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Tradition sju 
 
Detta är en tolkning av Anonyma Narkomaners sjunde tradition !ån 

en medlem som försökt leva livet på livets egna vi"kor, bara för idag 

och när helst en dag är för mycket så en timma i taget.

"Varje NA-grupp bör vara helt självförsörjande och avböja 
bidrag utifrån.” 

Hittills har jag skrivit om traditionerna utifrån 
enighet, gemenskap, frihet, självständighet, att dela 
med sig, om att samarbeta och nu om att vara 
självförsörjande. 
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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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Att vara självförsörjande betyder inte att vara oberoende, att inte behöva hjälp eller stöd.

�
Något som jag hade svårt att klara av när jag använde droger och vara aktiv i min sjukdom. Då 
var jag beroende av människor, saker och platser för att se till att jag fick tag i det jag behövde 
för att överleva stunden. Jag hanterade ofta stora summor pengar men sällan kunde jag sköta 
min ekonomi och var ofta skuldsatt.

Idag har det förändrats, jag har funnit ett mer hållbart sätt att leva som grundar sig i min 
drogfrihet och tillit till en kraft starkare än jag själv, en kraft som vill mig väl. Jag går på möten 
och umgås med andra drogfria vänner som jag litar på och som litar på mig. Jag har min familj 

och försöker att inte ligga dem eller samhället till last.

Idag vet jag att lycka inte går att köpa för pengar, det är gemenskap som gör oss lyckliga. Vår 
högre makts vilja och önskan med oss är att vi skall leva i gemenskap. Därför skall vi försöka 
undvika det som skiljer oss åt eller bidrar till osämja, motsättningar eller oenighet. Pengar, 
egendom och prestige är sådant som kan skapa problem som skulle kunna avleda oss från vårt 
huvudsyfte och skapa osämja mellan varandra.

När vi lär oss sörja för oss själva kan vi också bättra ta hand om varandra. Vi blir mer delaktiga 
och bryr oss mer om det vi har och om vad vi har. Vi blir inte heller styrda av andras viljor eller 
av deras agendor. Vi blir bättre på att göra det som krävs för att vi skall nå vårt mål.

Så är det också för gruppen, vi vill inte att andras pengar och intressen påverkar vårt 
huvudsyfte. Det är viktigt att vi alltid prioriterar vårt budskap och är villiga att dela med av oss 
av det. Vi har inga ekonomiska intressen och behöver inga stora summor pengar. Som 
beroende är inte pengar bra för oss, de gör oss inte till bättre människor. 

Vi behöver pengar för att betala vår hyra och göra rätt för oss, köpa kaffe och te, litteratur att 
läsa på våra möten, resa till våra servicemöten och för att föra budskapet vidare. Men det är 
pengar vi som medlemmar själva kan bidra med, inget vi behöver hjälp med från utomstående, 
vi avböjer helt enkelt ekonomiska bidrag utifrån.

Vi tar inte emot pengar från dem som inte är medlemmar, tillsammans har vi i vårt 
tillfrisknande, genom enighet, gemenskap, frihet, självständighet och genom att dela med oss, 
börjat samarbeta och blivit självförsörjande.

Piet dB

Det betyder att inte ligga någon annan till last eller att utnyttja någon annans 
välvillighet eller att dra fördelar på någon annans bekostnad. Det betyder helt 

enkelt att sörja för de behov som vi själva har. 
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Idag har jag ett val 
 
Det började i tonåren. Jag ville ha kul, festa. Jag var 
blyg men ville samtidigt ha bekräftelse. Helst från 
killarna. Oftast blev jag fullast på festen. Jag var tjejen 
som hade det lite “för kul”. Jag träffade en äldre kille 
och flyttade hemifrån tidigt. Ingen kunde säga till mig 
hur jag skulle leva mitt liv. Jag kände mig vuxen och 
skulle klara av att ta ansvar för mig själv. Jag gick aldrig 
på gymnasiet och jag hade usla betyg från 
grundskolan.  Jag började arbeta på så kallade 
praktikplatser där man fick någon symbolisk summa 
om dagen så det här med ekonomin gick inte riktigt 
ihop. Två år senare var förhållandet slut.  Jag var då 
sjutton år och vägrade erkänna mig besegrad och flytta 
hem till mina föräldrar igen. Envist stolt skulle jag 
fortsätta att klara livet på egen hand. Jag fick hjälp av 
socialtjänsten med en liten etta och det dröjde inte 
länge förrän det var förfest och efterfest i min 
lägenhet på helgerna. Festandet kostade pengar och 
plötsligt var det svårt att betala räkningarna på kabel-
tv och telefon mm. Jag hamnade i en ond cirkel och 
jag var alldeles för stolt för att be om hjälp. Jag blev 
vräkt men lyckades på något sätt få en ny lägenhet, 
jobb och pojkvän Men min dåliga ekonomi och mitt 
sätt att skyffla problemen under mattan och festa bort 
dagens ångest kom ikapp. Jag hittade nya vänner som 
festade på annat än alkohol och snart var mina 
problem större än någonsin.

Livet rusade på och varje försök ti" nystart i 

lägenheter, relationer och arbeten slutade i 

katastrof. 
Drogerna var lösningen på mina problem och så länge 
det fortsatte blev ingenting varaktigt. Tillslut gav jag 
upp med att försöka starta om. Jag hade fullt upp att 
klara mig igenom dagen. Drogerna hade fullständigt 
tagit över. Jag var nu bostadslös och höll till under en 
presenning utomhus med en spruta i armen och 
tyckte att samhället svikit och att livet inte var för 
mig. Det tog ytterligare några år. Det gick inte längre 
att förneka för andra den sanna naturen av mina 
problem och efter ett fängelsestraff och tio år som 
hemlös gav jag upp och tog emot hjälp. 
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På gång! 

Me"ersta distriktet bjuder 

in ti" en Talardag i Gävle 

 november 12 - november 13

 
Talardag NA Mälardalen

NA Mälardalen firar 17 år som 
distrikt och det firar vi med att 

anordna en talardag. 

Varmt välkomNA 
oktober 29 

Södergruppen i Halmstad 
bjuder in ti" talardag!  

 
 oktober 22
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När jag först kom till Anonyma Narkomaner visste jag inte vad andliga principer var. Jag var 
trött och sliten och hade tappat tilliten till mig själv och andra människor. Sakta men säkert 
har jag tagit en dag i taget utan att plocka upp någon drog igen. Jag har med hjälp av det hopp 
de andra drogfria vännerna i Anonyma Narkomaner gett mig haft modet att påbörja min resa 
genom de 12 stegen. Stegen har gett mig en inblick i mitt eget liv och på hur mitt sätt att 
hantera mina känslor i med- och motgång verkligen sett ut. Jag har insett att jag har en 
benägenhet att fly från det “jobbiga” och överdriva det “roliga”.  

och hur jag brukade göra och hur jag med hjälp av andliga principer 
kan göra idag istället för att gå i gamla mönster och beteenden. Dessa 
principer som består av 

tro, tillit, mod, självacceptans, ödmjukhet, 
tålamod, tolerans, empati, villighet, 
självdisciplin, åtagande, kärlek och 
medmänsklighet m.m. är idag det jag försöker 
tillämpa på daglig basis. Min envisa kamp i 
förnekande är idag utbytt till en stark vilja av 
att vara ihärdig i att utmana mina rädslor i livet 
på livets villkor.  Jag har idag en stark tro. Inte 
på någon farbror på ett moln utan på den starka 
kraften i det terapeutiska värdet av att en 
beroende hjälper en annan. Förr ville jag vara 
alla till lags och finnas till för alla. Idag försöker 
jag efter bästa förmåga att vara kärleksfull mot 
mig själv och sätta sunda gränser. Idag försöker jag att bekräfta mig själv istället för att söka 
den hos någon annan. Visst kan det vara svårt med balans ibland när jag finner mig uppslukad i 
något roligt eller är hysteriskt orolig inför ett prov i skolan. Idag får jag bevis dagligen på att 
jag klarar av det mesta jag oroat mig för och via Anonyma Narkomaner blir jag påmind om 
vilka andliga principer jag behöver tillämpa.

Jag har idag kommit en bra bit på väg och har genom att böja på nacken och göra fotarbetet 
numera en lägenhet som inom kort blir mitt förstahandskontrakt. Jag har tillämpat tålamod 
och låtit mitt tillfrisknande ta den tiden som faktiskt krävs. Jag har under tre års tid läst in 
kärnämnena på gymnasienivå och om tre månader är jag färdigutbildad inom ett yrke jag 
drömt om att arbeta med. Det har stundom varit tufft och jag har tvivlat på mig själv och 
ibland trott att jag har tagit mig vatten över huvudet. Men med min sponsor i Anonyma 
Narkomaner och de andliga principerna så har jag haft modet att stanna kvar och att hänga i. 
Sakta har jag lärt mig att leva på den ekonomin jag faktiskt har och det har stärkt mig i min 
tro att allt är möjligt om jag bara vill och är villig att prioritera därefter. 

När jag skriver det här slår det mig hur enormt tacksam till mitt liv jag är och hur mycket 
kärlek jag möts av. Idag har mitt huvudsyfte ändrats från att jaga droger för att må bra till att 
finnas för andra kvinnor som varit i min situation och kicka på livet på livets villkor. Idag har 
jag ett val. Jag väljer att tro att livet är för mig och bara för idag väljer jag bort droger.  /Linda
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Jag har fått lära 
mig vem jag är 
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Vad hände egentligen? 
Vrider på huvudet och ser mig sakta runt i lokalen. 
Ansikte efter ansikte, skrattande, pratande, nervösa, 
funderande, leende, beslutsamma, frånvarande, trötta, 
upprymda, ledsna, väntande, suckande, harmoniska, 
otåliga och glada. Ja alla känslor visas upp av de 
beroende som sitter runt borden och väntar på att jag 
på något sätt ska fånga deras uppmärksamhet. Jag 
tittar på klockan, fyra minuter kvar..

Fortsätter titta mig omkring. Vissa har jag sett komma 
i flera år och vissa har jag aldrig sett tidigare. 
Spännande med nya beroende som brinner för service, 
ska bli kul att få vara med på deras resa. I soffan vid 
fönstret sitter några beroende som jag i början av mitt 
tillfrisknande tänkte på som fulländade, perfekta och 
som utstrålade ett tillfrisknande som jag längtade 
efter. Ler inombords när jag tänker på min förvåning 
jag kände när jag insåg att de var vanliga dödliga. Det 
handlar inte om att bli bäst, för mig handlar det om 
att bli bra och bli den person jag var ämnad att vara. 

Men vad hände egentligen? Hur hamnade jag här, på 
den här stolen? Jag skulle ju bara gå på möten och 
försöka hitta ett sätt att inte vara otrevlig mot de 
stackarna som satt där och tyckte synd om sig själva. 
Inte behöva bry mig, engagera mig eller ta del av 
andra, utan bara sitta av tiden tills frivården, socialen 
och andra instanser släppte intresset för mig. Istället 
sitter jag här som ordförande i Västra Distriktet, med 
magen full av små fladdrande %ärilar, och funderar på 
det här med service. 

Varför gör jag service egentligen? Jag kommer ihåg att 
jag tyckte jag gjort nog service i mitt liv. Dygnet runt 
som ensamstående mamma, sjuksköterska med 
krävande patienter, var redo ifall min partner behövde 
något, gjorde vad som helst för att få mitt knark, ja jag 
gjorde allt för alla. Jag försökte vara perfekta 
mamman, sambon, systern, mostern, arbetskamraten, 
sjuksköterskan, you name it. Alla andra fick service av 
mig, utom jag själv. Service stod mig upp i halsen när 
jag kom in i NA. Och bland det första jag får till mig i 
NA är att service är ett av benen jag ska stå på för att 
kunna tillfriskna. Jaha, det var ju trevligt, eller….

Tittar på klockan. Tre minuter kvar.. Fortsätter tänka 
tillbaka på min service. Jag tog ett återfall efter att i 
två år suttit av dem på möten men inget mer. Ingen 
bra idé. Vaknade till och insåg att jag är problemet i 
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Välkomna på årets 
Nyårsfest i Dalarna!

Vi firar in det nya året med ett 
späckat program med talare, 
underhållning, DJ’s och 
Countdown!! 

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. 
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mitt liv. Bad om hjälp att hitta en kvinna jag hört på en talardag och som gjorde mig nyfiken på 
programmet. Hittade henne och vågade ringa. Hon är fortfarande min sponsor nästan sex år 

senare och hon har det tillfrisknandet jag 
vill ha. Hon accepterar sig själv, gör service, 
jobbar med sina defekter, är inte perfekt 
men hon hanterar livet och njuter av det. 
Det hon sa till mig fick mig att börja göra 
service. Hon frågade mig; -Tova, vilken 
service gör du?

För henne fanns det inget alternativ, 
service ingår i tillfrisknandet. Är det så 
enkelt? Ja, det var det. Inte tänka eller 
analysera och leta kryphål utan bara göra 
service. Jag öppnade möten en gång i 
veckan i över fyra år oavsett om jag ville 
det eller inte. Det tvingade mig sakta men 
säkert ut ur min isolering och min mur 
sänktes. Jag började växa och mogna i min 
personlighet genom att spräcka 

egobubblan, vara ödmjuk och hjälpa andra 
oavsett vad jag ville, kände eller tyckte. Jag lärde mig att ingen servicepost är finare än någon 
annan, vi gör det inte för att visa vad duktiga vi är. Jag insåg att ordföranden i NAWS faktiskt 
är en lika knasig beroende som jag. Intresset för mer service ökade, jag vågade mig på att bli 
sekreterare i hemmagruppen och sitta 
med i små AdHoc-grupper. Sen 
frågade någon mig om jag kunde tänka 
mig att bli vice GSR. 

Jag tittar mig runt om i lokalen igen 
och letar efter de nya ansiktena. Där, 
det ansiktsuttrycket kommer jag ihåg. 
Vad gör jag här? Varför sa jag ja? Det 
här klarar jag inte, blandat med 
stolthet över att få representera sin 
hemmagrupp, glädje, nyfikenhet och 
iver över att få hjälpa. Jag kommer 
ihåg att jag fick boosta mig med att 
sitta i bilen till DSK och säga ”för den 
beroende som fortfarande lider” för 
att hitta min ödmjukhet och 
tacksamhet kl. 7 en lördagsmorgon.

Två minuter.. Nu har de små %ärilarna blivit lite större i magen. Sneglar på vår vice ordförande 
och han ser helt kav lugn ut. Fast jag vet att det vibrerar i hans mage också. Är det skillnad på 
oss kvinnor och de män som gör service? Jag har sett och insett att NA är det mest jämställda 
jag varit med om. Aldrig sett en tendens till att någon inte vill göra det eller det för att det är 
en typisk ”kvinno- eller mansgöra”. Jag var beredd att stå upp för mig som kvinna i mina 
serviceposter men det har jag inte behövt. Tänk om hela samhället kunde vara uppbyggt såhär?
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TA 
DET LUNGT
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FÖRA 
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De två åren som GSR gav mig så mycket. Jag lärde mig 
att det jag sa var lika viktigt som det andra sa. Jag 
lärde mig att lyssna, våga säga ifrån och delta i 
diskussioner. Egenskaper som jag idag använder för 
att hantera resten av livet. Sen kom frågan om jag 
kunde tänka mig att nomineras till sekreterare i 
admin…

Sen vet jag inte vad som hände. Jag valde att ha tillit 
till att jag klarar det och det har gått undan. De 
senaste tre åren har känts overkliga och helt 
underbara. Gör jag verkligen distriktsservice? Det 
hade aldrig någonsin trott att jag skulle göra. Det är ju 
bara NA-proffs som gör sådan service. Och så frågar 
de mig? Jag är så långt från ett NA-proffs som det går 
att bli. Tittar på de andra i admin som sitter bredvid 
mig, fylls av ödmjukhet och tacksamhet över att jag 
fått förtroendet att göra service som ordförande. 

En minut kvar…

Vrider på huvudet och ser mig sakta runt i lokalen. 
Ansikte efter ansikte, skrattande, pratande, nervösa, 
funderande, leende, beslutsamma, frånvarande, trötta, 
upprymda, ledsna, väntande, suckande, harmoniska, 
otåliga och glada. Jag blundar, landar i mig själv, ber en 
tyst sinnesrobön och ber sen min högre kraft om att 
ge mig mod, ärlighet, tolerans och ödmjukhet så att 
jag kan hjälpa den beroende som fortfarande lider. 

Öppnar ögonen, tittar på de fantastiska, vackra 
personerna i lokalen som ger av sig själva och sin tid 
för att nå den beroende som fortfarande lider. Känner 
att jag fylls av kärlek och glädje, harklar mig ljudligt 
och säger sen: Hej, jag är en beroende som heter 
Tova….
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På gång! 

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

Skicka in event till oss! 
magasin@navastra.org 

     Vi hoppas att du har 
ha# 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 
December!
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