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Tredje traditionen  
Jag kommer att göra en tolkning av den tredje traditionen och dela 
den med er. Den tredje traditionen lyder som följer: 

”Det enda villkoret för medlemskap i NA är en önskan 
att sluta använda”  

Jag har varit drogfri i 23 år, 10 månader och några dagar. Varje 
drogfri  dag  är  en  bra  dag.  Jag  försöker  leva  livet  på  livets 
villkor. Varje dag har jag möjlighet att pröva något nytt, jag har 
råd att göra fel, jag kan göra om och göra rätt. Mina misstag 
är inte längre förknippade med liv eller död. Idag behöver jag 
inte vara rädd, jag är tillsammans med nya vänner, som inte 
använder och som har funnit ett nytt sätt att leva, drogfria, 
bara för idag.  

Den tredje traditionen talar om att vi är fria att komma och 
gå som vi vill i NA. Vi har rätt att själva bestämma om vi vill 
vara en del av Anonyma Narkomaners gemenskap eller inte. 
Om, och när vi väl har bestämt oss att vi är medlem av NA så 
kan vi bestämma när och om vi inte vill vara en del av den. Vi 
kan fritt träda in och träda ut. Ingen kan tvinga oss till det 
ena eller andra.  Vi har full  frihet att själva välja.  Ingen kan 
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Hej läsare!  

Vårt syfte med detta magasin 
är att erbjuda historier ur 
tillfrisknandet och 
serviceinformation som 
speglar NA Sverige och våra 
medlemmar. Magasinet är för 
och av våra medlemmar och vi 
uppmuntrar alla textbidrag. Vi 
hoppas att detta magasin blir 
något som binder samman oss 
medlemmar och våra 
erfarenheter, oavsett var i 
regionen vi bor. Framförallt är 
det en hyllning till vårt 
budskap om tillfrisknande – 
"att en beroende, vilken 
beroende som helst, kan bli av 
med önskan att använda och 
finna ett nytt sätt att leva” 

/Redaktionen 

Vad vill du berätta? 

Vi vill gärna publicera dina 
erfarenheter av att leva i NA:s 
program, vara till service och 
tillfriskna på livets villkor.  Maila  
oss: magasin@navastra.org 

NEVER ALONE 
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utesluta oss. 

I många andra föreningar och gemenskaper måste man bevisa något eller bli föreslagen, invald eller 
betala medlemskap. I NA har vi inga sådana regler. I NA är du medlem när du själv säger att du är det. 
Det ända krav som ställs på medlemskap är att du har en önskan att bli drogfri. Och den enda person i 
världen som kanske kan svara på den frågan är du själv. Du behöver inte ens bry dig om att ställa den 
frågan. Är det så att du tagit dig på ett möte så finns den önskan någonstans inom dig ofta djup 
begraven bakom dina rädslor och den invanda önskan att använda. Det är i grund och botten samma 
önskan. En önskan om att slippa eller lindra den smärta vi bär på som vi inte vill känna.  

När vi först kommer till rummen där NA håller sina möten och träffar andra medlemmar känner vi oss 
osäkra och rädda. Men vi ser, oftast med en gång, att dessa människor har något som vi vill ha. De har 
ett glatt leende, en klar tindrande blick och ett öppet och välkomnande sinnelag. Det är något hos 
dem som gör att vi önskar att vi hade det som de har. Det är en liten del av den önskan som krävs av 
oss för att vi skall kunna få det andra fått som gått före oss.  

När vi är nya i NA är vår drogfrihet 
bräcklig  och  skör.  Vi  tar  våra 
stapplande steg på en ny och okänd 
väg.  Vi  har  valt  att  gå  från  något 
invant  och  bekant  till  något  nytt 
och  o vant .  Det  kan  känna s 
skrämmande  och  vi  kan  bli  rädda 
för att minsta lilla motstånd skall få 
oss  att  fa l la  t i l lbaka  i  aktivt 
beroende.  Ibland kan rädslan göra 
att vi vill isolera oss från det som vi 
tror hotar vårt nya sätt att leva. Vi 
kanske  vill  skydda  vår  grupp  och 
vår  nya  livsstil  mot  hot  från  nya 
medlemmar som har problem som 
känns främmande för oss. Det kan 
finnas  tillfällen  när  vi  vill  skapa  en  känsla  av,  vi  och  dem.  Eller  att  inte  vara  välkomnande  och 
inkluderande mot vissa i gruppen för att vi är rädda att de kan hota vår drogfrihet. Vi kanske inte har 
förmågan att vara toleranta och låta andra få samma tillgång till den tredje traditionen som vi själva 
fick.  

Vi behöver alltid vara vaksamma på hur vi ser på andra och gå tillbaka till vårt stegarbete för att finna 
den tillit som gör att vi tillsammans i enighet kan möta det som känns som ett hot för oss. Det vi inte 
klarar  själva  kan vi  klara  av  tillsammans.  När vi  väl  slagit  in  på vägen mot ett  nytt  sätt  att  leva, 
tillsammans med andra som går samma väg har vi inte längre något att vara rädda för. Vi kan ta emot 
nya beroende och välkomna dem med öppen famn utan att vara rädda. Vi vet nu att leva drogfri är mer 
attraktivt än att vara ute i aktivt beroende. Och att varje drogfri dag är en bra dag.  

Jag är tacksam för att NA inte ställde en massa krav på mig när jag var ny utan att det fanns en 
tolerans för att jag var en komplicerad individ som levt mitt liv i en nedåtgående spiral som bara kunde 
leda till ensamhet och isolering för att sist och slutligen resultera i fängelse, institution eller död. NA 
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medlemmar vågade ta emot mig och välkomna mig utan att 
ställa krav. De visade en ny väg att gå och gick själva före som 
goda exempel och hjälpte mig när jag bad om det och gav mig 
råd när jag behövde det.  

Jag ville inte längre tillbaka till det helvete jag levde, jag ville 
finna en andlig väg mot ett liv som var värt att leva. Jag fick 
ett  liv  som blev bättre  än mina vildaste  fantasier.  Allt  som 
krävdes av mig var en önskan och jag har aldrig slutat önska, 
jag har fått allt jag önskat mig i mitt tillfrisknande och mycket 
mer än jag kunde drömma om. 

Frågor jag kan ställa mig: 

•Är jag tolerant och välkomnande mot dem som kommer in i 
våra rum? 

• Ställer jag ibland orimliga krav på min omgivning? 

• Hur kan jag veta om någon annan har en önskan som jag 
knappt vet om jag själv har eller hade? 

• Hur kan jag hjälpa en nykomling bara för idag? 

I kärleksfull service 

Piet dB
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Visste du att 

Bara för idag finns på 
nätet! 
Har du en smartphone kan du 
lägga sidan direkt på 
hemskärmen för att få dagens 
text i din telefon varje dag.  

Du hittar den på 
www.navastra.org/dagens-text 

Mamma och svårt att ta 
dig till ett möte? 
MammorNA är en ny grupp på 
nätet? Varje tisdag kl: 21-22 
träffas vi på www.femte.org. Du 
är välkommen att delta! Allt du 
behöver är en dator med Flash 
eller smartphone med appen 
Puffin Browser. 

http://www.navastra.org/dagens-text
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Att ha ett dagligt program  
En inspirerande berättelse om sponsorskap och engagemang.

Hej jag är en beroende som heter Elisabeth. Nyligen har jag gjort steg 10 på ett nytt sätt. Detta har 
inspirerat mig mycket och gett mig och min sponsi en återigen, djupare relation, varför jag gärna vill 
dela med mig av det 

Linda,  min  sponsi,  bor  på  Gotland  och  den  senaste  tiden  har  vi  inte  träffats  så  ofta  av  olika 
anledningar. Vi har haft vår relation i snart 4 år. När vi väl har träffats har det varit väldigt fina möten. 
Hon har hälsat  på mig i  Göteborg,  bott hemma hos mig och vi  har delat  steg,  umgåtts m.m. På 
somrarna har jag varit på Gotland, tillsammans med min sponsor, så har vi hälsat på Linda och haft 
fantastiska dagar där med gott umgänge, sol, bad och mycket annat. Det har varit magiskt! 

Linda ringde mig för ett tag sen och sa att hon ville återuppta sitt skrivande i steg 10. Hon hade pausat 
just i mitten av alla de 36 frågor man svarar på, på olika 
sätt,  som  en  daglig  inventering.  Jag  fick  en  idé. 
Eftersom  vi  hela  tiden  har  haft  regelbunden 
telefonkontakt visste jag hur Linda hade det i sitt liv. 
Jag  vet  att  det  hade  varit  mycket…  livet  på  livets 
villkor som vi så fint kallar det i NA =) den sista tiden. 

Jag tänkte att man kunde göra på ett nytt sätt, för att 
hjälpas  åt,  och  föreslog  att  vi  skulle  välja  ut  några 
frågor  från  stegarbetsguiden  som  vi  tillsammans 
delade med oss av och svarade på, på kvällarna. Jag har 
blivit mindre rädd för att testa nya sätt och att inte 
alltid behöva vara så ”fyrkantig”.  

Vid varje tillfälle började vi med att bjuda in en högre kraft att vägleda oss och bad sinnesrobönen 
tillsammans. Den ena av oss ställde frågorna som vi valt ut och som den andra svarade på. Båda gick 
alltså igenom sin dag och svarade på alla frågor. Efter varje inventering bestämde vi en ny tid att ringa 
dagen efter, varannan dag ringde jag och varannan dag ringde hon. Alltid punktligt på tiden vi bestämt. 
Jag tror på struktur. Det är ju samma sak med våra NA möten, vi börjar alltid tiden då vi avsatt och 
avslutar när vi ska. Detta skapar en stämning av stabilitet och trygghet. 

Vi hade åtta frågor vilka var följande;  

• Har jag sökt min högre makts vägledning idag? På vilket sätt?  

• Har jag oroat mig för igår eller imorgon? 

• Har jag tillåtit mig att bli alltför hungrig, arg, ensam eller trött? 

• Upprätthåller jag personlig integritet i mina relationer med andra?  

• Har jag varit vänlig och kärleksfull mot alla? 

• Var jag snäll mot mig själv idag? 
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•Fanns det rädsla i mitt liv idag? 

•Vad har jag att vara tacksam över idag?  

Resultatet  av  detta  blev att  vi  igen fick en mycket djupare 
relation till varandra. Hon fick följa mig i min vardag och höra 
hur  jag  hanterar  olika  situationer.  Ibland  gav  vi  varandra 
feedback efter att  vi  hade delat  klart.  Personligen är  jag så 
oerhört  tacksam för  feedback  från  sponsier.  Den  kommer 
ibland så spontant och innehåller så mycket kärlek och bra 
förslag! 

Jag trodde att detta framförallt skulle vara bra för henne, jag 
hade  aldrig  förväntat  mig  hur  mycket  det  skulle  ge  mig! 
Ytterligare tillit till henne, en närmare och mer intim relation, 
struktur och stabilitet  på kvällarna samt den reflektion det 
ger under dagarna och styrka att tillämpa andliga principer. 
Att veta att ”detta ska jag dela med mig av ikväll,  kan vara 
väldigt betryggande. Även när jag delar uppmärksammar jag 
saker jag gjort bra som jag vill fortsätta med, eller saker som 
jag vill ha en förändring på. Att frågan ” Har jag tillåtit mig att 
bli alltför hungrig, arg, ensam eller trött” har så stor betydelse 
har jag blivit varse om och påverkar även de övriga så mycket. 
Tack älskade Linda för detta! 

Just nu gör jag detta tillsammans med min sponsor i 30 dagar 
och  jag  är  tacksam över  att  få  fortsätta  med detta  dagliga 
program och få göra det tillsammans med henne.  

Jag  söker  och  får  vägledning  på  olika  sätt.  Genom att  be, 
meditera, springa, prata med mina vänner, med min sponsor, 
gå på möten, men också genom vår litteratur. Jag vill därför 
lägga till några rader från  ”Det fungerar Hur och Varför” ur 
steg 10; 
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På gång! 

Här kan du läsa om vad som 
händer i NA just nu. 

Årsmöte NA Sverige
Den 18-20 mars är det dags 
igen för NA Sveriges årsmöte. 
En helg fylld av möten, 
workshops, gemensamma 
beslut och kaffe. 
Folkets Hus Bagarmossen 
Lillåvägen 44, Bagarmossen 
Stockholm. Välkomna!  
Läs mer på nasverige.org 

Ski and Recovery

Skidkonventet i Trysil firar 10- 
års jubileum i den 6-13 mars. 
Möten i skidbacken, grillning 
och snöäventyr för hela 
familjen. 
skiandrecovery@outlook.com  

Gullbrannakonventet

Stugorna släpps 15/2 kl 8.00 
Tel för bokning  035-241 21 00 
Mer tider och ytterligare 
information kommer senare på 
nasverige.org 

ECCNA i Paris
Nästa år hålls Europeiska 
delegaters möte och vårt 
årliga europeiska konvent i 
den vackra staden Paris. Läs 
mer på http://eccna.eu/ 

Skicka in event till oss! 

magasin@nasverige.org

https://www.nasverige.org/event/anonyma-narkomaner-sveriges-arsmote/
http://eccna.eu/
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Vår sponsor  kommer  att  tillhandahålla vägledning  åt  oss,  men vi  måste  för  oss  själva tillämpa programmets 
principer och nå fram till vårt eget beslut. Vi är till slut de som måste leva med vårt samvete. För att trivas med det 
måste vi avgöra vad som är och vad som inte är moraliskt acceptabelt i våra liv. 

Det står även; 

Att ha ett öppet sinnelag inför vår sponsors och våra NA-vänners förslag, att vara uppmärksam på vad vårt 
samvete säger oss, att tillbringa lite tid med Gud enligt vår uppfattning- allt detta kommer att leda oss till större 
klarhet. 

Jag vill avrunda med att säga att jag är så oerhört tacksam till Anonyma Narkomaners program. Till 
relationerna i mitt liv, integritet, värdighet och kärlek jag fått av och funnit i NA. Jag har verkligen 
hittat ett nytt sätt att leva. I skrivandets stund, så firar jag 12 år om 5 dagar.  Jag har utvecklats och fått 
lära mig så mycket! Jag får lära mig vilka behov jag har och ta hand om dem, jag skaffar mig nya 
erfarenheter och följer mina drömmar. Det finns så mycket mer att lära och dela med sig av i NA. Vi 
hjälper varandra. I ”Basic text” står det; 

NA:s hjärta slår när två beroende delar med sig av sitt tillfrisknande till varandra. 

Jag är en tacksam beroende 

Elisabeth J  

OR-workshop i Västra distriktet 
För några veckor sen höll vi en workshop för att 
utvärdera OR-året 2015 och sätta mål för 2016. De som 
gjort service i OR under året bjöds in samt även andra 
intresserade.  

Vi utgick från Planning Basic och avsatte tid veckorna 
innan till att planera utformningen av workshopen, ta 
fram material, fixa fika och baka pizza till lunchen.  

Vi började med att göra en nulägesanalys genom att 
titta på OR-kommittén och det arbete vi utför. Vi 
skissade upp en gemensam bild på whiteboardtalvan 
och hade fina samtal om NA som en resurs i samhället.  

Nästa steg blev att utvärdera året som gått. Deltagarna fick 
först fundera enskilt i ett par minuter, med papper och 
penna, kring frågeställningen: Vilka lärdomar gjorde vi i 
OR-kommittén 2015? (framgångar och utmaningar). När 
var och en fått fundera diskuterades det som kom upp i 
grupp, skrevs på stora lappar och sorterades och 
prioriterades.  
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Efter prioritering kunde vi tydligt se våra lärdomar från 
året som gått. Vi hade fått ett antal ämnen/problem/
utmaningar att jobba vidare med. Och kunde börja att 
skissa på handlingsplaner för 2016. Det var kul att jobba 
ihop i en öppnare och kreativ struktur med tid för 
diskussion. Vi kände alla stolthet över den service vi utför 
och hur långt vi har kommit. Vi ser fram mot ett nytt år 
och nya uppgifter för kommittén.  

I kärleksfull service 

Petra dB 

WSC 2016 — NA Världsservicekonferens 
Vart annat år träffas representanter för flera av världens NA regioner för 
att tillsammans diskutera, utbyta erfarenheter och fatta beslut i frågor 
som rör oss alla samt ge direktiv åt världsstyrelsen. I april är det dags 
igen. Svenska regionen representeras av våra Regions Delegater Jimmy 
E och Tommy F.  Temat för årets Världservicekonferens kommer ur En 
vision för NA-service. ”Ärlighet, tillit och välvilja är grunden för våra 
serviceansträngningar”. Ett lämpligt tema när vi som gemenskap står 
inför så många utmaningar och samtidigt på så många sätt har fortsatt 
att röra oss framåt mot vår vision.  

CAR och konferensens innehåll
Det kommer att skickas ut material i flera omgångar som har att göra 
med konferensen – Konferensens agendarapport (Conference Agenda 
Report CAR:en) som finns översatt till svenska, Material för konferensens 
godkännande (Conference Approval Track, CAT:en) som kommer ut i januari och Konferensrapporten 
(Conference Report) som kommer ut strax före WSC. Allt går att hitta på www.na.org. 

CAR workshops
För att delegaterna ska kunna samla in vår gemenskaps gruppsamvete kommer ett antal workshops att 
hållas för distriktens medlemmar. För mer info prata med din Gruppservicerepresentant (GSR) eller 
Regionskommittemedlem (RKM). 

Februari 
20 Mellersta, Dalarna 
21 ÖdNA, Nordvästra 
27 Västra, Västgötna, SDNA
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Vi hoppas att du har haft en trevlig läsning! 

Det går att prenumerera på detta nyhetsblad. Skicka ett mail till magasin@nasverige.org eller 
klicka på denna länk http://goo.gl/forms/DDQ6ciJF9P 

Nästa nummer kommer i april!
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