חברותא אהובה
בתחילת דרכי הארוכה בנראנון ,לא משנה במה היה מדובר ,הייתי נכונה להיות חלק
מכל שירות .לאדם כמוני היה חסר משהו ,אבל לא שאלתי שאלות .יום אחד קיבלתי
טלפון מפתיע .חברה יקרה מהדרך הציעה לי להצטרף אליה ולעוד כמה אנשים לנסוע
ולעשות שירות במתקן כליאה .הרגשתי מתח בגוף ,כי תיארתי לעצמי מה זה.
לא חשבתי יותר מדי ואמרתי כן.
ומרגע זה השקט שלי הלך ...התרגשתי כל כך שלא האמנתי שזה אפשרי בכלל.
אני בת של מכור שמגיל מאד קטן ביקרה את אבא שלה בכלא .הכל צף ...חוסר
הביטחון שלי בשייכות לעולם הזה עלה בי בחוזקה .עד אותו בוקר שנסענו ,לא יכלתי
להירגע .עלו בי חוויות מהילדות ומהעבר .לא תארתי לעצמי כמה שונה זה יהיה הפעם.
חברות מהדרך חיכו לי בבוקר ,נתנו לי חיבוק חם ואוהב ונסענו .חברה אחת ישבה לידי
והחזיקה לי את היד ולחשה לי באוזן שהכל בסדר ,אנחנו ביחד איתך והכל יהיה טוב.
הגוף רעד ,הראש שאל אותי כל הזמן  מה לך ולכל זה??? אז אני רוצה להגיד שהיום,
אחרי הרבה שנים של דרך ,חברותא ושירות ,אני יודעת בדיוק מה לי ולכל זה .חוץ
מסגירת מעגל מעצימה שחוויתי ,יצאתי באותו יום והרגשתי כל כך טוב וכל כך שונה
מהפעמים הקודמות .הבנתי שזה החלק שהיה חסר לי ,תפקיד בשירות הזה.
אז מה זה בעצם מל״ץ )מידע לציבור(? במלים שלי :זה להגיע לכל מקום חשוך שאין בו
אור .אם יש לך בעיה ואתה שייך למשפחות של מכורים יש לזה מענה.
אנחנו מגיעים לכל מקום שצריך אותנו  יחידות התמכרות ,עובדי סוציאלים ,מרכזי
גמילה ,בתי סוהר ,בתי חולים ורווחה .המטרה היא מטרה משותפת להעביר מסר
שבעיית ההתמכרות היא בעיה משפחתית.
היום יש בחלקי זכות להיות בועדת מל״ץ .אני ונשים מקסימות שמשתתפות בשירות
הזה נוסעות בכל רחבי הארץ ,לכל מקום שאין בו עדיין מושג מה זה נראנון ומי אנחנו.
אנו משתפות מול משפחות של מכורים ואנשי מקצוע .כל אחד נותן/ת מסר מהמקום
שלה ומחוויות אישיות שלה מה נראנון עשה עבורנו ,ועד כמה זה חשוב!
היום הנסיעות שלי לכלא מאד מאד שונות מהנסיעות בילדות.
אנחנו מקבלות אחת את השניה בבוקר בחיבוק ,עוצרות בדרך לכוס קפה ,משתפות
אחת את השניה ,עוברות על הכללים במתקן  מה מותר ומה אסור והכי חשוב לא
לשכוח למה אנחנו כאן .דואגות שיהיה לנו את עלון המידע עם רשימת כתובות
וטלפונים של כל קבוצה ,דואגות שידעו מה הקו חם שלנו .ובדרך חזרה מלאות נתינה
וכוח.
אני מזמינה את כל החברות והחברים שלי שרוצים להיות חלק בשירות הכל כך חשוב
הזה  יש הרבה פינות בעולם הזה ,והרבה בתים שמחלת התמכרות פגעה בהם .יש
מכור במשפחה  אז אנחנו בדרך.
אני אסירת תודה לדרך ,לחברותא ,לנראנון ולוותיקים שעושים שירות.
ועדת מידע לציבור ,פולי

החודש נראנון ישראל חוגגת יומולדת !26
מזל טוב לנו!

קבוצת חולון מזמינה אותנו לארוע יומולו חגיגי...

...בשעה טובה נולדו לנו עוד שתי קבוצות
נהריה
הפגישות יתקיימו בימי שלישי בשעה ,20:00
ברחוב בן גאון  18במקלט צמוד לגן הבוטני ,נהריה.
לפרטים לפנות ללוסי 0586762482

קריות
הפגישות יתקיימו בימי רביעי בשעה ,18:00
רחוב משה גושן  ,2קרית מוצקין.
מעבר דרך הפסאז׳ הקטן ,מקלט מס׳ 2
לפרטים לפנות לסמדר 0528420815
קולולולו ,כל החברות/ים מוזמנות/ים לחזק את הקבוצות החדשות

נראטין קבוצה לבני נוער קרובים למכורים
רחוב שפרעם ) ,11נחלאות( ירושלים
הוראות :היכנסו לחצר ,אחר כך היכנסו לבניין דרך דלת הכניסה שנמצאת ממול
בקומת הכניסה .כאשר אתם כבר בפנים ,מקום המפגש נמצא בצד ימין .לכו לאורך
הפרוזדור והיכנסו לחדר מספר אחד ,בצד ימין של הפרוזדור.

בני נוער שהם בני משפחה וחברים למכורים מוזמנים ליצור עמנו קשר
בטלפון 0546139157 :או במיילmailto:12@18x12.com :
פגישת הועדה הארצית התקיימה בתאריך 2/6/19
הפגישה הבאה בתאריך  14/7/2019בשעה 19:00
במתנס ברחוב לבורנו  17בת ים
כל חבר נראנון יכול ומוזמן להשתתף

שפיות
שפיות היא נורמה חברתית אשר משתנה מחברה לחברה .המכנים המשותפים של
החברה יוצרים את ה"מסגרת השפויה" .אדם שאינו מקבל את התפיסה הרווחת ואת
כללי המשחק המקובלים וסוטה בקיצוניות מוגדר כ"לא שפוי" .גם כאשר אנחנו מנהלים
חיים נורמטיביים אנחנו טועים לא אחת .בד"כ הסביבה הקרובה לנו ,אנשים או נסיבות,
יעמידו אותנו על טעותנו ומאותו שלב נשתדל לא לחזור שוב על אותה הטעות .כך אנו
מתאימים עצמנו לכללים הרווחים וזה מה שיוצר את ההבדל העמוק בין אדם "שפוי"
ל"לא שפוי".
אדם לא שפוי אינו מקבל את תפיסת הנורמה ולכן יחזור על אותה הטעות שוב ושוב
מבלי להפיק לקחים ,כאשר מה שיוצר אצלו את המצב הזה הוא ציפיות לתוצאה שונה
בכל פעם מחדש .במצב לא שפוי אנחנו מאבדים את היכולת לראות את הדברים
בפרספקטיבה נכונה ולכן אין אנו מסוגלים לקבל החלטות מושכלות .אין שום ספק כי
אדם מכור נמצא במצב של חוסר שפיות .הוא בטוח שהוא שולט במצב ,שהאחרים
פשוט לא מבינים ומשוכנע שהוא יודע הכל טוב יותר .כבני משפחה החיים בצמידות
למכור ,הנורמות בסביבתנו הקרובה הן הנורמות של המכור והן משבשות לנו את
מידת החשיבה השפויה .הסביבה הקרובה אלינו אינה בשפיות ואנו נגררים ליפול
לאותו אזור דמדומים של חוסר שפיות ולנהוג על פיו.
זהו אותו חוסר השפיות של המכור ,שבוחר את הדרך לתהום .וזה בדיוק חוסר האונים
של ההתמכרות .איבוד מוחלט של הפרופורציות אשר גורר אותנו להתנהגות
אובססיבית ובלתי שקולה.
כשאני חושבת היום על החיים שעברו עלי באותה תקופה של חוסר שפיות ,אני פשוט
מצטמררת .החיים שלי באותה תקופה סבבו רק סביב המכור .ניתקתי כמעט את כל
הקשרים שלי עם אנשים וחברים כיוון שלא הייתה לי סבלנות לשיחות סלון שגרתיות.
ישבתי רוב הזמן בבית ,בדריכות גבוהה כדי לעקוב אחר כל צעד שהוא עושה ,לפרש
כל מילה שלו ,להתחנן ,לבכות ,לפחד לצאת אפילו לזמן קצר ,לפחד לישון – שמא
משהו יקרה כשאני ישנה .לקחת כדור הרגעה נראה לי המעשה הכי לא אחראי בעולם
כי אז לא אהיה בשליטה ובמיטב חושי על מנת לטפל במצבים שנוצרים .להיגרר
לויכוחים אין סופיים על כל מילה ,על כל פרשנות של מילה .לפחד לדבר ,כי אם היום
בינתיים רגוע אז אולי מילה לא נכונה שלי תגרום להתפוצצות .להסתובב ולחפש אחריו
בלילות ברחובות ,אחרי שהוא צלצל אלי לבוא לאסוף אותו ,ועוד ועוד מצבים בלתי
אפשריים שכולכם בוודאי מכירים וסיטואציות בלתי נסבלות שאין לי מושג איך נגררתי
אליהן .אבל כך חייתי וחשבתי שאם עוד קצת מאמץ אני אצליח לשנות הכול.
המעשה השפוי הראשון שעשיתי היה בלילה אחד שבו הסתובבתי למצוא אותו ברחוב
ופשוט הרגשתי שאני לא מסוגלת יותר להמשיך .באותו לילה עשיתי ואמרתי את הדבר
השפוי הראשון  :לקחתי לו את המכונית ואמרתי לו שאם הוא רוצה להתאבד זו זכותו,
אבל אין זו זכותו לסכן אחרים.
זה היה המעשה הראשון שנבע מצורך עז לחזור לפרופורציות הנכונות של החיים.
ברגע שהבנתי שאני לכודה ב"לופ" חסר שפיות ,הבנתי שאני צריכה למצוא כוח
שיחזיר לי את היכולת לבחון את עצמי ואת פעולותיי על פי הנורמות המוכרות לי
ושלפיהן התנהלתי עד הנפילה.
למזלי הרב ,נחשפתי למידע על קיומה של קבוצת נראנון.
מרגע שהתחלתי לבוא לקבוצה ,הדברים התחילו להסתדר לי בראש .הצלחתי
להשתחרר מהמערבולת שסחפה אותי מטה .אנחנו יושבים פה ,קבוצה שלכאורה אינה
הומוגנית כלל .אבל פה לא משנה מי אתה ,מאיפה אתה ,מה הרמה הסוציו אקונומית
שלך ,גילך ,המראה שלך ,פה אנחנו כולנו שווים ,יש לנו את אותה הבעיה וכולנו רוצים
ללמוד שוב לחיות ולהרים את הראש מעל המים וכמה שיותר גבוה .ולכך נועדה
הקבוצה אשר מפגישה אנשים עם בעיות דומות לצורך בניה של נורמות התנהגות,
שנבנים מניסיון של כל אחד מאיתנו ,ומטרתם העיקרית לשמור על שפיות דעתנו.
אוהבת ,מיקי

דרך הצעדים הרביעי החמישי והשישי )החיפוש ההודאה והנכונות( ,ערכנו רשימה של
פגמינו ובצעד שביעי ביקשנו בענווה מכח גדול מאיתנו להסיר אותם מאיתנו.
ככל שהייתי נכונה וכנועה להחלמה שלי והאמנתי בדרך ובצעדים הבנתי שכל צעד
משחרר אותי לחופש מדפוס התנהגות ומ"אגו" ששירתו אותי לפני שהתחלתי ללכת
לחדרים ולעשות צעדים .חשבתי שאני סופרוומן ויכולה לעשות הכל לבד ,לא מוכנה
לקבל יעוץ ועזרה מאף אחד .דרך הצעדים הבנתי שלבקש עזרה אין זאת חולשה,
להיפך  הכח לבקש עזרה הוא ענווה .ברוב הפעמים שפעלתי לפי הבנתי ,נכשלתי.
הצעד השביעי מוריד ממני עומס ונותן לי לראות את מעלותיי ואת חולשותיי ולא לפחד
מהם .ככל שאני מסירה פגמים אלו בחיי כך אני סוללת לי את הדרך לחופש .אני
מבינה שאין ביכולתי לשלוט בחייו של אף אדם.
להסיר את הכעסים שהיו מנהלים אותי במשך יום שלם וכל יום מחדש ואת הפחדים
שהיו משתקים אותי ולא נתנו לי את החופש לחיות את היום.
בצעד השביעי אני נכונה שאלוהים ישחרר אותי מהכאב ומצער וירפא אותי ואת נפשי.
ככל שאלך בדרך זו ,אין לי ממה לפחד.
אסירות תודה ,חני

כל המסורות מטרתן להגן על מבנה התוכנית .המסורות הינן כללים שעלינו להקפיד
לשמור עליהן בפשטות ,כפי שהן ,זאת כדי לשמור על הכח הרוחני שלנו .במסורת 7
ישנו דגש חשוב על שירות בנראנון ,שכן העצמאות שלנו תלויה אך ורק מתוך עצמנו.
המסורת אוסרת עלינו לקבל תרומות ,כמה חוכמה יש בכך .שהרי במידה והיינו
פתוחים לקבל תרומות ,ייתכן מאד שגופים מסחריים ,ציבוריים ופרטיים היו שמחים
לקבל עלינו חסות ,להתפרסם בזכותנו ,וכמובן לנכס אליהם את העושר הרוחני ואת
העזרה לה זוכים חברי התוכנית ,כהצלחתם.
בדרך האוסרת עלינו לקבל תרומות אין קבוצה אחת עשירה יותר מהשנייה ,אין עיסוק
בממון ,רכוש ויוקרה .וכך אנו נשארים תלויים אך ורק זה בזה ,או קבוצה בקבוצה כדי
להיות עצמאים.
כשאני יודעת שכל מה שאנחנו זקוקים בחברותא מגיע מתוך עצמנו ,הדבר מעניק לי
בטחון .לראות חברותא יפה ,מתפתחת וצומחת ללא גופים חיצוניים ,מפעים אותי כל
פעם מחדש.
נראנון חברותא של אנשים שהמשותף בניהם הוא התמכרות במשפחה ,מצליחה
לסייע ולהציל משפחות בכל העולם וכל זה בסיוע של אנשים טובים ,אכפתיים ואצילי
רוח ונפש.
מכיוון שהמסורת אוסרת על תרומות מבחוץ ,חשוב מאד לראות ולהוקיר את תרומת
החברים/ות המשרתים אותנו .בלי רצון לתרום זמן ואנרגיה ,אין אפשרות לקיים את
רוח מסורת זו .קבוצה וחברותא בלי משרתים שזכו לאמון לא יכולה להיות עצמאית
לחלוטין.
כלומר ,המסורת לא מדברת רק על תרומות כספיות אלא גם על תרומה של זמן
ואנרגיה .איננו רוצים להיות נתמכים אלא תומכים זה בזה.
באהבה ענקית ,רות

לפגישות הראשונות שלי בנראנון הגעתי מטולטלת ,מבולבלת ומזועזעת.
כעבור זמן התחלתי לנשום עמוק ולהרגע ,הקריאה בחוברת התכולה בתחילת
הפגישה הפכה עבורי לזמן ״איפוס״ .המהומה שוככת ,אני צוללת למים עמוקים והראיה
שלי הופכת לצלולה.
את אותם טקסטים קוראים בתחילת פגישה כל קבוצות נראנון ברחבי העולם!!
החזרה הזו ,שבוע אחר שבוע על אותן מילים ומשפטים מפוכחים שחודרים ללב,
מעניקה לי את היציבות והשלווה שאני צריכה.
החיים שלנו כקרובים של מכורים מלאים בלבול וכאוס ,לכן חשוב שהמסרים יהיו
ברורים ומובעים בצורה פשוטה .אפילו פסיק או נקודה לא במקום יכולים לשנות
משמעות של מסר או להקשות בהבנת הנכתב .רצוי שנשתמש בשפה אחידה ועיקבית
ונכבד את השפה העברית דרך שימוש תקין בשפה.
הידעתם שנראנון הוא קיצור? כפי ש״אנ.איי״ הם ראשי תיבות שבאים מהמילים
נרקוטיק אנונימוס  ,narcotics anonymousמכורים אנונימים .גם אלאנון הוא קיצור
של אלכוהוליקס אנונימוס ,אלכוהוליסטים אנונימים .כותבים נראנון עם מקף ,כך
כותבים בכל העולם.
שיתוף או התחלקות :שתי המילים הן נכונות בעברית ,אבל בחרנו בעריכה של
תרגום הספר להשתמש במילה שיתוף ,לשתף או לחלוק.
התלבטנו כיצד לתרגם את המילה ״ספונסר״ .ישנם כמה תרגומים אפשריים ,למשל
חונכת ומאמצת .לבסוף בחרנו בחונכת/חונך .זה מאפשר להשתמש גם במילים
חניך/חניכה ,וחונכות.
דרך השירות שאני עושה עם חברותי בתרגום ובעריכת הספר של נראנוןSharing ,
 ,Experience Strength & Hopeאני זוכה לחיבור גדול לתוכנית ,הבנה עמוקה יותר של
העקרונות הרוחניים ויישום הצעד השנים עשר בחיי.
אוהבת ,ורד

נשמח לקבל חומרים לעלונים הבאים .נא לשלוח טקסטים ב , word
באורך של לא יותר מעמוד אחד )גודל גופן .(12
תת ועדת עלון רשאית לערוך את החומרים המפורסמים לפי הצרכים.

למשלוח חומרים לעלון לחץ כאן
לעלון ינואר  2019לחץ כאן
לעלון פברואר  2019לחץ כאן
לעלון מרץ  2019לחץ כאן
לעלון אפריל  2019לחץ כאן
לעלון מאי  2019לחץ כאן
לעלון יוני  2019לחץ כאן
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