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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

Detta är en översättning ur ”Guiding Principles: The Spirit of Our
Traditions”.
Det är ett utdrag ur det första kapitlet, de första styckena, första
orden i boken.

Introduktion
Vägledande principer
Våra tolv traditioner handlar om relationer: med oss
själva, med våra grupper, våra ser viceenheter och vår
högre makt. Medan de tar sig an våra angelägenheter
i ser vice, förser de oss även en grund för att lära oss
att leva. De är praktiska och andliga samtidigt. Våra
traditioner hjälper oss att navigera; de påminner oss
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om vart vi är på väg och var vi sannolikt kommer att gå i grund. De påminner oss också
om att vi styr vårt eget skepp. Enighet och autonomi vägleder oss, inte enhetlighet och
styrande. Vi kapitulerar auktoriteten till en Högre Makt och förenas som likar. Vårt
huvudsyfte är att föra vidare budskapet till den beroende som fortfarande lider. Om vi
ska kunna uppnå detta måste vi tillfriskna själva och förena oss i enighet för att skapa
grupperna och förse med den ser vice som behövs för att tillfrisknande ska vara
tillgängligt för alla. Vi behöver varje princip, varje resurs, och varje medlem.

Ödmjukhet, empati och kärlek är nycklarna till osjälvisk ser vice och osjälvisk ser vice
befriar oss från självcentreringen som är kärnan till vår sjukdom. Ändå finner många av
oss – förr eller senare – som har försökt att tillfriskna med endast ser vice att utan det
hårda arbetet med de tolv stegen att vi inte har de rätta verktygen att leva efter dessa
principer. Vi behöver stegen om vi ska följa traditionerna – och vi behöver
traditionerna om vi ska kunna skapa en atmosfär där det finns den kärlek, tr ygghet och
anonymitet som arbetet med stegen behöver.
Tillsammans låter våra steg och traditioner oss att växa och utvecklas, att interagera
med andra, och klara oss genom svåra tider. Dessa andliga principer och handlingar kan
vägleda oss i våra beslut i ser vice och genom våra liv. Även om vi alla har olika sätt att
ansluta till och lära oss om traditionerna, kan vi alla enas om att dessa är principerna
som håller oss vid liv och fria.
Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions. (Sid. VII )

Beroendesjukdomen
Året var 2014 och jag hade ännu inte kommit i kontakt med Anonyma Narkomaner. Jag kom till
Sverige för att leva med min fru och min nyfödda dotter. Eftersom jag inte kände någon och hade
dålig ekonomi slutade jag använda droger. Jag trodde att dessa begränsningar skulle hjälpa mig att
förbli drogfri.
Nu hade jag min familj som jag älskade över allt i världen och jag trodde denna enorma glädje och
kärlek, plus att jag är i ett nytt land, skulle försäkra mig mot att använda droger. Vid den här tiden
visste jag inte mycket om beroendesjukdomen och jag trodde att mitt huvudproblem var
drogerna.
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På gång!
SYSTERSKAP –
kvinnotalardag i Göteborg
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Så sjukdomen kunde göra sitt jobb, och helt plötsligt var
jag på ett flygplan mot Teheran och hade lämnat kvinnan
och barnet som jag älskade så mycket ensamma i Sverige.
Jag mådde väldigt dåligt på planet och jag förbannade mig
själv upprepade gånger. Idag vet jag att det var sjukdomen
som styrde mitt liv. Då trodde jag orsaken var att jag var
isolerad, arbetslös och hade dålig ekonomi, men
sanningen var att det var sjukdomen som på ett listigt
och subtilt sätt hade lett mig tillbaka till aktivt beroende.
Inget blev bättre och jag fortsatte att använda ytterligare
ett år i Iran medan min fru och vårt barn behövde mig
här i Sverige.
Under denna period, med Guds vilja, gick jag på mitt
första NA möte och med tre månaders drogfrihet och
NA farsi-gruppens adress åkte jag tillbaka till min familj.
Innan jag hittade gemenskapen kunde jag inte ens i min
vildaste fantasi föreställa mig att vara drogfri under en
längre period.

Kra'kä"an bjuder in ti"
talardag

Samma dag som jag kom tillbaka till Sverige sökte jag
upp den persisktalande gruppens adress och på tredje
dagen anslöt jag mig till gruppen.
Idag har jag varit drogfri i 2 år och 8 månader och varit
vid min familjs sida 2 år och 5 månader. Jag är fortfarande
en del av Anonyma Narkomaners persisktalande grupp.
Tack vare gemenskapen har jag kunnat lära mig om min
sjukdom och inte nog med det att jag har kunnat möta
emigrationens utmaningar.

Gu"branna 2018

Under tiden har jag även kunnat leva med människor som
älskar mig, min familj och vännerna i gemenskapen som
också är mer eller mindre mina familjemedlemmar.
Shahram P

Vi hoppas att du har haft en trevlig läsning!
Det går att prenumerera på detta nyhetsblad. Skicka ett mail till
magasin@nasvastra.org eller klicka på denna länk
http://goo.gl/forms/DDQ6ciJF9P

Nästa nummer kommer i juni
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