Clock Tower Resort
& Conference Center, Rockford; www.rragsna.org
Indiana 4-6 Mar; Indiana State Convention 18; Hilton Hotel, Fort
Wayne; hotel rsvns: 800.445.8667; event info: 260.456.0353
Kansas 1-3 Apr; Mid-America Regional Convention 28; Grand Prairie
Hotel & Convention Center, Hutchinson; speaker tape deadline: 21
Nov; speaker tape info: 620.960.2095; www.marscna.net/events.htm
Kentucky 21-23 Jan; Louisville Area Convention; Hyatt Regency,
Louisville; event info: 502.594.3743
Maine 18-20 Feb; Maine Area Unityfest Convention; Notre Dame
Spiritual Center, Alfred; www.namaine.org
Maryland 15-17 Apr; Chesapeake & Potomac Regional Convention 25;
Ocean City Convention Center, Ocean City; event info: 301.420.4404
Massachusetts 15-17 Apr; New England Regional Convention 14;
Sturbridge Host Hotel & Convention Center, Sturbridge; speaker tape
info: 781.953.4168; speaker tape deadline: 1 Dec; www.nerna.org
Minnesota 8-10 Apr; Minnesota Convention 18; Crowne
Plaza Riverfront Hotel, Saint Paul; hotel rsvns: 651.292.1900;
www.mnnac18.org
Mississippi 29Apr-1 May; Foglifter‘s Group Campout; Roosevelt
State Park, Morton; event info: 601.624.3694; speaker tape info:
601.316.3689; speaker tape deadline: 1 Apr
Missouri 4-6 Feb; Mid Missouri Area Cabin Fever Prevention Convention;
Tan-Tar-A Resort, Osage Beach; www.cabinfeverconvention.org
Nebraska 4-6 Mar; Eastern Nebraska Area Convention 23; La Vista
Conference Center, La Vista; event info: 402.676.5972
Nevada 11-13 Mar; North by Northwest Area Las Vegas Dopes on
Slopes 81/2; Cedar Breaks Lodge, Brian Head; event info: 702.417.1917
New Jersey 31 Dec-2 Jan; Bergen Area New Year‘s Eve Convention 17;
Hanover Marriot, Whippany; www.newyearnewlife.org
2) 18-20 Feb; Greater Newark Area Convention 6; Teaneck Marriot at
Glenpointe, Teaneck; www.nanj.org
3) 11-13 Mar; Capital Area New Jersey Convention 13; Holiday Inn,
East Windsor; event info: 609.209.5920
New Mexico 17-20 Mar; Rio Grande Regional Convention 22; Sage
Brush Inn, Taos; www.riograndena.org/RGRCNAXXII
New York 14-16 Jan; Nassau Area Convention 8; Long Island
Huntington Hilton, Melville; www.nacna.info
2) 11-13 Feb; Metro Area Habla Hispana Convention 6; Crowne Plaza
Hotel, White Plains; www.metroareadehablahispana.com
3) 25-27 Feb; Rochester Area Convention 17; Rochester Plaza Hotel &
Conference Center, Rochester; www.rochesterny-na.org
North Carolina 7-9 Jan; Western North Carolina Area Convention 26;
Crowne Plaza Resort, Asheville; speaker tape deadline: 15 Dec; write:
Western North Carolina Area; Box 16238; Asheville, NC 28816-0238;
www.wncana.net
2) 19-20 Feb; Coastal Carolina Regional Convention; Courtyard
Marriott, Carolina Beach; event info: 910.297.0334

Ohio 18-20 Feb; Toledo Area Convention 14; Holiday Inn French
Quarter, Toledo; www.ohio-na.org
Oklahoma 14-16 Jan; Western Area Norman Winter Convention 21;
Embassy Suites Hotel, Norman; http://nwcwasc.okna.org
2) 15-17 Apr; Oklahoma Regional Convention 25; Sheraton Inn Reed
Convention Center, Mid West City; event info: 405.227.2339
Pennsylvania 11-13 Feb; Mid Atlantic Regional Learning Convenference
27; Lancaster Host Hotel, Lancaster; www.marscna.org/events/index.php
2) 22-24 Apr; Greater Philadelphia Regional Convention 26; Radisson
Hotel/Valley Forge Convention Center, Valley Forge; www.naworks.org
South Carolina 21-23 Jan; Upper South Carolina Area Convention 31;
Hyatt Regency Greenville, Greenville; event info: 864.907.1444
2) 18-20 Feb; Greater Columbia Area Convention Raw 10; Hilton
Oceanfront Resort, Hilton Head Island; event info: 803.238.4075
Texas 1-3 Apr; Southeast Texas Area First Convention; MCM Elegante
Hotel & Convention Center, Beaumont; speaker tape deadline: 30 Nov;
www.setana.org

2) 21-24 Apr; Lonestar Regional Convention 26; DFW Lakes Hilton,
Grapevine; www.lsrna.com/office.htm
Utah 11-13 Mar; North by Northwest Area Las Vegas Dopes on Slopes
81/2; Cedar Breaks Lodge, Brian Head; event info: 702.417.1917
2) 18-20 Mar; Northern Utah Area Convention; Ogden Marriott, Ogden;
www.northernutahna.org
Virginia 7-8 Jan; Rappahannock Area Convention 29; Fredericksburg
Expo Center, Fredericksburg; event info: 540.287.7908
2) 11-13 Feb; Circle of Sisters Women‘s Convention 14; Holiday Inn
Select Koger South Conference Center, Richmond; www.circleofsisters.org
3) 18-20 Feb; Tidewater Area Convention 11; Norfolk Waterside
Marriott, Norfolk; event info: 757.735.7615
Washington 10-13 Mar; Clean & Free By the Sea 28; Ocean Shores
Convention Center, Ocean Shores; www.wnir-na.org

WCNA 34

San Diego, Califórnia, EUA
1-4 de setembro de 2011

Em Espírito de Unidade

Chamada para
Oradores e
Avaliadores
Procuram-se oradores para as oficinas
(mínimo de cinco anos limpos) e partilhas
principais (mínimo de dez anos limpos)
para a WCNA 34, e membros para ajudar
a avaliar os potenciais oradores (mínimo
de cinco anos limpos). Para maiores
informações, visite please visit
www.na.org/wcna34
www.na.org/subscribe

Aparecer na
The NA Way é motivo
para sentir gratidão ...

Nunca quis
ser famoso ...

... e vaidade!

…e agora a fama me
persegue! Quantos
telefonemas!

O prazo final para se oferecer como
avaliador de oradores é 28 de fevereiro de 2011
O prazo final para encaminhamento de
nomes de potenciais oradores é
31 de março de 2011

“Zé Caldinho” é uma tira publicada regularmente no jornal Serenidade, da comunidade
de NA de Portugal. “Zé Caldinho” é o apelido
de um adicto em recuperação, que tenta
parecer legal, honesto e divertido. Mas a sua
“sombra” sarcástica está sempre presente,
acrescentando comentários de fundo. Foi
apresentado na edição de outubro de 2010
da NA Way Magazine.

Sou espiritualizado
demais para esse tipo
de coisa …

…mas vou começar
a cobrar pelos direitos
de imagem!

Reproduzido com permissão de Serenidade,
No. 86, o boletim de recuperação de Portugal
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Questões Financeiras:
Auto-Sustento em NA
Para realizar nossos objetivos espirituais – nossa
visão e o propósito primordial dos grupos aos quais
servimos – nosso sistema de serviços depende das
contribuições dos membros de NA, que encontraram a liberação da adicção e levam vidas produtivas
e responsáveis, e dos grupos de NA que cresceram
e prosperaram proporcionando uma atmosfera de
apoio e recuperação para os adictos. Porém, a prática
de auto-sustento envolve mais do que apenas nossos
próprios grupos e áreas. Auto-sustento em NA também significa prover nosso sistema de serviços dos
recursos necessários para chegarmos até os adictos
que ainda não alcançamos, tornando a nossa mensagem disponível em locais onde ainda não existem
reuniões. Estas tarefas não costumam ser fáceis nem
baratas, mas a nossa recuperação pede para fazermos
o nosso melhor.
Pessoas, ideias, dinheiro – são recursos críticos
em nosso trabalho para assegurar que os
adictos de todos os lugares possam conhecer
uma nova maneira de viver. Durante o ciclo de
conferência 2008-2010, um dos nossos projetos envolveu a atualização de nossos folhetos
sobre auto-sustento. O fato é que muitos membros ainda contribuem com a mesma quantia de
quando ingressaram na recuperação em NA, tanto
em termos de contribuição individual como de
modelo de fluxo financeiro utilizado para os serviços. O dinheiro que colocamos na sacola não
chega nem perto do alcance que já teve um dia,
e o modelo financeiro de “redistribuição” nunca
proporcionou ao nosso sistema de serviços um fluxo
estável e confiável de contribuições.
Nossa esperança é que os dois novos folhetos sobre
auto-sustento, aprovados na WSC 2010 – IP nº 24,
Questões Financeiras: Auto-Sustento em NA e IP nº
28, Custeio dos Serviços de NA – tragam aos membros uma maior consciência quanto à importância
das contribuições individuais e do fluxo financeiro
de NA. Diante das contínuas dificuldades econômicas, a mensagem destes folhetos revela-se muito
oportuna: é importante doarmos o que for possível,
porque nossa irmandade e a recuperação pessoal
dependem disso.
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Nossa recuperação como indivíduos e nossa existência enquanto irmandade são testemunhas de que,
quando nos unimos, podemos superar até as piores
adversidades. Juntando esforços e recursos, podemos
continuar a compartilhar nossa promessa de liberdade, para que todos os adictos do mundo tenham
a oportunidade de vivenciar nossa mensagem em
seu próprio idioma e cultura, e encontrar uma nova
maneira de viver.

Novos produtos do NAWS
Português do Brasil

Pesquisa de participação de membros
Item No. ZPRBR1001

Preço: US$ 0,25

Espanhol
Sexta Edição do Texto Básico

Narcóticos Anónimos
Item No. CS-1102

Preço: US$ 11,00

Dinamarquês

IP nº 2: Gruppen
Item No. DK-3102

IP nº 13: Af unge addicts til unge addicts
Item No. DK-3113

Isto Resulta: Como e Porque

;g dke djrk gS dSls vkSj D;ksa

Celebração do 20º aniversário do Texto
Básico Espanhol, com o mesmo design da
versão comemorativa do 25º Aniversário
do Texto Básico em inglês.

Item No. HI-1140

IP #7: Vai es esmu atkarīgais?

IP nº 24: El dinero importa: mantenernos
con los propios recursos en NA
Preço: US$ 0,48

IP nº 28: La financiación
de los servicios de NA
Item No. CS-3128

Preço: US$ 0,32

IP nº 26: Acceso para aquellos que
tienen necesidades adicionales
Item No. CS-3126

Preço: US$ 0,26

Princípios e Liderança em NA

Los principios y el liderazgo
en el servicio de NA
Item No. CS-2206

Preço: US$ 7,70

Letão

Preço: US$ 25,00

Item No. CS-3124

Preço: US$ 0,21

Hindi

Edição Comemorativa da
Sexta Edição do Texto Básico

Item No. CS-1103

Preço: US$ 0,26

IP nº 20:
Hospitals- & institutionsservice
og NA-medlemmer
Item No. DK-3120

Espanhol

Preço: US$ 0,26

Item No. LV-3107

Preço: US$ 0,21

IP #8: Tikai šodien
Item No. LV-3108

Preço: US$ 0,21

Norueguês
Princípios e Liderança em NA

Prinsipper og Lederskap
i Nas Servicestruktur
Item No. NR-2206

Preço: US$ 0,26

Português

Os grupos de NA e a medicação
Item No. PO-2205

Preço: US$ 0,26

Preço: US$ 0,26

Croata

IP nº 6: Oporavak i recidiv
Item No. CR-3106

Preço: US$ 0,21

IP nº 23: Kako ostati čist vani
Item No. CR-3123

Preço: US$ 0,21
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Turco
Punjabi
IP #1: e”D, eh, fet/I ns/ feT[I
Item No. PA-3101

Livreto Branco de NA

Adsız Narkotik
Item No. TU-1500

Preço: US$ 0,63

Preço: US$ 0,21

Pôsters Coloridos e Faixas

Para uso nas reuniões de recuperação e serviço, e exposição em eventos; os pôsters apresentam uma borda
multicolorida, representando os idiomas de NA. Faixas
impressas em vinil, com ou sem prendedores, em diversos tamanhos. Disponível com os Doze Passos, Tradições
e Conceitos; Visão para o Serviço de NA; Mapa de Reuniões com as Regiões do Mundo, e Linha do Tempo da
Literatura. Acesse a listagem completa dos produtos e
preços no endereço www.na.org/?ID=catalog-products

Próximos lançamentos
Para conhecer as datas de lançamento, consulte nosso Catálogo de Produtos on-line:
www.na.org/?ID=catalog-products

It Works: How and Why
em Edição Especial
e para Presente

Com capa em verde iridescente e
dourada e o logo de NA em relevo;
vem envolto em uma caixa para
presente. Será publicada uma
Edição Especial limitada de 2.500
exemplares numerados à mão,
oferecendo também uma caixa de
proteção de luxo em relevo.
Item No. 1141 (Especial) Preço: US$ 25,00
Item No. 1142 (Presente) Preço: US$ 15,75

Norueguês
Só por Hoje

Bare for i dag
Item No. NR-1112

Preço: US$ 7,70

