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Tradition två 
Detta är en tolkning av Anonyma Narkomaners andra tradition från 
en medlem som försökt leva livet på livets egna villkor, bara för idag 
och när helst en dag är för mycket så en timma i taget.

”För vårt gruppsyfte finns bara en högsta auktoritet — en 
älskande Gud såsom han kan komma till uttryck i vårt 

gruppsamvete. Våra ledare är enbart betrodda tjänare, de styr 
oss inte. ” 

Tack vare Anonyma Narkomaners traditioner och många 
hängivna medlemmar som insett vikten av att ge bort det som 
generöst gavs till dem, finns NA över hela jorden idag. 
Förhoppningsvis är vi snart där vi kan säga; att inte en enda 
beroende ska behöva dö av sitt beroende utan att veta om att 
det finns en lösning som heter Anonyma Narkomaner. Idag 
finns det NA-möten på alla kontinenter, i mer än 140 länder, i 
tusentals städer och vår NA-litteratur är översatt till massor 
av olika språk. 

Vår enda uppgift som grupp är att hålla våra möten öppna för 
andra beroende som har en önskan om att få det vi har att 
erbjuda, ett drogfritt sätt att leva. Vi behöver också se till att 
beroende som lider utanför våra rum hittar hit. Och vi måste 
finnas där för att hälsa dem välkomna. Klarar vi inte det 
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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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kommer beroende att fortsätta dö utan att känna till oss. Våra ledare och den service de utför har 
alltid dessa uppgifter som mål för sina ansträngningar. 

Den andra traditionen talar om hur vi tillsammans kan komma fram till det som är bäst för oss alla 
genom vårt gruppsamvete. Inte vad som är bäst för den enskilde, det handlar inte om mig eller dig, 
utan om oss. Vi lägger våra personligheter åt sidan och fokuserar på gruppen och vår uppgift. Vi 
behöver tillsammans prata om och dela med oss om våra erfarenheter och vara beredda att anstränga 
oss för att lyssna till varandra utan att hela tiden låta våra egna tankar snurra runt i huvudet beredda 

att argumentera. Om vi inte har 
förmågan att ta ett steg tillbaka, 
lugnt och samlat lyssna på förslag 
från våra vänner kommer det att 
uppstå kaos och otrygghet. Istället 
för det vi egentligen vill 
åstadkomma, en atmosfär av 
tillfrisknande där idéer och 
kreativitet kan frodas. 

Våra ledare är inte auktoritära, de 
bestämmer inte över oss. Våra 
ledare hjälper och stöttar oss, de 
lyssnar på våra idéer och till vårt 
gruppsamvete. När vi tillsammans 
kommer fram till lösningar på våra 
problem bjuder vi in en kraft som är 
gudomlig och kärleksfull. Ingen 
bestämmer över oss, vi är fria att 

komma och gå som vi vill, när vi vill. Liksom vi är fria att bidra och ta ansvar i alla beslutsprocesser. 
Genom att vi tar ansvar för vår grupp och vår välfärd försäkrar vi oss om att vi har möjlighet att 
fortsätta tillfriskna. 

Det är genom att vi delar med oss till varandra och arbetar tillsammans mot ett gemensamt osjälviskt 
mål som vi blir framgångsrika. Vår framgång räknas i hur många beroende vi räddar livet på. Hur 
många som kommer till våra möten, stannar kvar och finner det vi funnit. Hur många som får en chans 
att tillfriskna med hjälp av vårt program, en dag i taget. 

Om vi kan dela våra erfarenheter och lyssna på varandra, dra slutsatser av det och komma fram till 
vilka aktiva handlingar vi behöver utföra för att uppnå det som är gruppens huvudsyfte. Då kan vi 
åstadkomma sådant som är långt bortom våra vildaste fantasier. Vi kan träffa sjuksköterskor, läkare, 

socialsekreterare, politiker, ministrar 
och presidenter, ja till och med kungar 
och drottningar för att föra vårt budskap 
vidare; att en beroende, vilken beroende 
som helst kan sluta använda droger bli av 
med önskan att använda och finna ett 
nytt sätt att leva.

När vi kommer samman och gör det som 
är bäst för gruppen och det som bäst gynnar vårt huvudsyfte, då uppstår en alldeles särskild kraft som 
är större och starkare än vi själva är. Den är till och med större och starkare än vi är tillsammans. Det 
är den kraften som vi kallar en älskande Gud. En andlig god kraft som visar sig i vårt gemensamma 
gruppsamvete genom att vi är beredda att göra något osjälviskt, något gott för någon annan som 
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Foto Kimberly

Det är genom att vi delar med oss till varandra och 
arbetar tillsammans mot ett gemensamt osjälviskt 
mål som vi blir framgångsrika. Vår framgång 
räknas i hur många beroende vi räddar livet på.
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behöver det som vi har funnit. Den är inte religiös, den är 
andlig och uppstår utifrån att vi använder andliga principer 
som tålamod, tolerans, öppet sinnelag och villighet. 

Det vi vill åstadkomma med vårt huvudsyfte är att föra vårt 
budskap vidare. Det är något vi inte kan göra själva, det är 
något vi måste göra tillsammans. För det första gör vi inte 
service ensamma och för det andra är det roligare och det blir 
bättre om vi gör det tillsammans. Och för det tredje behöver 
vi visa på den mångfald av erfarenheter och personligheter 
som finns i vår gemenskap.

Våra liv och våra erfarenheter är så skiftande och olika trots 
att vår sjukdom är densamma. Resultatet av vår sjukdom är ett 
långsamt självmord som alltid slutar på samma sätt; fängelse, 
institution och död. Så är också våra tillfrisknande och våra 
erfarenheter – personliga och olika. När vi delar våra 
erfarenheter med varandra, speglar vi våra likheter men också 

olikheter. Vi kan på så vis också attrahera olika personligheter 
till vår gemenskap och i vår mångskiftande mångfald blir vi 
starka. 

Resultatet av vårt tillfrisknande är gemenskap, delaktighet 
och ansvar. Vi blir en del av vår grupp, av vår familj och av vårt 
samhälle. Vi blir en liten men viktig del av den värld vi lever i 
och i vårt universum. Äntligen är vi en del av något som är 
större än vårt ego, något utanför oss själva och våra egna 
omedelbara behov och krav. Vi förstår att vi är en del av en 
helhet och vi börjar känna oss hela. 
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På gång! 

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

Ski & 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 

Värme i vinter

Boka vinterkonvent i 
Östersund. Kärlek, snö och 
fantastiska talare. Läs mer på 
www.nasverige.org 

Skicka in event till oss! 
magasin@nasverige.org

Vi inser att vi är fria att dela och lyssna på 
varandra, vi blir en del av lösningen inte problemet. 
Vi vill vara med att bidra till den gemensamma 
välfärden genom att vara den vi är utan att behöva 
bli som alla andra.

mailto:skiandrecovery@outlook.com
http://www.nasverige.org
mailto:magasin@nasverige.org
http://www.navastra.org
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Vi inser att vi är fria att dela och lyssna på varandra, vi blir en del av lösningen inte problemet. Vi vill 
vara med att bidra till den gemensamma välfärden genom att vara den vi är utan att behöva bli som 
alla andra. Det är då vi kan hitta den tillit till gruppen som är så viktig för att gruppen skall kunna vara 
kraften som lidande beroende behöver för att hitta det vi har funnit i NA. Vi är nu beredda att ge det 
vidare till vem som helst som är villig att ta emot det. 

Vår gemensamma välfärd är avhängig av den atmosfär av tillfrisknande som finns i gruppen. Några 
enkla frågor vi kan ställa oss är: Har vi en kärleksfull atmosfär av tillfrisknande i vår grupp? Välkomnar 
vi alla som kommer till oss? Är vi villiga att lyssna på alla? Är vi villiga att pröva nya idéer? Vågar vi lita 
på vår hemmagrupp? Är jag en positiv och sammanhållande kraft i vår grupp? Bidrar jag till gruppens 
lösningar eller till dess problem? Vill jag vara en del av en kärleksfull kraft och ett gemensamt 
gruppsamvete? 

Piet dB

Att acceptera sig själv 
En personlig berättelse om att ”komma tillbaka” och hitta glädje och kärlek i Anonyma Narkomaner.

Jag är uppväxt i södra Sverige, tillsammans med en social mamma som kände alla grannar och en 
egenföretagande pappa, lillasyster, hund och katt. Jag hade, för vad alla andra kunde se, en normal 
uppväxt med en fin familj som alltid var glad och var välkomnande mot mina kompisar. Sanningen är 
att bakom stängda dörrar gömde sig ett liv av taxifester, fylla och bråk. Vi fick det mesta vi ville ha 
som barn. Jag hade en cool moped, vi fick en häst, jag var duktig på fotboll och det gick bra för mig i 
skolan. Allt såg bra ut utåt, men jag var trasig på insidan. Varje dag efter skolan stod jag och var orolig 
om mamma skulle vara full när jag vridit om nyckeln och öppnat dörren.

När jag var 12 år drack jag för första gången och det blev snart fylla varje helg, jag var ”hemma”. Det 
bästa var att jag slapp vara omkring min familj. När jag var 19 år började jag jobba på Gran Canaria och 

använde droger dagligen – några år senare la jag in mig på 
avgiftning i Sverige.
Under åren som kom blev jag gravid, separerade från sonens 
pappa, började missköta jobbet mer än någonsin och tog avstånd 
från riktiga vänner och blev mer och mer isolerad även om det 
alltid var ”folk” hemma.

När jag ser tillbaka på denna tid så minns jag en trasig tjej som 
önskade att livet skulle ta slut. Jag var så trött på mig själv, på 
livet jag levde, och på den tomhet jag kände inom mig. Drogerna 
fungerade inte längre som förr, så jag var tvungen att använda 
MER. Jag utnyttjade vänner och relationer byttes ut efter humör 
och drog sug. Visst hade jag kontakt med mina föräldrar som 

försökte hjälpa mig, men jag gjorde dem besvikna gång på gång genom att alltid välja drogen först. Min 
självkänsla var i botten och jag hatade verkligen mig själv och mitt liv. Att vara mamma var ingenting 
som gav mig glädje heller, trots att jag älskade min son över allt annat. Jag kände ingen lycka för 
någonting längre. Jag ville inte leva, men jag vågade inte dö. Jag hade tappat allt hopp om framtiden. 
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Desperat, hopplös och pank ringde jag till min syster från ett 
land långt hemifrån och önskade att livet bara skulle ta slut. 
Under dessa samtal berättade hon om en vän som gick på 
möten i något som hette ”NA”. Hon hjälpte mig hem till 
Sverige igen och väl hemma satt jag med dödslängtan och grät 
floder medan jag på Googlade "NA" och hittade en hemsida. 
Jag skrev ett mail och det var inte långt. Det var något i stil 
med att jag inte orkade leva mer och att jag behövde hjälp. Jag 
fick ett samtal av en kvinna dagen efter som frågade om jag 
ville följa med på ett möte. Vad hade jag att förlora liksom? 

Jag mötte upp henne dagen 
efter och gick på mitt första 
NA möte.

På något vis kände jag mig 
hemma och blev fylld av ett 
slags värme och hopp. Jag 
förstod inte alls vad som 
skulle hända på dessa möten 
eller ens vad som hände 

men jag fick en känsla av att detta var bra för mig. På vägen 
hem efter mötet gick och lyssnade på musik och kände mig 
som en lycklig 14 åring igen. Jag skuttade till tåget och kände 
en sådan lycka så jag fick hålla mig i skinnet för att inte börja 
dansa loss på stationen.

Jag fortsatte att gå på möten men jag kunde inte hålla mig 
drogfri i längre perioder. Det blev många återfall som till sist 
berövade mig på allt och jag var återigen den tomma trasiga 
tjejen som dessutom var hemlös och blivit av med sonen som 
flyttat till sin pappa. År 2014 tog jag återfall igen, men i 
samband med detta så fick jag kontakt med en fin kille i 
gemenskapen som hade kommit in i programmet efter mig. 
Han var fortfarande kvar och hjälpte mig att komma tillbaka. 
Denna gång tog jag ett beslut om att ge HELA programmet 
en chans och jag kan idag se att det svåraste var att möta mina 
känslor. Jag började skriva i stegen och insåg att det var en 
personlig förändring jag behövde. När jag höll mig drogfri 
utan att arbeta i NA:s program så gick det enbart på vita 
knogar och jag hade alla beteenden som alltid gett mig skuld 
och skam.

Idag har jag ett fint liv. Jag lever som sambo med killen som 
fick mig tillbaka till NA och har varit drogfri sedan den 
dagen, den 8 juni 2014. Jag har fått min son på heltid och jag 
har fått underbara bonusbarn. Jag har tak över huvudet och 
har ett arbete som jag trivs så himla bra med. Jag har fått ett 
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På gång i service! 

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

CAR workshops

Våra delegater kommer att 
hålla ett antal workshops inför 
Världservicekonferensen för att 
samla in NA Sveriges 
gruppsamvete. Det är kul att 
vara med och påverka vår 
framtid, att vara delaktig i NA:s 
utveckling och bidra i de 
diskussioner som pågår 
världen över just nu.  Läs mer 
om Världservicekonferensen i 
detta och kommande nummer 
eller på www.na.org 

Enkätundersökning om ny 
litteratur

Inför årets 
Världservicekonferens har du 
även möjlighet att ge förslag 
på vilken litteratur du önskar 
härnäst, om du saknar någon 
pamflett, vilka serviceverktyg 
som behövs och vad för frågor 
vi behöver diskutera i NA som 
helhet. Du kan svara på 
enkäten här eller genom att gå 
till www.na.org 

NA Sveriges hemsida

www.nasverige.org har legat 
nere pga underhåll en period. 
Nu är den tillbaks med nytt 
utseende och ny 
mötessökfunktion. Våra 
webmasters önskar att ni testar 
den, kollar efter ev fel och 
skickar input till dem om det är 
något ni saknar. 

webmaster@nasverige.org 

https://www.na.org/?ID=conference-index
https://sv.surveymonkey.com/r/CAR2016-sv
http://www.nasverige.org
mailto:webmaster@nasverige.org
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vanligt "Svensson liv" och känner tacksamhet för små saker i livet.  Jag sitter med ett leende på 
läpparna när jag skriver om hur tacksam jag är för mitt liv idag. Jag önskar att jag med ord kunde 
beskriva just den känslan av lycka men den är svår att få ner på papper. Mina relationer är sunda idag 
och jag har vänner som älskar mig för den jag är, och jag älskar dem. Deras ärliga kärlek gör så att 
kärleken till mig själv också växer. 
Jag trivs i mitt egna sällskap idag och kan njuta av egen tid när barn och sambo inte är hemma. Jag har 
inte stora, orealistiska drömmar idag där jag måste trampa på folk i min väg. Jag vill och behöver inte 
skada mig själv eller andra för att få det jag vill ha. Idag är jag nöjd med det jag har och ser allt annat 
som jag får, som en bonus i livet.

Mitt hopp om framtiden är att få fortsätta mitt liv drogfritt och få se mina barn växa upp med 
föräldrar som finns här för dem alla dagar i veckan. Jag vill ge dem en trygg framtid. Dagdrömmer, det 
gör jag gärna om livet, men vad som kommer hända, det vet jag inte och gläds av att det hela tiden 
kommer små överraskningar. Mitt liv är inte färdigskrivet och till skillnad från förr så vill jag inget 
annat än att leva det. Det gör ont i mig när jag tittar tillbaka, på hur dåligt jag mådde och hur tom jag 
var. Drogerna hade verkligen tömt mig på allt och jag var verkligen död trots att min kropp levde. Jag 
fylls av sorg av hur illa det egentligen hade kunnat gå. Hur kan man önska ett slut på detta fina liv? Jag 
kan inte alls föreställa mig det idag. Om jag hade träffat den trasiga tjejen nu, hade jag kramat om 
henne, tagit hennes hand och lovat att allt skulle bli bra, precis som medlemmarna i Anonyma 
Narkomaner har gjort för mig. Den stöttning jag har fått av gemenskapen är jag så tacksam för. 

Jag är inte längre ensam. Jag är äntligen fri.

Jessica R

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 
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Mina relationer är sunda idag och jag har vänner som älskar mig för den jag är, och 
jag älskar dem. Deras ärliga kärlek gör så att kärleken till mig själv också växer.
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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. Vi kommer försöka att presentera delar ur 
materialet här i Never Alone. 

CAR workshops
För att delegaterna ska kunna samla in vår gemenskaps gruppsamvete kommer ett antal workshops att 
hållas för distriktens medlemmar. Workshopen kommer innehålla rapport från Världsstyrelsen, 
litteraturundersökning, Världservicekonferensens framtid, zonernas roll samt genomgång av motioner. 
Detta år testar vi ett nytt sätt att mötas som kallas webinar, delegaterna kommer att informera om hur det 
går till. För mer info prata med din Gruppservicerepresentant (GSR) eller Regionskommittemedlem 
(RKM). 

Januari 
16 NSNA, ÖstgötNA, Västgötna 
17 VinNA, NNNA 
23 Mälardalen, GoSSNAD, 
24 NisNA, SisNAd 

Februari 
20 Mellersta, Dalarna 
21 ÖdNA, Nordvästra 
27 Västra, Västgötna, SDNA 

“Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions” 
Traditionsprojektet fick sin början genom en regional motion vid 2010-års Världsservicekonferens som 
anvisade Världsstyrelsen att utveckla en projektplan för att skapa en traditionsarbetsbok. Vår gemenskap 
har under en längre tid varit ivrig att få material som hjälp att studera traditionerna, men det har inte 
funnits någon bred samsyn om vilken sorts litteratur skulle vara bäst för det. En del medlemmar har 
ansett att materialet i Det fungerar: hur och varför räckte för uppgiften medan andra har känt att vi 
behövde något som liknar NA:s stegarbetsguider, fast för traditionerna.  

Under två års tid samlade världsstyrelsen in input från medlemmar, grupper och workshops från hela 
världen om medlemmars förhoppningar och idéer om hurdan traditionslitteraturen skulle vara och 
vilken effekt den skulle ha. Utöver det fick vi också hundratals sidor med delade erfarenheter om var och 
en av de tolv traditionerna – totalt över tvåtusen femhundra sidor när den första insamlingen av input för 
alla tolv traditioner var avslutad.  

Under den andra konferenscykeln skapades en arbetsgrupp och började skissera kapitlen. Under 
gransknings- och inputperioderna för varje del fick vi in flera hundra sidor input, varav mycket hjälpte att 
förbättra strukturen av varje kapitel.  

Förhoppningen är att den här arbetsboken också kommer att bidra till att engagera medlemmar in 
meningsfulla diskussioner som kommer att öka vår förståelse av värdet och vikten av de principer som 
omfattas av våra tolv traditioner. Texterna, övningarna, prosan och frågorna i den här arbetsboken är 
menade att hjälpa medlemmar att med traditionerna göra det vi gör bäst i NA: dela vår egen erfarenhet, 
styrka och hopp av de principer vi tillämpar och som ett resultat uppnå större frihet och tillväxt.  

Utkastet på boken för godkännande finns att läsa här: “Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions” 
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Enkät för litteratur, servicematerial och IDT:er 
Genom de här undersökningarna försöker vi få en uppfattning om gemenskapens prioritering av 
tillfrisknandelitteratur och utveckling av servicematerial och också Ämnesfrågor för diskussion (Issue 
Discussion Topics, IDT:er).  

Vi har tidigare haft listor i CAR:en som vi bett medlemmar prioritera, men processen har alltid känts 
besvärlig. Vi försöker göra det enkelt den här gången genom att be delegaterna samla in och rapportera 
vilka två ni prioriterar högst i följande fyra listor:  

• tillfrisknandelitteratur i bokformat;  

• tillfrisknandelitteratur i häfte eller pamflettformat;  

• serviceredskap  

• och ämnesfrågor för diskussion (IDT:er).  

Eftersom processen att samla in samvete, enligt regionala rapporter, varierar så mycket från en region till 
en annan föreslår vi helt enkelt att delegaterna samlar in den här inputen på samma sätt som de skulle 
hämta in samvetet för motionerna.  

Enskilda medlemmar kan fylla i enkäten online om de så vill. Medlemmar som gör det individuellt bör 
ändå delta i processen att samla in ett regionalt samvete. Erbjudandet att fylla i enkäten individuellt 
online är inte menad att ersätta den processen utan helt enkelt ge oss mera data att titta igenom och det 
kan vara intressant att jämföra svaren som delegaterna tar med till konferensen med dem som samlas in 
genom en enkät online. Enkäten hittar ni online via konferenshemsidan på: www.na.org/conference. 
Vänligen notera att deadline för att individuellt fylla i enkäten online är den 15 mars 2016. 

Mer om konferensen i nästa nummer!
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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 februari!
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