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Tradition fem 
Detta är en tolkning av Anonyma Narkomaners femte 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.

"Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet 
vidare till den beroende som fortfarande lider. " 

Gruppen hette ”Stegen”, jag trodde det var en stege 
som man klättrar upp och ner på, jag hade ingen aning 
om steg eller traditioner. Det tog ett tag innan jag 
förstod vad gruppnamnet egentligen syftade på, 
stegen som vi arbetar med i NA:s program. De flesta 
medlemmarna i gruppen hade väldigt kort drogfri tid 
och kom vanligtvis från någon behandling. Vi använde 
behandlingssnack och hade olika behandlingskulturer 
med oss in i gruppen och visste inte mycket om själva 
programmet, stegen och traditionerna. 

Det budskap gruppen gav mig var att om jag förblev 
drogfri skulle mitt liv bli bättre än det var just nu. 
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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 
ETT MAGASIN FRÅN ANONYMA NARKOMANER 

NUMMER 4 | JUNI 2016

För drygt 24 år sedan fann jag en liten NA-grupp, 
den enda som fanns i Göteborg. 

http://www.navastra.org
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Medlemmarna i gruppen visade mig ett nytt sätt att leva utan droger, bara för idag. Gruppen 
gav mig hopp. Om det fungerade för dem skulle det kanske funka för mig också. Jag upplevde 
en frihet jag inte tidigare känt till. 

Jag började förstå att denna lilla sköra grupp skulle dö ut om inte nykomlingar kom hit och 
fann sin drogfrihet här. Om gruppen dog skulle jag också dö, för min del handlade det om liv 
eller dö. Jag fortsatte att gå på så många möten jag kunde och engagerade mig i OR (offentliga 
relationer) för att vi skulle nå ut med vårt budskap. Vi var noga med att ta emot 
nykomlingarna så att de stannade kvar och vi kämpade med att försöka ha en atmosfär av 
tillfrisknande i gruppen. Det var viktigt att gruppen var en kärleksfull gemenskap där vi 
hjälptes åt att öppna lokalen, koka kaffe, leda mötet, betala räkningar, hålla kontakt med andra 
grupper och NA som helhet osv. 

Den femte traditionen säger att vi som grupp bara har ett huvudsyfte. Det syftet är att föra 
vårt budskap vidare till den beroende som fortfarande lider. Vårt budskap är att en beroende, 
vilken beroende som helst, kan sluta använda droger, bli av med önskan att använda och finna 
ett nytt sätt att leva. Som enskilda medlemmar har vi det tolfte steget som talar om att vi delar 
med oss om oss själva för att få behålla det vi har fått i NA. Ibland kan vi bara genom att vara 
drogfria och goda exempel visa på en väg ut ur aktivt beroende. Vi är den starka 
attraktionskraft drogfrihet kan vara som en motkraft till den destruktivitet aktivt beroende i 
förlängningen alltid blir. 

I vår hemmagrupp fokuserar vi på det vi har att erbjuda, frihet från aktivt beroende. Vi skulle 
kunna fokusera på många andra saker men skulle då tappa fokus på det enda vi egentligen har 
att erbjuda, hopp och frihet. Väldigt få av oss skulle hitta någon varaktig drogfrihet och många 
av oss skulle dö.

Därför bör vårt fokus alltid vara på hur vi skall kunna föra vårt budskap vidare. När vi kommer 
till gruppen och finner drogfrihet så tappar vi oftast kontakten med våra gamla vänner som 
fortfarande lider där ute i kylan. Det gör det svårt för oss att föra budskapet vidare till dem. 
Därför behöver vi vända oss till professionella som träffar och arbetar med beroende, för att 
de skall kunna berätta om vilka vi är och var vi finns. Läkare, sjuksköterskor, behandlare, 
kuratorer, socialarbetare, poliser, kriminalvårdsarbetare och många andra behöver veta mer om 
NA så att de kan hänvisa de som vill finna oss till våra grupper. 
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Några frågor vi kan ställa oss själva när det gäller den 
femte traditionen:

1. På vilket sätt bidrar jag till gruppens överlevnad?

2. Tar jag osjälviskt hand om nykomlingen?

3. Bidrar jag till att mitt lokalsamhälle känner till om 
var min hemmagrupp finns?

4. På vilket sätt bidrar jag till gruppens atmosfär av 
tillfrisknande?

Piet dB

Han ville inte somna ikväll 
Han ville inte somna ikväll. Minstingen. Det är ju så 
ibland. Nu var det inte jag som tog den tyngsta delen 
med icke-somnandet… Det var min sambo, barnens 
pappa, min livskamrat. Själv var jag i stallet och tog 
hand om hästen, njöt av en stund med mitt eget 
sällskap och mina egna sysslor – bara. Tänk att de 
stunderna har blivit så få och så viktiga…. Och 
njutbara förstås. Men tillbaka till nuet. På grund av 
icke-somnandet blev kvällens alla rutiner förskjutna, 
och tiden att skriva och tänka igenom detta mindre än 
jag hade tänkt. Som så mycket annat. Även saker jag 
gör i mitt tillfrisknande. Inte hade jag tänkt så, att jag 
skulle behöva kompromissa med det… Men de små 
bryr sig inte så mycket om vad innehållet i det jag vill 
och behöver göra är… De vill bara få känna att de är 
viktigast i världen och alltid kommer först. Visst är det 
så för mig. Den där hedersvärda förstaplatsen som 
mitt program, mitt tillfrisknande haft… Delas numera 
med min familj. Det känns nästan lite förbjudet att 
det ser ut så, eftersom vi i vår gemenskap så ofta 
framhåller hur viktigt det är att programmet kommer 
först. Det har skett nästan lite utan min vilja, De har 
bara gått in och tagit den platsen i mitt liv. Samtidigt 
gett mig så mycket. Nu tänker jag att balansen är 
viktig. Att ha ett tillräckligt bra program. När det 
första tiden med bebisen var svårt att gå på möten 
blev telefonsamtalen med min sponsor det som fick 
bära mig. Vara kärnan i mitt program. Webbmöten var 
otroligt bra för mig, oss, eftersom jag inte riskerade 
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På gång! 

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

Midsommarkonvent 2016 
Att Glädjas åt livet 

www.nanorr.org/midsommar

Talardag Skövde

VästgötNA distriktet bjuder till 
taladag på Gröna Lund i 

Lerdala. 

 juli 23 10:00 - 19:00 

Gullbranna 2016
juni 3 - juni 6  

Läs mer om våra event på  
www.nasverige.org/event 

Skicka in event till oss! 
magasin@navastra.org

http://www.nasverige.org/event
mailto:magasin@navastra.org?subject=
http://www.navastra.org
http://www.nasverige.org/event
mailto:magasin@navastra.org?subject=
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att störa någon om bebisen skulle vara hungrig eller missnöjd… men ändå kunde jag både göra 
service där och delta genom att lyssna om inget annat gick. Tacksam för att jag blev välkomnad 
där. Jag har blivit välkomnad på vanliga möten också. Ibland frågat om det var okej att ha med 
ett litet barn. Ibland inte vågat fråga – för var skulle jag ta vägen annars? Det har blivit 
viktigare att vara trygg på mötet, veta att vi är välkomnade, så jag har valt att gå på de möten 
där både atmosfären och de praktiska förutsättningarna i lokalen varit bra. I nuläget är ändå 
webbmötena min hemmagrupp. Jag har också fått förmånen att vara med och öppna ett nytt 
webbmöte, på en senare tid, så att andra som är föräldrar ska ha möjlighet att besöka ett möte 
efter de nattat barnen hemma. Men självklart är alla välkomna, förälder eller ej.

Ambitionen att upprätthålla 
tillfrisknandet är viktig, även om jag inte 
precis som ikväll lyckas fullfölja alla planer, 
önskemål och behov i programmet. Eller 
på andra håll. Att leva med det 
ofullkomliga, ofärdiga, oavslutade… tycker 
jag har varit svårt. Jag har fått lita på att 
det bär. Att jag inte behöver göra allt 
perfekt. Det har nog gjort mig gott på sitt 
vis. Att leva med det ofärdiga – inom mig 
och runt mig. Det kan både vara disken, 
tvätten, matlagningen.. Eller stegarbetet… 
samtalet… sömnen…. Mitt i allt detta så 
kan jag känna att jag befinner mig så nära 
Guds mirakler som jag kan vara… Mina 
barn. Det har otvivelaktigt varit – är – den 
absolut lyckligaste tiden i mitt liv. Att bli 
mamma var inget jag vågade av egen kraft. 
Det var Gud som bar mig, böner om tillit 
och vägledning… modet att be om hjälp… 
våga känna… ta emot hjälpen… Jag var så 

otroligt rädd. Men det gick bra. Det är mitt 
livs största rädsla som jag tack vare det jag lärt mig i våra rum klarat att gå igenom. 

Min sponsor och jag ägnade mycket av våra samtal åt att läsa i och dela kring texterna i Living 
clean. En fantastisk bok i mina ögon. Nära livet och det vanliga, men ändå skriven av andra 
beroende så att jag lätt kan känna igen mig och få förslag på lösningar på vad som ofta är 
problem vi kan känna igen oss i hos varandra. Just i Living clean visade det sig att det fanns ett 
kapitel om relationer. Mer specifikt fanns det även texter om föräldraskap. Jag blev inspirerad 
och tyckte att budskapet om föräldraskap var talande, viktigt. Därför valde jag att skriva ner 
delar ur texten som uppmaningar till mig själv – om hur jag vill vara som förälder. Dessa 
budskap fick sedan bli till en tavla med en kombinerad bild av mig och min första son och 
texterna ur Living Clean. Den påminner mig dagligen om hur jag vill vara. Tack och lov har jag 
lärt mig att inventera mig själv, erkänna när jag gjort fel, och försöka gottgöra det. För jag är 
långt ifrån perfekt. Men detta är vad som står på tavlan hemma:

Som din förälder vill jag…. Lära mig mer om att släppa taget och leva i tillit. Ge dig rätten att 
försöka på egen hand, att både få misslyckas och lyckas i livet… Vara ett exempel på hur man 
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kan leva i ärlighet och integritet… Ha ett öppet sinne 
och vara mottaglig för nya lärdomar och lärare… Se 
dig och acceptera dig så som du är. Bekräfta och 
uppmärksamma dina behov…Ha förmågan att se och 
göra det som är rätt för dig… Erkänna att du har en 
egen väg att gå, en egen relation till den kraft du väljer 
att tro på. 

Att vara förälder innebär, så här långt, att ofta vara 
HALT (hungry, angry, lonely, tired). Ett tillstånd vi 
säger att vi ska försöka undvika. Det är inte konstigt 
att vi behöver stöd från andra och förståelse från oss 
själva. 

För att hantera föräldraskapet försöker jag….

Andas.

Växa.

Vara närvarande.

Ge mitt bästa.

Älska.

Acceptera felen, framförallt hos mig själv.

Inte heller som förälder kommer jag bli perfekt. Men 
jag kan bli den förälder jag är ämnad att vara, så länge 
jag gör vad jag kan för att med programmets hjälp 
fortsätta tillfriskna och vara sann mot mig själv och 
andra. Det är en spännande resa, fylld med otroligt 
mycket kärlek, och oaktat dess utmaningar hade jag 
aldrig aldrig velat vara utan denna upplevelse!

Tillfrisknande beroende och tacksam förälder 
Maria S
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På gång i service! 

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

               ECCNA 32 
European Convention and        
            Conference of 
      Narcotics Anonymous

We are family 

Paris – July 21-24 2016 
http://eccna.eu 

…………………………………. 

…………………………………… 

NA Sveriges historia blir 
bok

Nu skriver vi NA Sveriges 
historia i bokformat. Första 
kapitlet är klart och beskriver 
Anonyma Narkomaners första 
tid i Sverige, första mötena, hur 
vi växte, översättning av ordet 
addict, tidiga servicestrukturen. 
Texterna bygger på intervjuer 
med några våra första 
medlemmar. 

Vi hoppas att du har haft en trevlig läsning! 

Det går att prenumerera på detta nyhetsblad.  
Skicka ett mail till magasin@navastra.org eller klicka på denna länk 

http://goo.gl/forms/DDQ6ciJF9P 

Nästa nummer kommer i augusti!
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