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Um companheiro do meu grupo de escolha compartilhou que, quando chega à
reunião, ele lembra que está entrando em um espaço sagrado. Isso me fez recordar
o tema da Conferência Mundial de Serviço de 2018: Sobre essa base comum nos mantemos comprometidos. O tema é uma citação da Visão para o Serviço de NA, onde é
precedido pela seguinte frase: Todos os esforços de Narcóticos Anônimos são inspirados pelo
propósito primordial de nossos grupos. O intuito é nos lembrar que levar a mensagem de NA
é nosso propósito primordial, e que a base comum que compartilhamos é um local
espiritual. A Conferência Mundial deste ano foi caracterizada por muitos feitos inéditos
e históricos. Talvez isso tenha ocorrido, em parte, porque o tema em questão norteou
a natureza espiritual dos assuntos tratados na WSC, em nome da Irmandade de NA.
Nesta edição da revista, apresentaremos um resumo de alguns desses trabalhos, mas
pedimos a vocês que leiam o boletim NAWS News (www.na.org/nawsnews) e acessem
www.na.org/conference para obter informações mais detalhadas.
Nossa seção de Partilhas está repleta de histórias, inclusive lembranças de membros que compareceram à 19ª WCNA em Orlando, cidade para onde a 37ª Convenção
Mundial de NA retornará este ano. Além disso, um companheiro compartilhou sua
experiência ajudando a planejar e organizar a 22ª Convenção Mundial de NA em
Toronto. Temos também uma seção Vejam só! estendida, na qual celebramos grupos e
eventos do mundo todo. Muitos de vocês irão ler esta revista na WCNA 37, e esperamos que muitos leiam a versão on-line, para que possam aproveitar os recursos adicionais incluídos na NA Way eletrônica. Se você ainda não tem a assinatura eletrônica,
acesse www.naway.org.
Chegou o momento de fazermos uma pesquisa com os leitores da NA Way (pág.
17). Nós nos dedicamos a trazer informações de recuperação, serviço e entretenimento
relacionado à recuperação, que abordem questões e eventos atuais e sejam relevantes
para membros de NA do mundo todo. Pedimos o seu tempo para responder à pesquisa.
Você pode preencher, imprimir e enviar o formulário por fax, correio ou e-mail, ou então
acessar https://www.surveymonkey.com/r/NAWay e concluir a pesquisa on-line.
De J, Editora
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Assinante eletrônico: clique aqui para conteúdo adicional.
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.

TEMA
Recuperação
na Tailândia
Meu nome é Nat, uma adicta de Chiang Mai, na Tailândia. Nem sempre vivi aqui. Minha
adicção ativa foi em Los Angeles, na Califórnia. Usei durante 13 anos. Então parei, simplesmente. E a abstinência não durou muito, dois anos no máximo. Como era egocêntrica, pensei
que finalmente estava bem, e então a vida se tornou rotineira muito rapidamente. Fiquei
entediada, e o ciclo vicioso do uso retornou novamente.
Até que um dia eu cansei. Eu odiava TUDO, até mesmo as drogas, mas principalmente
odiava a mim mesma. As drogas não faziam mais efeito e não tive coragem de acabar com a
minha vida, então decidi: “Tubo bem! Eu vou viver."
Embora NA tenha surgido na área de Los Angeles, eu não sabia nada sobre NA. Eu apenas
existia sem usar, sentia muito ódio e torpor. O caminho era solitário e me sentia destruída por
dentro. Minha saúde física estava bem. Não usei mais, mas minha mente e espírito estavam
em pura agonia, o que, evidentemente, enterrei e ignorei. Queria fugir, então me mudei para
a Tailândia - e foi aqui que encontrei NA.
Entrei na sala de NA com ceticismo, mas continuei voltando. Continuei voltando
porque a cada vez me sentia um pouco melhor do que quando entrara. Eu me sentia
um pouco menos só. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses,
até que percebi que alguém realmente me entendia, e soube que pertencia a NA. O
caminho para a recuperação não é fácil. Não mudamos nosso pensamento da noite
para o dia. Minha cabeça ainda é complicada, mas não preciso mais caminhar sozinha.
Moro em um lugar onde NA não é amplamente conhecido pelos tailandeses.
Mesmo havendo reuniões, o estigma de ser um adicto é tão grave que dificulta a
procura de ajuda, especialmente para as mulheres. Quase não há mulheres tailandesas nas salas de NA. Sei no fundo do meu coração que há outras de
nós sofrendo por aí. Onde estão vocês, irmãs?
Minha experiência na primeira Convenção do Fórum Ásia-Pacífico
de NA em Katmandu (Nepal) foi incrível. A convenção deu reconhecimento especial a nós mulheres, e o Fórum Ásia-Pacífico nos recebeu
de braços abertos e com bondade. Este é um programa para todos, seja
qual for a identidade de gênero. Isso me encheu de esperança de que
um dia a comunidade de NA da Tailândia estará repleta de tailandeses
nativos, e que as mulheres se sentirão seguras para se unirem a nós,
como nós somos.
N
Na minha adicção ativa, eu morava em uma cidade onde
hav
havia centenas de reuniões por semana, mas eu nunca entrei em
nen
nenhuma. Agora, aqui estou eu, onde as reuniões em tailandês
são escassas e os recursos são limitados. Tenho que acreditar que
o fato de eu estar aqui com habilidade bilíngue e boa vontade
para servir é um projeto grandioso orquestrado por algo maior
pa
do que eu. Realmente, só dando podemos manter o que temos.
d
Nat A, Chiang Mai, Tailândia
Reproduzido do Asia Pacific Forum News, nº 44, maio de 2017
R
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Próximo concurso
de legendas
Esta é a sua chance de participar da The NA Way
Magazine de uma maneira inteiramente nova. Escreva
uma legenda para esta imagem, envie para nós e
você será magicamente incluído em nosso concurso
de legendas. Escolheremos a melhor (e talvez mais
algumas), para publicação em uma próxima edição da
revista. Seu prêmio será a satisfação de ver seu nome
na The NA Way!
Envie sua participação para o e-mail naway@na.org
com o assunto “Basic Caption Contest”, e não deixe
de incluir no corpo do e-mail o seu nome e o lugar de
onde você é.

Qual foi a mensagem que este
companheiro encontrou no
biscoito da sorte?

• Esvazie sua mente e crie lindas
páginas de colorir de NA
• Responda a pesquisa com os
leitores da NA Way
• Configure a sua assinatura
eletrônica
• Seja um Repórter Itinerante da
NA Way e anote histórias e relatos
• Seja um voluntário no setor da
NA Way da WCNA 37

Interessado? naway@na.org

Visite-nos na entrada da ala Oeste
do Centro de Convenções Orange
County, próximo ao escritório
local do NAWS!
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Compartilhe a magia da
SUA recuperação

Foto: Conor H, Dublin, Irlanda

PARTILHAS
Adicta trans
Sou uma adicta transgênero e estou limpa há 34 anos. Vou a quatro ou cinco reuniões
por semana e estou envolvida com o serviço. Moro em uma localidade remota. Temos
um grupo de NA a cerca de 16 km de distância, com duas reuniões por semana. Tenho
que viajar cerca de 70 km até a segunda reunião de NA mais próxima. Quando não posso
ir, vou a reuniões de outras irmandades. Mas meu coração está em NA, e esse é o único
lugar em que faço o serviço de Doze Passos. Gostaria de ir a quatro ou cinco reuniões
de NA por semana, mas aqui nas montanhas simplesmente não há apoio suficiente.
Nossa reunião local conta com três a oito presenças, e houve muitas noites em que
fiquei sozinha na sala.
Participo regularmente da reunião do nosso comitê de serviço de área, mesmo quando
não tenho um encargo no serviço. Meu primeiro padrinho foi coordenador de literatura,
e eu assumi o serviço quando tinha uns 18 meses. Naquela época, eu conseguia carregar
a literatura da área em uma mala. Ao longo dos anos, tenho atuado na coordenação de
literatura em diversas áreas de vários estados. Literatura é o meu serviço preferido. Gosto
de pensar que, quando digo que transmito a mensagem, eu falo literalmente. Nossa área
tem de 30 a 40 grupos, e distribuímos em torno de US$ 2.500 de literatura todos os meses.
Nosso estoque atual ocupa oito caixas de armazenagem. Não sou mais a coordenadora,
mas sempre que posso eu apareço para ajudar a despachar os pedidos de material.
Mencionei anteriormente que sou transgênero. A razão pela qual estou contando isso
é porque NA foi muito importante para eu me assumir e também na minha transição.
Participei de alguns grupos de apoio a gênero, mas nunca encontrei neles o que encontro
em NA: soluções. A comunidade transgênero sofre muito com adicção, depressão, etc. Li
estudos que mostram que adultos transgêneros são 14 vezes mais propensos a pensar
em suicídio e têm 22 vezes mais probabilidade de tentar o suicídio do que o público em
geral. Nos grupos de apoio a gênero que frequentei, fala-se muito sobre problemas, mas
pouco sobre outras soluções além da cirurgia. Na minha opinião, essa não é a solução
para o problema “real”. Para mim, o problema “real” tem sido a minha falta de aceitação
de mim mesma e meu medo de tudo o que envolve me assumir.
Por isso vivi em segredo, inclusive durante 29 anos
em recuperação. Depois que decidi me assumir, percebi que viver os princípios de NA me permitiu crescer
e ser feliz como a mulher que sou. Princípios como
honestidade, aceitação, integridade, boa vontade,
fé e perseverança me transformaram na pessoa que
sou hoje. O amor e a aceitação de todos nas salas
me ajudaram imensamente. Ainda pretendo fazer a
cirurgia em um futuro não muito distante. Entretanto,
isso é apenas para fazer uma mudança física, não é
para me reparar espiritualmente. NA vem fazendo isso
há 34 anos e continuará a fazê-lo, um dia de cada
vez, até que eu receba o meu medalhão da eternidade
(que eu não tenho pressa em pegar).
Stephanie P, Colorado, EUA
Faça sua assinatura eletrônica da The NA Wayy e de outros periódicos do NAWS no site www.na.org/subscribe 5

Enfim
Meu nome é Shahryar e sou um
adicto. Sempre gostei de fazer as coisas
para ser visto e receber atenção. Queria
ser esperto. Meus amigos eram sempre
mais velhos e seus hábitos eram sempre
ilegais. Mas havia uma sensação estranha que me deixava infeliz com o que eu
tinha. Parecia que tudo na minha vida
estava tentando me transformar em um
adicto! Comecei a usar drogas por prazer,
mas depois de alguns anos me tornei um
adicto perigoso que procurava drogas
em qualquer situação. Eu era um ladrão
profissional e um parasita que roubava
os bens dos amigos e entes queridos.
Por diversas vezes, fui para a prisão por
uso e posse de drogas. Decidi desistir de
usar mas não consegui. Decidi me casar,
pensando que talvez pudesse me ajudar,
mas esse também foi o sonho errado.
Por fim, todos me deixaram - meus pais,
meus amigos e minha adorável esposa.
Eu estava profundamente só.
Enfim, recebi a mensagem de NA através de um dos meus queridos amigos.
Não acreditava que um adicto pudesse
ficar limpo e se recuperar, porque eu
havia tentado parar de todas as formas
e me decepcionei todas as vezes. Fui a
uma reunião de NA. Não entendo o que
aconteceu, mas foi uma das noites mais
bonitas que eu já vivi. Na minha vida pregressa, meus entes queridos desejavam a

minha morte. Naquela reunião um milagre aconteceu. E para um adicto como
eu, cujo desejo era apenas ter uma noite
sem usar, os sonhos começaram a se
transformar em realidade. Naquela noite,
alguém me abraçou - alguém que não
me conhecia! Um gentil companheiro
apertou minha mão, compartilhando
puro amor comigo. Fui às reuniões regularmente, como os outros membros me
recomendaram. Escolhi um padrinho
e fiz os Passos. Consegui mudar meu
comportamento, trabalhando os Doze
Passos de Narcóticos Anônimos.
Nada é tão precioso quanto um
adicto em recuperação ajudando outro
adicto, e por isso comecei a ajudar os
outros também. Decidi fazer reparações
com a ajuda do meu padrinho. Foi um
dia incrível e feliz quando me reparei pela
dor que causei à minha irmã, e vou me
lembrar daquele dia pelo resto da vida.
Minha família me perdoou e, depois
de quatro anos e meio, minha esposa
voltou para nossa casa. Depois de um
ano vivendo novamente com ela, meu
filho nasceu no meu aniversário de seis
anos de recuperação, e ele é o melhor
presente que Deus me deu. Em breve,
meu filho fará seis anos, e eu completarei
doze anos limpo.
Eu aprecio NA. Devo minha vida
a Narcóticos Anônimos, e o melhor
momento da vida é quando compartilho
minha recuperação com outro adicto.
Servir a outro adicto é como uma garantia de vida.
Shahryar N, Teerã, Irã

História de
sucesso

Rich W, Carolina do Sul, EUA
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Essa coisa de adicção e recuperação
começou quando eu era jovem. Eu era
adicto a tudo que me fizesse sentir bem
e que me dava uma onda natural. Estava
envolvido com esportes e atletismo. O
sentimento de ser aceito pelos meus
amigos fazia parte da minha vida – era
um vício. Procurava sempre a maior
realização e o maior desafio. Era um
estudante bem sucedido, motivado e
realmente comprometido com as minhas
atividades, como os estudos e as equi-

pes. Trabalhava muito e festejava mais
intensamente ainda. A composição da
droga não importava. Correr dava uma
onda natural, e então as substâncias
químicas que a corrida liberava me
levavam a procurar uma sensação física
mais intensa. Tornei-me parte de muitos
grupos diferentes na escola e passei a
integrar a cultura das drogas. Abusei
das substâncias químicas disponíveis e
deixei a corrida de lado. Gradualmente,
as drogas assumiram o controle da
minha vida.
Fui para a faculdade e acabei reprovado devido a um colapso mental.
Estava mentalmente desequilibrado, e
meus responsáveis foram me buscar de
volta para casa. Estava me degradando
lentamente, até que algo poderoso
aconteceu. Conheci a recuperação em
NA. Mentalmente, fiquei estável através
dos sistemas de recuperação. Hoje sou
uma história de sucesso, pelo fato de
trabalhar em um emprego há quase um
ano. Não conseguia manter um trabalho
nem por um mês quando estava mentalmente desequilibrado. Dias limpos são
o acúmulo de horas limpas e minutos
limpos. Estou em recuperação a longo
prazo e sou um sucesso para meus colegas, família e comunidade.
Hoje tenho dias de adicção e dias
de recuperação. Os dias de adicção são
quando a doença levanta a cabeça e
eu atuo um defeito, ressentimento ou
qualquer outra coisa que seja resultado
direto de ter a doença da adicção. Vou
a exposições de arte e faço exercícios
regularmente. Minha vida é plena e
vigorosa. Meu objetivo é estender a mão
a um recém-chegado e estar lá para lhe
dar apoio. Também tenho sonhos que
estou realizando por causa de NA. NA
é o poder que eu nem enxergava como
sendo uma salvação ou uma realidade.
Correr, fazer exercícios, arte e fotografia
eram a minha adicção, e as drogas foram
o solavanco ao longo do caminho que
me trouxe até aqui. Só por hoje eu vivo
sem drogas, e quero agradecer a NA por
tudo na minha vida e pelo que está por
vir. Hoje eu escolho a recuperação.
Craig M, Michigan, EUA

O serviço
fortalece
Minha história é uma daquelas de que
apenas os sonhos são feitos. Quando
entrei em recuperação, não me ocupava
muito pensando nos outros – tudo dizia
respeito a mim, eu e eu mesma. Da
mesma forma, não compreendia o que
vinha a ser o serviço. Era algo que outras
pessoas faziam, certo?! Achei que ainda
não estava pronta para servir. Eu era
muito nova em recuperação. A verdade
é que o serviço me deixa mais preparada
para muitas coisas e mais capaz de fazer
o que é necessário.
Então, primeiro fiz chá e café nas reuniões, e depois participei da abertura de
uma nova reunião. Depois disso, entrei
para o subcomitê de linha de ajuda e me
tornei RSG do grupo. Neste momento,
estou atuando como coordenadora do
subcomitê de linha de ajuda.
Nunca pensei que conseguiria parar
de usar drogas, perder o desejo de usar
e encontrar uma nova maneira de viver.
O que eu sabia com certeza é que faria
a mesma coisa até morrer: usar drogas. Mal posso acreditar que esta sou
eu - ansiosa, tímida, desajeitada, que
odeia ser o centro das atenções e não
é líder. Mas hoje eu sei e compreendo
que quando presto serviço não devo
colocar o foco em mim, mas nos outros.
Por isso, posso ser qualquer coisa que
eu precise quando desempenho esse
papel. As dádivas que recebo hoje são
indescritíveis.
Lindie P, Cidade do Cabo, África do Sul

Processo
contínuo
Viver a vida como ela é e em uma
Irmandade chamada Narcóticos Anônimos salvou minha vida. Este programa
mudou minhas inseguranças, complexos,
medos, falta de confiança, irresponsabilidade, manipulação e, principalmente,
meu isolamento. Não sou mais incapaz
de manter um emprego, e não acredito
mais que irei morrer usando. Hoje sou

um membro produtivo e confiável da
sociedade e melhorei em todos os
aspectos da minha vida.
Aprendi através dos meus defeitos de
caráter que não sou pior nem melhor do
que ninguém. Sou apenas eu mesmo. A
crítica, o engano e o confronto manifestaram-se durante toda a minha vida.
Negação e ego podem me levar a resistir
à mudança, o que dificulta meu processo
de recuperação. Minha doença tenta me
dizer que não sou assim, que isso não
acontece comigo e que nunca farei o
que outros membros fizeram. A adicção
tenta me manter longe da única coisa
que pode salvar a minha vida.
Continuo melhorando, especialmente
por servir à nossa Irmandade, para que
qualquer adicto que sofre em busca de
recuperação possa encontrar NA. Minha
doença foi desmascarada através de uma
diversidade de experiências ao longo de
muitos anos, como a morte de dois dos
meus filhos, o fim de relacionamentos,

divórcios, falência e mudanças geográficas. Mas também aprendi e cresci em
recuperação através de relacionamentos
confiáveis com outros companheiros,
que foram fundamentais na minha
recuperação.
Assim, a recuperação é um processo
contínuo de descoberta de informações
e de maturidade suficiente para alcançar
a mudança e a reparação. Trabalhar
os passos, o apadrinhamento, buscar
ajuda de profissionais bem informados
e prestar serviço em NA e na minha
comunidade fazem parte desse processo
para mim. Encontro soluções através
de um adicto ajudando outro adicto:
conversando com afilhados e com o
meu padrinho, com recém-chegados e
aqueles com muito tempo de recuperação. Graças a essas experiências e ao
nosso programa, hoje sou responsável
pelas minhas ações, vivo em paz e
sou livre.
Jose R, Corozal, Porto Rico

PQ ÀS VEZES, QDO VC
PRECISA EXAMINAR SEU SUA
PERSPECTIVA, VC NÃO TEM
UM COMPUTADOR.
Graça
Compaixão
Conexão huma
na
Compreensão
Companheirism
o
Aceitação
Escolha
Serenidade
Responsabilida
de
Rendição

Photo: Sabrina E, where, where

E ÀS VEZES AS COISAS Q
VC AGRADECE NÃO SÃO
EXATAMENTE COISAS.
Sabrina E, Virgínia Ocidental, EUA
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Imagine a liberdade
WCNA 22: 3–6 de setembro de 1992
Toronto, Canadá
Nota editorial: Em 1992, diferentemente de hoje em dia, os locais da
Convenção Mundial de NA eram escolhidos através de um processo de
candidatura, e o comitê local da sede do evento reportava-se ao Quadro
de Diretores da Convenção Mundial.
No outono de 1989, um grupo de cinco membros de Toronto
reuniu-se para debater a possibilidade de formar um comitê de
candidatura para apresentar proposta para sediar a Convenção
Mundial. Alguns de nós havíamos participado da Convenção
Mundial de Nova Orleans, que contou com milhares de presenças, e ficamos intimidados e apreensivos diante de uma
empreitada tão grandiosa. Concordamos em nos reunir novamente para rever as diretrizes de envio da proposta.
Naquela época, tínhamos cerca de 20 reuniões na área de
Toronto, incluindo Hamilton e Barrie. Nosso comitê de serviço
de área e a Região de Ontário tinham quatro anos de formação.
Toronto recebera com sucesso 200 participantes para a primeira
convenção regional na Universidade de Toronto.
Durante nossa reunião para avaliar as diretrizes para candidatura, ficou claro que aquilo estava muito acima das nossas
possibilidadades - e, como era comum nos primeiros anos, não
era algo que estivéssemos nem próximos de conseguir. Ninguém
tinha nem de perto os requisitos de tempo limpo, não tínhamos
experiência de convenção suficiente na área nem na região,
nossa área era muito pequena e não seria possível que a Área
Toronto ou a Região Ontário apoiassem a ideia. Combinando
doses espirituais de fé cega e coragem, tomamos a decisão
unânime de seguir em frente mesmo assim!
Recebemos apoio tanto da área como da região para formar
o comitê de candidatura. Tivemos reuniões com a Prefeitura
de Toronto. Nossa proposta incluía os custos de utilização do
recém-construído Centro de Convenções de Toronto, acomodações em diversos hotéis no centro, transporte entre os locais e
vários eventos em diferentes lugares. Dentro de alguns meses,
a proposta para sediar a WCNA 22 em 1992 estava completa,
apenas duas semanas antes do prazo final. Programamos um
jantar para a nossa última reunião e envelopamos a proposta a
ser entregue por correio no Escritório Mundial de Serviço (WSO).
Nosso comitê de candidatura foi dissolvido, e o assunto estava
agora nas mãos de Deus.
Semanas depois, recebi uma ligação do WSO para confirmar nossa candidatura. Dois funcionários do WSO vieram até
Toronto para se encontrar com o comitê de candidatura e
analisar todos os aspectos da nossa proposta. Nós passamos
três dias juntos. Tudo foi se tornando muito real, à medida em
que compartilhavam conosco sua experiência e visão. Também
receberam propostas de Montreal e Vancouver. Em 1990, o
Quadro de Diretores da Convenção Mundial decidiu que Toronto
sediaria a WCNA 22! Viva!
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Uau! Uhu! Formamos um comitê de convenção em Toronto
e iniciamos um processo de planejamento de dois anos. Este
começou com a projeção de frequência e a elaboração do
orçamento. Enquanto planejávamos a Convenção Mundial, NA
Canadá também vivenciava crescimento em outras áreas. O
WSO estava desenvolvendo o Centro de Distribuição Canadense
em Mississauga, que ajudaria a melhorar o envio de literatura
e produtos de NA para todo o país. E logo após a abertura do
centro de distribuição, formamos a Assembleia Canadense
(nosso fórum zonal). Foi emocionante, naquele momento, poder
acompanhar a nossa comunidade local de NA e presenciar seu
crescimento e amadurecimento.
No final de semana anterior à Convenção, cerca de cem
membros compareceram a um churrasco no hotel que sediou a
convenção, onde preparamos milhares de pacotes de inscrições.
Centenas de caixas de material promocional foram empilhadas
em paletes no setor de carga do andar de baixo, e tivemos que
inventariar e organizar tudo aquilo também.
A WCNA 22 foi um sucesso e contou com a presença de mais
de 4.500 membros de NA! Muitos companheiros mais antigos
que serviram como voluntários ou participaram da convenção
ainda estão em recuperação até hoje. Hoje presto homenagem
ao pioneirismo do comitê de candidatura original: Michelle F,
Susan S, Rachelle A e Wayne (cujo sobrenome não me recordo),
juntamente com o incrível comitê de convenção e centenas de
voluntários que fizeram da WCNA 22 um sucesso. Atuar como
coordenador da convenção continua sendo uma das minhas
maiores experiências de vida. Escrevi este artigo em julho de
2017 – 25 anos depois da WCNA 22 – pensando nos adictos
do mundo todo que ainda podem imaginar a liberdade de viver
limpos e se recuperar através do caminho de NA!
Sean S, Ontário, Canadá

WCNA 19:
A magia foi real
Há 29 anos

Lembranças mágicas
Estou animado com a volta para Orlando da Convenção Mundial de NA deste ano, porque participei da WCNA 19 na cidade,
em 1989. Eu estava limpo há cinco anos e tinha participado das
duas Convenções Mundiais anteriores: Nova Orleans em 1987 e
Anaheim em 1988. Então, me senti um adicto em recuperação
experiente em matéria de Convenção Mundial.
Foi a minha segunda visita à Flórida. Eu havia participado de
uma trimestral da Conferência Mundial de Serviço em Miami,
no início de 1989. Orlando era lindíssima. A cidade estava em
alvoroço porque o Magic, seu time profissional de basquete, iria
estrear na mesma época da WCNA. O tema da nossa convenção
também continha a palavra magia (magic, em inglês, como o time
de basquete de Orlando). Fotos da estrela do time (um estreante
magro chamado Shaquille) estavam penduradas por todos os
lugares. Os moradores locais só falavam sobre essa expectativa.
Uma das maiores emoções foi ostentar minha jaqueta da convenção “A magia é real”. Cara, eu amava a jaqueta, e é uma pena
tê-la perdido ao longo dos anos. Estou muito animado porque
o tema e o logotipo da Convenção Mundial deste ano são quase
iguais aos da WCNA 19. Mal posso esperar para comprar minha
nova jaqueta. Vou guardar melhor essa daí.
Minha lembrança final pode não parecer tão emocionante
para alguns. Lembro-me de John K, um adicto de Nova York,
grato e em recuperação, pedindo aos membros na Convenção
que assinassem um pedido que posteriormente ele enviaria
ao WSO, solicitando bailes com músicas para afro-americanos
dançarem. Não me recordo se havia muitos afro-americanos na
WCNA 19, mas lembro do John e do seu abaixo-assinado, e que
fiquei animado e ansioso para assinar o pedido.
O engraçado é que alguns membros me pediram para fazer
uma solicitação aos Serviços Mundiais de NA e ao Quadro Mundial para incluir “steppin’ set” na WCNA 37. É um tipo de dança
de salão popular entre muitos companheiros afro-americanos
de NA e que inclui música R&B. Fiz a solicitação, e acredito que
John ficaria orgulhoso. Em breve saberemos se o nosso pedido
será atendido. Mais será revelado!
David W, Geórgia, EUA

Clique aqui para mais histórias da WCNA 19.

19ª Convenção Mundial de NA, Orlando, Flórida… Eu estava
lá com três anos de recuperação! Fiquei muito inspirado pelos
mais antigos contando sobre o crescimento de NA e - uau! temos visto TANTO crescimento desde então. Sou grato por
ter ficado por aqui para ver isso acontecer e para apreciar viver
limpo. Só por hoje, aconteça o que acontecer, terei 31 anos
quando esta Convenção rolar (a WCNA 37). Abraços e amor
a todos.
Duncan B, Califórnia, EUA

Gary e Wendy P, Arizona, EUA

De volta a Orlando

Minha primeira Convenção Mundial foi a WCNA 19, em
1989: A magia é real. Eu estava limpo há três anos, tinha uma
esposa maravilhosa e dois filhos pequenos. Passávamos o dia
no parque na outra rua com o “rato mais famoso do mundo” e,
assim que as crianças caíam de sono, voltávamos para o hotel
para colocá-las na cama e eu pegava a estrada para a WCNA.
Hoje, as crianças estão crescidas (uma está em recuperação),
aquele casamento está concluído e o rato continua lá. E eu…
estou voltando para Orlando para a WCNA 37, tão empolgado
quanto da primeira vez em que fui à Convenção Mundial em
1989, apenas um pouco mais velho, e espero que um pouco
mais sensato. A magia continua real!
Anônimo, Califórnia, EUA
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Sobre essa

base comum

nos mantemos
WSC 2018 comprometidos.
A Conferência Mundial de Serviço de 2018 foi realizada de 28
de abril a 5 de maio de 2018, em Woodland Hills, na Califórnia.
Conhecida pela sigla em inglês WSC e reunindo-se a cada dois
anos, é o momento e o local onde todos os nossos Serviços
Mundiais se encontram para deliberar sobre temas e questões
relevantes para a nossa irmandade mundial. A WSC apóia a
Irmandade como um todo, de acordo com a consciência de
grupo de NA.
Há muitos anos que a conferência vem evoluindo, passando
da utilização de procedimentos parlamentares para a tomada
de decisões por consenso. Esta WSC incluiu muitas mudanças
em seus procedimentos operacionais e regulamento, com
o objetivo de se aproximar desse novo modelo. Também foi
uma conferência inovadora em diversos aspectos, inclusive
na sessão de abertura, oportunamente intitulada “Primeiro as
primeiras coisas”. A sessão foi uma oportunidade para apresentações e um momento em que a estrutura de serviço pode
se unir espiritualmente antes do início dos trabalhos. Ao final
da sessão de abertura, a Oração da Serenidade
foi compartilhada em todos os idiomas presentes
(foram 25 este ano) – e a edição eletrônica da NA
Way contém uma gravação de áudio desse momento
emocionante e espiritual.
Não conseguiremos cobrir aqui todos os detalhes
dos oito dias da WSC, mas incluímos alguns destaques
e incentivamos todos os membros a acessar
www.na.org/conference para obter maiores
informações, inclusive uma minuta do sumário
de decisões.

Inovações da conferência
• Alguns participantes se fizeram presentes e participaram
através de conexão via internet. O delegado regional do
Irã e os delegados suplentes do Irã e da Austrália, que não
conseguiram obter vistos, participaram virtualmente.
• Delegados zonais de cinco fóruns estiveram presentes como
participantes sem direito a voto: respectivamente, os delegados do Fórum Ásia-Pacífico, da Assembleia Canadense,
da Reunião dos Delegados Europeus, do Fórum Zonal de
Língua Russa e do Fórum Zonal do Sul (EUA).
• Não houve sessões plenárias formais com a utilização de
procedimentos parlamentares. As decisões ocorreram em
um formato, que está sendo aperfeiçoado, de tomada de
decisões por consenso.
• As regiões Grande São Paulo, HOW e Rio de Janeiro participaram como membros com assento na conferência.

Debate em pequeno grupo na WSC, com a participação do DR do Irã via internet (na tela do laptop)

A sessão de abertura da WSC termina com a Oração da
Serenidade em todos os idiomas representados na conferência.

Para ouvir a Oração da
Serenidade em 25 idiomas,
clique aqui.
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Resultados das eleições
na WSC 2018
Quadro Mundial
Hammed A-T
Irene C
Lib E
Paul F
Tana A
Yoel G
Painel de Recursos Humanos
Craig R
Nathanael M
Facilitador da WSC
Daniel C

2018–2020

Discussões temáticas da
irmandade

(A WSC selecionou as duas primeiras temáticas através da
pesquisa do Relatório da Agenda da Conferência e, em sua
reunião de junho, o Quadro Mundial acrescentou um terceiro
tópico.)

• Atração de companheiros para o serviço
• Levar a mensagem de NA e tornar NA atrativo
• Terapia de substituição de drogas / tratamento assistido
por medicação e como dizem respeito a NA

Projetos 2018–2020
•
•
•
•

WSC do futuro
Novo livro de meditações diárias
Folheto sobre saúde mental/doença mental
Treinamento e ferramentas
- Caixa de ferramentas para serviços locais
- Caixa de ferramentas para convenções e eventos

Para maiores detalhes sobre a WSC,
leia o NAWS News em
(www.na.org/nawsnews),
a minuta do Sumário de decisões
e outros documentos em
(www.na.org/conference).
Diretor executivo do NAWS e coordenador do Quadro Mundial na WSC 2018

Depois de um instante de silêncio, da
Oração da Serenidade e de calorosas boasvindas à Conferência Mundial de Serviço,
o Coordenador do Quadro Mundial Arne
H-G apresentou as seguintes “instruções
de segurança do voo” aos participantes

Bem-vindo às Linhas
Aéreas da WSC

Obrigado por voar conosco esta semana com destino à
serenidade. Nossa previsão de chegada ao destino é dia cinco
de maio. Viajaremos a uma altitude de aproximadamente um
a três metros (sei que todos nós estamos acostumados a sermos maiores). Vocês estão em boas mãos hoje, pois temos um
veterano experiente no cockpit: nosso piloto hoje será Deus.
Pedimos que vocês tenham trabalhado os Passos e que sua
“bagagem” fique guardada em segurança durante todo o voo.
Quando alcançarmos a altitude de cruzeiro, fiquem à vontade
para andar pela cabine. Quando estiverem em seus assentos,
pedimos que mantenham os cintos de segurança afivelados
para sua segurança.
Em caso de turbulência, a luz dos “sentimentos” se acenderá.
Por favor, não entrem em pânico. Padrinhos e madrinhas cairão
automaticamente do compartimento acima da sua cabeça. Por
favor, usem-nos, respirem normalmente e trabalhem os Passos ou simplesmente liguem para eles e peçam ajuda. Se estiverem
viajando com um recém-chegado, por favor, trabalhem seus
passos primeiro antes de aplicar o programa nele.

Se por qualquer motivo precisarmos fazer um pouso de
emergência sobre o "mar da confusão", há Textos Básicos localizados ao longo do corredor. Basta removê-los das embalagens
plásticas e abrir. Eles funcionam como um excelente dispositivo
de flutuação.
Temos um novo equipamento de segurança a bordo hoje.
São coletes salva-vidas fabricados por uma empresa chamada
“ego”. Descobrimos que esse equipamento realmente funciona
melhor quando vocês NÃO o utilizam. O ego, no entanto, pode
se instalar automaticamente. Mais uma vez, é importante enfatizar: por favor, não usem o ego! Nada é mais perigoso em uma
aeronave do que um ego inflado. Se vocês perceberem que um
dos passageiros instalou o ego acidentalmente, avisem a ele,
mas observem que sua primeira resposta poderá ser defensiva.
Estamos muito felizes em ter vocês a bordo. Por favor,
coloquem sua cadeira na posição vertical, apertem os cintos
de segurança e preparem-se para a decolagem. Obrigado por
voar pelas Linhas Aéreas da WSC, e esperamos sinceramente
que tenham um voo gratificante
Arne H-G, Ontário, Canadá

Faça sua assinatura eletrônica da The NA Way e de outros periódicos do NAWS no site www.na.org/subscribe 11

Estatísticas da WSC 2018
• Das 118 regiões com assento na Conferência, 114 enviaram
seus delegados regionais (DRs). O Irã participou via internet.
Dinamarca, Equador, El Salvador e França não compareceram.
• Dos 114 DRs das regiões participantes, 65 eram dos Estados
Unidos, 5 do Canadá e 44 de outros países.
• Dos 89 delegados suplentes (DSs) das regiões participantes, 63 eram dos EUA, 4 do Canadá e 22 de outros países.
Os delegados suplentes do Irã e da Austrália participaram
pela internet.
• Os participantes da conferência totalizaram 154 homens e
67 mulheres, entre DRs, DSs, membros do Quadro Mundial
e delegados zonais.
• Os participantes da conferência vinham de 39 países e
falavam 25 idiomas (com base nos idiomas da Oração da
Serenidade ao final da sessão “Primeiro as primeiras coisas”).
• Havia 127 membros votantes nesta WSC: 114 RDs e 13 membros do Quadro Mundial. Também estiveram presentes 89
DSs, 5 delegados zonais, 4 membros do PRH, 2 facilitadores,
3 tradutores e 1 consultor parlamentar.
• Três regiões receberam assento: Holanda, México-Ocidente
e Ucrânia
• Foram aprovadas 36 moções, 1 foi encaminhada ao Quadro Mundial, 21 foram rejeitadas e 7 foram retiradas de
pauta ou não foram apresentadas. Seguem algumas das
moções aprovadas:
- Moção 1: Criar um plano de projeto para conversão do
folheto de serviço Mídias sociais e nossos princípios orientadores
em um IP de recuperação.
- Moção 5: Oração do Serviço de NA utilizando os dizeres
do Texto Básico, substituindo a palavra “escrevermos”
por “servirmos”:
DEUS, conceda-nos a sabedoria para escrevermos servirmos de
acordo com os Seus divinos preceitos. Inspire em nós um sentido do
Seu propósito. Faça-nos servidores da Sua vontade e conceda-nos um
laço de abnegação, para que esta seja verdadeiramente a Sua obra,
não a nossa – para que nenhum adicto, em nenhum lugar, precise
morrer dos horrores da adicção.
- Moção 9: Criar um plano de projeto para elaboração ou
revisão de um texto de literatura de recuperação que aborde
a terapia de substituição de drogas e o tratamento assistido
por medicação. (Em sua reunião de junho, o Quadro Mundial

-

-

-

-

-

-

-

acrescentou “Terapia de substituição de drogas / tratamento
assistido por medicação e como dizem respeito a NA” às discussões temáticas da irmandade, o que ajudará no desenvolvimento
do plano do projeto.)
Moção 12: A partir de 2019, adotar uma semana de relações
públicas de NA.
Moção 13: Autorizar o Quadro Mundial a definir mais datas
especiais no calendário anual, assim como o dia da unidade.
Moção 16: Apresentar na WSC 2020 um plano de projeto sobre
a função das zonas, sua relação com a Irmandade em geral,
inclusive integrando a participação dos delegados zonais ao
processo de tomada de decisões da WSC.
Moção 18: Qualquer fórum zonal, que tenha duas ou mais
regiões/comunidades com assento no fórum zonal e sem assento
na Conferência Mundial de Serviço, poderá optar pelo envio de
um Delegado Zonal para a Conferência Mundial de Serviço para
representar essas regiões ou comunidades.
Moções 19, 20, 21: Os delegados zonais são membros votantes
na WSC com direito a um voto. Os DZs, quando comparecem à
WSC, são elegíveis para receber o mesmo custeio dos Serviços
Mundiais de NA que os delegados regionais (viagem, hospedagem, refeições). DZs suplentes podem participar da WSC com
os mesmos direitos e limitações que os DSs.
Proposta A: Aprovar a participação remota na WSC dos participantes da Conferência que não puderem comparecer devido
a problemas de visto.
Moções 26–29, 50–59 e 30: Moções de procedimentos sobre
como os trabalhos são conduzidos na WSC - como uma experiência para 2018, mas que se tornarão parte do regulamento se
funcionarem bem. Aprovação das atas da WSC 2016.
Moções 31, 32, 33, 34: Aprovação dos planos de projeto: WSC
do futuro, folheto sobre saúde mental/doença mental, novo
livro de meditações diárias, Plano de projeto de treinamento
e ferramentas.
Moções 35, 36: Aprovação do orçamento 2018-2020 e da
política de reembolso.
Moção 37: Os materiais de serviço produzidos pelos projetos Caixa de ferramentas para serviços locais e Convenções
e eventos serão distribuídos como minutas aos participantes
da Conferência para um período de revisão de 90 dias e serão
identificados como aprovados pelo Quadro Mundial.
Moções 38, 39, 40: Conceder assento às Regiões Holanda,
México-Ocidente e Ucrânia.
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Dia Mundial
da Unidade
Domingo, 2 de setembro de 2018
11:30 h (EDT) - 12:30 h (Brasília)
Junte-se a milhares de adictos em
recuperação para a reunião de
encerramento da 37ª Convenção
Mundial de Narcóticos Anônimos!
Nossa Irmandade mundial se reunirá para ouvir a mensagem
de NA transmitida de Orlando, na Flórida/EUA, para as
residências, salas de reunião, instituições, presídios e
eventos do mundo todo.

o
v
i
v
Ao

Acesse o stream de áudio online gratuito:

Também teremos um
stream de áudio das
reuniões principais da
WCNA 37 na quinta,
sexta e sábado à noite.
Acesse www.na.org/
wcna37streaming para
saber os horários e
links da transmissão
de áudio.

Inglês: http://mixlr.com/nawsstream/
Espanhol: http://mixlr.com/nawsstream2/
Caso vocês se reúnam para escutar o áudio, pedimos que nos
avisem sobre o seu evento. Utilizaremos essa informação
para convidar algumas comunidades para "dar um alô" ao
vivo para os membros de Orlando e do mundo todo (além de
poder usar suas informações e fotos na revista The NA Way).
Por favor, envie os detalhes do evento e dados de
contato para keri@na.org ou ligue para +1(818)773-9999,
ramal 156.

7:30h
2 set

17:30h
11:30h

20:00h

22:30h

Para saber a hora das transmissões no seu horário local,
acesse www.timeanddate.com/worldclock/converter.html.

3 set

O stream de áudio gratuito pela internet substituiu o sistema de telefonemas
que utilizávamos no passado, exceto para as instituições que não tenham
acesso à internet. Maiores informações sobre conexões para instituições:
janen@na.org ou +1(818)773-9999, ramal 159.
Faça sua assinatura eletrônica da The NA Way e de outros periódicos do NAWS no site www.na.org/subscribe 13

VEJAM SÓ!

Convidamos as comunidades de NA a nos enviar fotografias de seus locais
de reunião e eventos. Desculpem, mas não podemos publicar fotos que
identifiquem membros de NA. Conte-nos o nome do grupo ou evento, sua
localização, há quanto tempo existe, seu formato ou tradições especiais, e o
que faz com que ele seja único na sua comunidade de NA. Favor encaminhar
seu relato para o e-mail naway@na.org.

A recuperação
vai ao parque
Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul
(estado mais meridional do Brasil), há um parque
apelidado sugestivamente de “Redenção”. É um
local consagrado para a prática de esportes,
rodas de chimarrão (bebida tradicional) ou
simplesmente descanso e lazer com a família e
amigos. Mas por sua grande dimensão - 370 mil
metros quadrados - o parque também é ocupado
por usuários de drogas e traficantes. Pois foi lá
que, no dia 25 de fevereiro de 2018, realizou-se
a primeira reunião ao ar livre do grupo Milagres
do Meio Dia de Narcóticos Anônimos.
Duas dezenas de membros compareceram e, entre uma partilha e outra, ou mesmo fazendo coro com elas,
ouvia-se o canto dos pássaros e o farfalhar das árvores mais altas que davam contorno à reunião. Entre as
partilhas, confissões do tipo “eu já usei drogas neste lugar” e até “eu já trafiquei aqui”. A tônica, contudo, era
do novo significado conferido ao local e à vida. Antes do encerramento, o som de uma flauta, tocada por um
membro, embalou a prática do Passo Onze.
Sim, no parque mais popular da cidade, tantas vezes utilizado como refúgio de criminosos ou esconderijo de
adictos vivenciando a miséria humana e os medos absurdos, naquele domingo ensolarado, era a recuperação
que ganhava espaço. E NA, mais uma sede. Linda, verdejante, saudável. E livre.
Cris B, Rio Grande do Sul, Brasil

Décimo Dia de Aprendizado, Mumbasa, Quênia, outubro de 2013

Grupo Pioneer, Kansas, EUA (NA Way, outubro de 2014)
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Acampamento Au Coeur de la Nature, Quebec, Canadá
(NA Way, julho de 2016)
Grupo J. América, Rio de Janeiro, Brasil
(NA Way, outubro de 2006)

Área Pioneer Valley, Massachusetts, EUA
(NA Way, outubro de 2016)

Grupo Friday Night, Manchester, Inglaterra (NA Way, julho de 2011)

Acampamento da Área Blue Ridge de NA, Virgínia, EUA (NA Way, janeiro de 2012)

Grupo Ain’t Dead Yet, Colorado, EUA (NA Way, abril de 2004)
Grupo Nunca Mas Solos, Santiago, Chile (NA Way, julho de 2014)
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Grupo Clean & Free, Wyoming, EUA (NA Way, outubro de 2014)
Comitê de Serviço Northwest Michigan, Michigan, EUA (NA Way, abril de 2015)

Grupo de estudo de Passos North Hollywood (conhecido como “a reunião do charuto”),
Califórnia, EUA (NA Way, outubro de 2017)

Grupo New Freedom, Texas, EUA (NA Way, janeiro de 2005)
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Workshop da Assembleia de Planejamento, Khabarovsk, Rússia, 2013

Grupo Nesa, Nesa, Irã (NA Way, abril de 2017)

Pesquisa com os leitores da NA Way: Ajude-nos a melhorar a sua revista!
1. Você é assinante da The NA Way Magazine?
 Sim: versão eletrônica
 Sim: versão impressa (avance até a pergunta nº 4)
 Sim: versão impressa e eletrônica
 Não (avance até a pergunta nº 4)
Em caso afirmativo, há quanto tempo você é assinante?
_______________________________________________

6. Em uma escala de 1 a 10 (sendo 1=péssima,
10=excelente), como você classificaria a revista The
NA Way Magazine de uma forma geral?
_______________________________________________
7. Se você não marcou 10 no item acima, o que a tornaria nota 10 para você?
_______________________________________________

2. Se você é assinante da versão eletrônica, como
acessa a revista?
 Eu clico no link da mensagem de e-mail
 Eu acesso através de www.na.org
 Eu não abro/não leio
Se você não abre/não lê, explique por quê?
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

3. Se você lê a revista eletrônica, qual dos recursos
abaixo costuma acessar regularmente?
(marque todas as respostas aplicáveis)
 Vejo/imprimo o pôster da capa
 Leio os artigos adicionais
 Vejo/imprimo recursos fotográficos adicionais
 Sigo os links relacionados à literatura
 Sigo os links relacionados aos websites de NA
 Eu não acesso nenhum desses recursos
Se você não acessa nenhum desses recursos, explique
por quê:_________________________________________
________________________________________________
4. Como você descreveria o aspecto visual e os conteúdos da revista? (marque todas as respostas
aplicáveis)
 Visual contemporâneo
 Visual datado/antiquado
 Artigos são muito longos
 Artigos são muito curtos
 Superlotada de texto
 Formato final é grande demais (21,60 x 28 cm
Outro (favor especificar)
_______________________________________________

8. Em que país você vive?
_______________________________________________
9. Há quanto tempo você está limpo?
Less than 1 ano
21–25 anos
1–5 anos
26–30 anos
6–10 anos
30–40 anos
11–15 anos
40+ anos
16–20 anos
10. Qual é a sua idade?
< 17
18–29
30–39
40–49

50–59
60–69
70–79
80+

Preencha a pesquisa on-line:
https://www.surveymonkey.com/r/NAWay.
Ou por correio: NA Way Magazine Survey;
19737 Nordhoff Place; Chatsworth, CA 91311, EUA.
Fax: +1(818)700-0700; ou a foto do questionário
preenchido para o e-mail naway@na.org.

5. Por favor, avalie o quanto cada seção da revista é relevante ou interessante para você.
(1=não é relevante/interessante, 5=muito relevante/interessante)
Não é relevante/
interessante

Editorial

Tema/Partilhas

Centro de serviços

Desenvolvimento da irmandade /RP 
Vejam só!

Concurso de legendas

Informações dos Serviços Mundiais 
Calendário

Novos produtos/Próximos lançamentos

Pouco relevante/
interessante

Sem opinião

Médio relevante/
interessante































Muito relevante/
interessante
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CALENDÁRIO

Eventos de múltiplos dias e aqueles que ocorrem entre as datas de publicação da NA Way são divulgados de acordo com a
programação publicada on-line. Para incluir ou acessar detalhes dos eventos, acesse o calendário on-line em www.na.org/event.
(Se você não dispõe de acesso à Internet, encaminhe as informações do seu evento através de fax ou correio: +1(818)700-0700,
a/c NA Way; ou The NA Way; Box 9999; Van Nuys, CA 91409, EUA.)
Canadá
Colorado 24-26 Aug; Colorado Regional Women’s Retreat 5;
YMCA Snow Mountain Ranch, Granby; wrcna3.org
Saskatchewan 17-19 Aug; Southern Saskatchewan Area
Convention 34; Core-Ritchie Centre, Regina; southskna.org/events
Connecticut 24-26 Aug; Central Connecticut Area Spiritual
Weekend 30; Enders Island, Mystic; ctna.org
Prince Edward Island 19-21 Oct; Canadian Convention 26;
canadianconvention.com
Hawaii 25-28 Oct; Hawaii Regional Convention 26; Royal
Lahaina Resort Hotel, Kaanapali; na-hawaii.org
Dinamarca
Illinois 9-11 Nov; Greater Illinois Regional Convention 22; Four
Skanderborg 3-5 Aug; Convention & Camp 11; Audonicon,
Points by Sheraton, Fairview Heights; centralillinoisna.org
Skanderborg; namidtjylland.dk/konvent/index.htm
Indiana 28-30 Sep; Central Indiana Area Convention 15; Crowne
Finlândia
Plaza Indianapolis Airport, Indianapolis; centralindianana.org
Lahti 17-19 Aug; Finland Region Anniversary Convention 20;
Louisiana 9-11 Nov; Camp Recovery; Lake Bistineau State
Sibelius Hall, Lahti; nasuomi.org/na30beta/in-english
Park, Doyline; nlana.net
Alemanha
Maryland 14-16 Sep; Unity Retreat River of Hope 12; Lions
Berlin 7-9 Sep; Berlin Area Convention; Statthaus Bocklerpark,
Camp Merrick, Nanjemoy; cprna.org
Berlin; na-berlin.de/de/service/bcvk
Michigan 10-12 Aug; R&R at the Fort; Camp Fort Hill, Sturgis;
michigan-na.org
India
(2) 9-11 Nov; Macomb Area Convention 8; Wyndam Garden,
Goa 27-29 Sep; Bangalore Area Convention 8; The Byke Old
Sterling Heights; michigan-na.org/macomb-area/
Anchor, Goa; blacna8.org
Montana 28-30 Sep; Montana Regional Fall Convention 8;
Irlanda
Radisson Hotel, Billings; namontana.org
Letterkenny 19-21 Oct; Irish Regional Convention 33; Radisson
Nevada 27-30 Sep; Region 51 Convention; Gold Coast Hotel
Blu Hotel, Letterkenny; na-ireland.org
and Casino, Las Vegas; region51na.org
México
New Mexico 25-26 Aug; White Sands Campout & Meeting
Tijuana 12-14 Oct; Baja Costa Area Convention; Gamma de
Under the Full Moon; White Sands National Monument Park,
Fiesta Inn, Tijuana; event info: 858.277.6438; (Mex) 664.491.5915
Alamogordo; loma.riograndena.org
Países Baixos
New York 20-23 Sep; Western New York Regional Convention
22; Radisson Hotel Niagara Falls, Grand Island; nawny.org
Amsterdam 10-12 Aug; Netherlands Regional Convention 30;
Pakhuis West, Amsterdam; nanl30.nl/en
(2) 18-20 Jan 2019; Nassau Area Convention 16; Huntington
Hilton, Melville; nacna.org
Paraguai
North Carolina 3-5 Aug; Surrender to Win 16; Best Western
Asuncion 28-30 Sep; Paraguay Regional Convention 2; Granja
Plus Hotel & Spa, Winston-Salem; tcana.org
Mi Retiro, Asuncion; na.org.py
Oregon 7-9 Sep; Ride 4 Recovery; Camp Remote, Myrtle Point;
Turquia
ride4recoveryoregon.com
Fethiye Mugla 26-28 Oct; Turkey Regional Convention 16; Jiva
(2) 12-14 Oct; Sisters in Spirit Women's Retreat; Kah-Nee-Ta
Beach Resort Hotel, Fethiye Mugla; na-turkiye.org
Resort, Warm Springs; ccanasistersinspirt.com
Estados Unidos
Pennsylvania 28-30 Sep; Delaware County Area Convention 5;
Alabama 5-7 Oct; Greater Mobile Area Convention 21; Mobile
Marriot Renaissance Philadelphia Airport, Essington; nadelco.org
Marriott, Mobile; gmacna.com
South Dakota 14-16 Sep; South Dakota Regional Convention
Arizona 21-23 Sep; Productive Members of Society Group
21; Best Western Plus (Ramkota Hotel), Sioux Falls; sdrna.com
Women's-Oriented Retreat 20; Whispering Pines Camp, Prescott;
Texas 12-14 Oct; Frolic in the Woods 27; Garner State Park,
arizona-na.org
Concan; eanaonline.org
(2) 28-30 Sep; Southeastern Arizona Convention 4; Windemere
Vermont 16-19 Aug; Back to Basics Campout 34; Boy's Camp,
Hotel, Sierra Vista; natucson.org/convention.html
Wallingford; gmana.org
California 2-5 Aug; Campout 9; Rollins Lake-Long Ravine
Virginia 3-5 Aug; Almost Heaven Area Convention 32; Northern
Resort, Colfax; http://flyers.sonomacountyna.org
Virginia 4-H Center, Front Royal; almostheavenareana.org
(2) 10-12 Aug; Mountain High Campout; Meeks Bay Resort,
(2) 31 Aug-2 Sep; Marion Survivors Group Campout; Hungry
Tahoma; event info: msmiley71@yahoo.com
Mother Lutheran Retreat Center, Marion; event info: mfisher71@
(3) 24-26 Aug; 11th Step Retreat 6; Belden Town Lodge/
hotmail.com
Campground, Belden Town; event info: singinquigley@gmail.com
Washington 17-19 Aug; Summer Sizzlers 30; Red Lion Hanford
(4) 5-7 Oct; First Band of Brothers Men's Convention; Holiday
Inn, Richland; 3citiesna.org
Inn, San Jose; bandofbrothersconvention.org
18
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Novos produtos do NAWS
Phoneline Basics
P
Guia básico para linhas de
G
ajuda,
aj
em inglês. Um breve
gu
guia sobre a coordenação de
u
uma linha de ajuda eficaz,
ad
adaptado do Manual de RP.

2018 Banners

Mapa mundial de reuniões por região
(em inglês)
Item No. 9090

Preço US $82,10/69,85 €

Item No. 9091

Preço US $50,30/42,70 €

Item No. 2117
Preço US $1,85/1,54 €

Africâner
IP nº 7: Is ek ’n verslaafde?
Item No. AF3107

Preço US $0,25/0,22 €

IP nº 9: Leef die program uit
Item No. AF3109

Linha do tempo da literatura (em inglês)
Item No. 9095

Preço US $104,10/88,50 €

Item No. 9096

Preço US $63,70/54,10 €

Preço US $0,25/0,22 €

IP nº 11: Borgskap
Item No. AF3111

Preço US $0,25/0,22 €

Malaio
Texto Básico (5ª Edição)

Narcotics Anonymous
Item No. BM1101

Preço US $8,30/7,25 €

IP nº 22: Welkom by Narkotika Anoniem
Item No. AF3122

Preço US $0,25/0,22 €

IP nº 7: Adakah Saya Seorang Penagih?
Item No. BM3107

Preço US $0,25/0,22 €

Árabe
Informações sobre NA

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ زﻣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻣﻨﯿﻦ اﻟﻤﺠﮭﻮﻟﯿﻦ
Item No. AR2302

Preço US $0,32/0,29 €

Hebraico
Os grupos de NA e a medicação

קבוצות אנ–איי וטיפול תרופתי
Item No. HE2205

Preço US $0,33/0,28 €
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Japonês

Polonês

IP nº 7: 私はアディクトなのうか?

Guia introdutório para NA

Item No. JP3107

Preço US $0,25/0,22 €

IP nº 14: ある仲間の経験
――受け入れること、信じる心、
本気で取りかかろうとする決意について
Item No. JP3114

Preço US $0,25/0,22 €

Wprowadzenie do Wspólnoty
Anonimowych Narkomanów
Item No. PL1200

Preço US $2,15/1,85 €

IP nº 21: Samotnik – Pozostawanie
czystym w odosobnieniu
Item No. PL3121

IP nº 16: 新しく来た仲間へ
Item No. JP3116

Preço US $0,25/0,22 €

Comportamento perturbador e violento

Zakłócające i agresywne zachowanie
Item No. PL2204

IP nº 22: ナルコティクス

IP nº 13: De Jovens Adictos
para Jovens Adictos

Preço US $0,25/0,22 €

Item No. PO3113

IP nº 23: 施設や病院を出たあと
もクリーンを続けるには
Item No. JP3123

Preço US $0,25/0,22 €

Português

アノニマスへ
ようこそ
Item No. JP3122

Preço US $0,33/0,28 €

Preço US $0,33/0,28 €

Russo
Mídias sociais e nossos princípios orientadores

Preço US $0,25/0,22 €

Социальные сети и наши
путеводные принципы
Item No. RU2207

Preço US $0,33/0,28 €

Próximos lançamentos!
Cartaz da Oração do Serviço de NA
Aprovado pela WSC 2018, o pequeno pôster da oração do serviço
será adicionado ao nosso atual conjunto de cartazes.
Item No. 9078

Preço US $1,55/1,45 €

A biblioteca básica
Em inglês. Caixa contendo conjunto com os cinco livros básicos de
recuperação, em brochura: Texto Básico, Just for Today, It Works,
Living Clean e Guiding Principles.

Árabe
Isto Resulta: como e porque

إﻧﻪ ﻳﻨﺠﺢ

Item No. AR1140

Preço US $9,00/7,90 €

Sueco
Viver limpo: a jornada continua

Living Clean: Resan fortsätter

Africâner
Texto Básico (5ª Edição)

Narkotika Anoniem
Item No. AF1101

Preço US $8,30/7,25 €

Item No. SW1150

Preço US $10,35/8,15 €

