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נר-אנון
קבוצות תמיכה למשפחות

וחברים של מכורים

אוגוסט 2021
 

חברותא יקרה

השתתפתי עם חברות ועדת מל"ץ, רותי ואילנה, בפגישת היכרות בזום עם
עוס"ים מדרום הארץ. הפגישה היתה טובה מאד. בפתיחה רותי יו"ר מל"ץ הציגה
את חברותת נר-אנון ומטרותיה. בהמשך עברנו לסיפורים אישיים. המשתתפים

התעניינו מאד ושאלו שאלות. ענינו מניסיוננו, כוחנו ותקוותנו. 
מה זה עשה לי? סיפוק ושמחה שעוד משפחות תלמדנה את דרכנו. כיצד

להתנתק מהמכור, עם כל הקושי. שעוד משפחות תעזורנה לעצמן ותחיינה
מתוך שמחה, קבלה ואהבה.

מאז שעשיתי את תפקיד הקו החם למדתי שדרך הנתינה אני מתפתחת
וממשיכה לצמוח. בזכות התפקיד החדש שקיבלתי בועדה כיו"ר מל"ק (מידע

לקבוצות) אני לומדת ומצליחה להעביר את המסר של נר-אנון בצורה יותר
מדוייקת ובכך תורמת גם לגדילה של נר-אנון.

בפלטפורמה זו של העלון אני פונה אליכן, מזכירות הקבוצה וכל החברות
והחברים בנר-אנון, אם ברצונכם להעמיק במסורות, אם יש קשיים בקבוצות

שבהן אתם/ן משתתפים/ות וברצונכם לקבל יותר ידע כיצד לשפר את
ההתנהלות בקבוצותיכם, אם אתם זקוקים לדוברים/ות, אני כאן לתת  מנסיוני,

כוחי ותקוותי.
 

מחכה לטלפונים ותקשורת איתכם 
בשירות אוהב, אסתר מקבוצת בת-ים 0508122556

 

בתאריך 26 ליולי חגגנו יומולדת 28 לנר-אנון
ואת השקת הספר ׳ניסיוננו, כוחנו ותקוותנו׳.

היה ארוע שמח במיוחד
ותודה לקבוצת אשדוד שאירחה אותנו. 

הספר נמצא במכירה במחיר 60₪

 

לחצו כאן לאתר נר-אנון ישראל החדש

לחצו כאן להרשמה לעלון נר-אנון העולמי

שיתוף של חברת קבוצה

הייתי נואשת זעקתי לשמיים לעזרה, התביישתי ולא שוחחתי עם אף אחד
בעולם הזה.

גוגל היה החבר שלי, אליו הגעתי כדי למצוא את התשובות. זאת היתה תחילת
דרכי לעזור לא רק לעצמי. הגעתי לאתר נר-אנון והתחלתי לקרוא. זוכרת את

עצמי המומה: מה זה? הכל כתוב עליי, בול אחד על אחד! סימן שזהו מקומי,
מקום בו אני מרגישה הזדהות. מצאתי את השתקפותי על גבי הדף, הרגשתי

שייכות.
היה כתוב שיש נר-אנון בתל אביב, ובזמנו נראה לי כאילו אני צריכה לנסוע

לאיזה מקום רחוק ולא נודע. ואת מי בכלל אני אפגוש שם? הכל היה לי עמום.
דמיינו שאתם בחושך ופתאום נדלקת מנורה ממש קטנה, ככה הרגשתי. לא

ראיתי כלום, רק גיששתי באפלה.
עיניים פקוחות לרווחה, והלב... הלב דופק על 120.

על עצם הגילוי שנקרא נר-אנון.

גיליתי המון אנשים שלומדים תוכנית, לומדים דרך, הולכים בדרך, נותנים כח,
שואבים כח. גיליתי קבוצות של אנשים שנותנים שרות, אנשים שלומדים איך

לשחרר לכח עליון ונותנים תקוה. למדתי על טובתנו המשותפת, למדתי
ולומדת והקליפות והמעטפות נושרות מעצמן. עם הזמן לאט לאט מסירה את

הבושה, נחשפת, משתפת מעט ומשתתפת. תודה שגיליתי את נר-אנון. תמשיכי
לבוא, יקרו לך דברים טובים, זה נכון, זה מוכח. ואמשיך לבוא. תודה על המקום

כאן שניתן לי להביע בכתב ומהלב ומהחוויה שלי.

באהבה גדולה, שר

 

הודעות נר-אנון

פגישת הועדה הארצית של נר-אנון

ביום ראשון, בתאריך 1/8/2021

הפגישה תתקיים בזום

כל חבר/ת נר-אנון יכול/ה ומוזמן/ת להשתתף

קישור לחדר זום ועדה

לפתיחת קבוצת נר-אנון ברמת גן

דרושים/ות א.נשי שרות

נא לפנות לז׳ני 0547519067

 

קבוצת לימוד מסורות

נערך בזום כל יום שלישי בשעה 18:00

כל חבר/ת נר-אנון יכול/ה ומוזמן/ת להשתתף
 

קישור לחדר זום מסורות

צעד 8 בארבע פגישות לחצו כאן

לחצו כאן לעלונים הקודמים

חבר/ה חדש/ה?
להורדת ערכה לחבר החדש

לחצו כאן למועדי פגישות נר-אנון

נר אנון הקו החם | 972505845886+

kavham2021@gmail.com
 

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://www.nar-anon.org.il/
https://us02web.zoom.us/j/83837739772?pwd=www.nar-anon.org/serenity-connection/
https://us02web.zoom.us/j/9805154668
https://us02web.zoom.us/j/9805154668
https://cdn-media.web-view.net/i/zeaxxadwussu/4M_step_8.pdf
https://www.nar-anon.org.il/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://www.nar-anon.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA/
https://www.nar-anon.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA/
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
https://trailer.web-view.net/nslinks/0XA7B345C74AEB82B7BA022830AA129F80AE751E8DF83E53404402EBD2F42C2690BE03F61F56173B90B95D29F255FEE7606F04B3FFA18E95307C1CD1395241FB41BFA19C57546167EC1603DE791398666F5A8923BA4C25CCD877785755DDA54815EA45B0491EAE6318.htm

