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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

Besöka gärna
NA Sveriges Oﬃcie!a
Facebook sida
"Anonyma Narkomaner
Sverige NA"
där vi delar nyheter och
information om NA. Det går
även att stä!a #ågor ti! NA
Sverige via sidans
meddelandefunktion.
https://www.facebook.com/
nasverige

Chansen till ett val
Ger möjlighet ti! flera
Jag känner att jag vill förmedla några för mig nya insikter
jag fått sedan jag kom med i programmet i somras. Att
fästa detta på ett papper ger mig en mer samlad bild av
vad jag hittills funnit. Den som känt av total maktlöshet
vet vad jag menar när jag berättar följande:
Jag kom till programmet med en stor vanmakt – känslan
att vara maktlös inför min egen maktlöshet – med andra
ord vad skulle jag göra för att inte gång på gång behöva ge
efter på mitt drogbegär? De gånger jag varit inlåst eller på
sjukhus har varit ofrånkomligt uppehåll men inte ens
behandlingshem under föreskrifter har fått mig att
avhålla mig längre än några månader. Mitt missbruk har
blommat upp igen. Sedan några år tillbaka bröt jag med
mitt dagliga missbruk i pundsvängen i samband med att
jag fysiskt (även själsligt och mentalt) inte orkade längre –
jag höll på att dö. Jag flyttade långt norrut från min
invanda miljö för att ge mig en rimlig chans. Med egen
viljestyrka klarade jag av en hel del men mådde inte bra
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och blev periodare, först "bara" alkohol, senare såväl sprit, tabletter som narkotika. Dessa
smärtsamma djupdykningar höll på slutet återigen att kosta mig livet I samband med att jag
återvände söderut från min "geografiska flykt" hittade jag till programmet. Den stora befrielsen
för mig var att kunna erkänna min totala maktlöshet bland sådana som bäst förstod. Dessutom
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fick jag klara steg att följa hur jag skulle bära mig åt samt se och höra de som gått före. jag började
se en chans till ett val även för mig.
Det står någonstans om det att "förvalta sitt pund". Detta är vad jag upplever att jag gör, på mitt
sätt, när jag går till mina möten. Jag har sakta, sakta kunnat börja vrida det här med mitt
missbruk till en kunskapskälla om mig själv. Den tid (större delen av mitt liv) som jag missbrukat
har gett mig vissa bra men mest smärtsamma erfarenheter. Framför allt kostsamma, ur alla
synvinklar sett. Kanske har allt inte varit förgäves.
Att komma in i detta nya "beroende" av möten, träﬀa tillfrisknande "medsystrar och bröder" som
låter mig vara den jag är just nu, känns enormt (och lite skrämmande). Vad jag får höra och själv
tala om gör mig starkare och jag tror att vår högre makt finns med oss människor när vi vill
förändra oss till det bättre. Efter ca ett halvår började jag känna Tacksamhet, såväl över att ha
sluppit missbruka som över att programmet ger mig nya valmöjligheter på flera olika plan. Detta
genom att försöka ändra min egen inställning till mig själv, livet och tillvaron. T ex att försöka se
det jag har istället för det jag inte har. Att våga stå för vad jag känner och tycker lite mer. Att få
ändra mig. Att få välja vilka människor jag vill släppa närmare inpå mig och hur långt Kort sagt att
välja respektera mig själv och därigenom andra lite bättre. Även detta att både få och kunna säga
nej.
Livet, det där som andra lever så lätt och enkelt (trodde jag) har börjat skymta i ett ljus av mjuk
förhoppning. Det känns tryggt att detta är ett livslångt program, tycker jag nu. Jag tror att målet
för min livsresa är själva vägen i sig och det gör att varje dag kan innehålla en ny möjlighet, om jag
är beredd. Så här länge har jag aldrig sluppit missbruka sedan jag började men jag vet inte ärligt
talat om drogerna åter kommer att få mig i sina klor. Att leva drogfritt är inte självklart för mig.
Skillnaden är att jag ser ett val idag. det enda jag kan göra är att försöka så gott jag kan, en dag i
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taget. Tack för att Ni finns allihop och att jag fick
möjlighet att skriva detta for min egen skull, till Er
genom NA:s tidning.
Idag hoppfull, Beroende (Anonym)
En personligt berättelse #ån
Anonyma Narkomans tidning
”NAvet” 1993 nr 3

NA Vägen

TALARDAG |
VÄSTGÖTNA

NA FINLAND
FIRAR 30 ÅR

Äntligen har vi nått den historiska tidpunkt, då den
svenska NA-rörelsen, skall få en egen tidning.
Som ett arbetsnamn, har vi valt att kalla det första
provnumret NA-Vägen, d.v.s. en direkt översättning av
den amerikanska tidskriften.
Det är tänkt att tidningen skall komma ut 4 ggr per år,
d.v.s. 1 nummer i kvartalet.
För närvarande har vi bildat en interimistisk redaktion,
men medarbetare i tidningen är alla tillfrisknande
beroende som har något att förmedla. Redaktionen
förbehåller sig rätten att välja det material som tas in.
Det är viktigt att tidningen för NA:s 12- stegsprogram
vidare och att princip sätts framför person.
Det är tänkt att tidningen skall innehålla
evenemangstips, reportage från olika NA-evenemang,
olika distrikts- och regionsfrågor, debatter och
översättningar från den amerikanska tidningen NA-WAY
och så våra egna berättelser. VI BEHÖVER
BERÄTTELSER! De berättelser du kommer att läsa i
vår tidskrift, skall vara skrivna av NA-medlemmar som du
själv. Du behöver inte vara en "stor författare".
Allt du behöver är din personliga erfarenhet av tillfrisknande och villighet att dela med dig av den. Utan det
skulle, vi inte ha något budskap att förmedla. Som på
varje annat möte som du deltar i, får du ut mest genom
aktivt deltagande. Dela med dig av dina erfarenheter som
du skulle göra på vilket möte som helst.
Har du varit på något intressant möte nyligen med ett
tema som berörde dig starkt? Håller du på och arbetar
med något speciellt steg, som kanske gett dig en djupare
insikt, eller har du kanske gjort några nya erfarenheter
som vi andra kan ha nytta av? Har du kanske nyligen
passerat en viktig vändpunkt i ditt liv och i ditt
personliga tillfrisknande? Skriv till oss! Vi tar tacksamt
emot alla bidrag.
Det första numret kommer ut omkring den 1 oktober
1992, varför manusstopp är satt till den 15 september
1992, så innan dess vill vi ha ditt bidrag. Fatta pennan och
skriv till:
NA-VÄGEN …….
Inför publicering av NA-vägen 1992

Copyright © Narcotics Anonymous, All rights reserved.

3

www.navastra.org

Copyright © Narcotics Anonymous, All rights reserved.

Ett magasin från Anonyma Narkomaner

4

