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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

Att skriva i traditionerna
Upplägg och boken

Hej! Jag är en ti!"isknande beroende som vi! dela med mig om min
erfarenhet av att arbeta i Anonyma Narkomaners tolv traditioner.
Då vår traditionsarbetsguide ”Guiding principles – The
Spirit of our Traditions” nyligen kom ut så var vi tre NA
medlemmar som ville skriva i denna tillsammans.
Det var min sponsor, jag och min sponsi-syster. Då vi är
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bosatta på olika orter så tänkte vi att vi får göra upp en bra plan för att genomföra detta på bästa
sätt. Vi valde att lägga upp arbetet över ett år och ta en tradition i månaden. Vi har träﬀats vid tre
olika tillfällen, första gången i Göteborg, sen Varberg och sist i Malmö. Övriga månader har vi
haft telefonmöten, en timma vardera med en god struktur. Då vi alla tre är vänner av planering
och struktur har vi planerat tider, datum och plats i god tid.
Boken är upplagd för ”medlemmen”, ”grupper” och ”i service”. Vi har valt att fokusera på frågorna
för ”medlemmen”, men även tagit del av texter ur övriga boken.
Det har varit kul att läsa ny litteratur och samlad erfarenhet av traditioner och servicearbete.
Även att svara på frågor utifrån min egen erfarenhet. Frågor som riktar sig mot ”ur alla mina
angelägenheter” har varit positivt att svara på då jag får reflektera över mina relationer till familj
och även arbetsliv. Hur tillämpar jag program/traditioner där?

Andliga principer
Svaren har för mig varit att jag ser hur NA genomsyrar hela mitt liv och att grunden för allt är
tillämpandet av andliga principer. Genomgående har varit;
•

Välkomnande. Hur tar vi emot varandra? Välkomnar på möten, jobb osv. Bidrar till en
känsla av trygghet, värme och delaktighet. För oss alla. Vänlighet. Kan bestå av bara ett
leende eller en kram. Hälsa varandra välkomna. Ibland kanske jag inte orkar vara den som
tar emot alla, ge det lilla extra. Och får då kanske vila i att lita på att vi är många i
gruppen, vi gör det tillsammans.

•

Att vara tolerant mot mig själv. Se mina begränsningar. Be om hjälp.

•

Kärlek. Öppenhet. Se positiva egenskaper i andra människor, där jag kanske dömer eller
har svårt- att istället fokusera på de bra egenskaperna dessa har. I NA men framförallt
utanför.

•

Att lyssna. I grupper och på andra möten. Ta ett steg tillbaka ibland. Vila i tillit.
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På gång!
NA Dalarna anordnar
nyårsfest 2017
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Detta är såklart en kort och övergripande förklaring av
min upplevelse, men tanken är att inspirera då detta sätt
att arbeta har varit väldigt lärorikt och framförallt roligt.
Vi är nu på tradition elva och har snart gått igenom hela
året, ännu ett mål uppnått. Det jag har lärt mig är en
ytterligare förståelse av traditionerna. Mer kunskap om
mig själv, och hur jag vill vara som människa.
Tre som delar
Att göra det tillsammans med två andra fantastiska
medlemmar har gett oss en djupare relation. Intressant
att höra deras svar på frågorna, erfarenheter och tankar.
Mycket inspirerande och relationerna har byggts i tillit,
intimitet, skratt, humor, igenkännande och nya insikter.

Regnbågsgruppen anordnar
Workshop och talardag 9:e
december kl 10-18

Mer kommer att visa sig. Är så tacksam för Anonyma
Narkomaner och vår gemenskap. Det finns alltid mer
utrymme för tillväxt.
Daphne

Att gå på möte hemma
Hej jag är en beroende som heter Orley

Vinterkonvent 2018

Jag tänkte dela med mig av mina tankar och erfarenheter om
att gå på virtuella möten alltså ett webb eller online möte
vad man nu skulle välja kalla det. Vi har en sådant grupp på
nätet som heter Femte-gruppen. Jag hade ingen aning om att
det fanns tills jag blev sjuk och inte kunna komma iväg på
möte. Det var då min sponsor förelog att jag kunde gå på ett
online möte.

NA konvent i Grekland – 3-5 november

Jag väntade ett tag med att gå på mitt första online möte,
men efter att jag hade åkt iväg på några talar möten och
pratat med några personer som hade eller gick på online
möten som jag blev nyfiken. Jag logga in läste hur man skulle
skapa en användare och hur man skulle göra. Det finns bra
video instrukitioner som visar hur allt fungerar. Den dator
nörd som jag är så kollade jag på videon och fick veta hur
man gör. Det första jag såg när jag kom in var chatt rummet
och jag blev fundersam om hur det skulle gå till. Det dök
upp flera personer innan mötet började. Jag satt hemma i
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mitt vardagsrum framför min dator och
skulle gå på ett NA möte. Jag minns att det
kändes spännande och samtidigt kändes det
underligt eftersom det fanns inga människor
runt omkring mig, för att det är ju det jag är
van vid.
Mötet började och mötesledaren bad oss om
att läsa pamfletterna. Jag satt igång och läste
ena va pamfletterna genom att prata i
micken. Så fort jag presenterade mig som en
beroende och började läsa NA;s litteratur
kändes det som att jag var på ett NA möte.
Vi turades om och läsa och sen kom dagens
text och det mötet jag var på lästes det ett
stycke ur boken Living clean. Det för mig var
väldigt spännande för att jag hade inte läst så
mycket ur den. Jag kom på mig själv några
gånger att svävade bort i mina tankar då jag
inte hade folk omkring mig tog upp mobilen
och blev lite ofokuserad men sen komma
tillbaka och fokuserar på mötet.
Efter litteratur läsningar började delningsrundan en i taget och folk kunde dela både verbalt och i
text. Det var så givande och jag kände att jag fick höra många delningar från andra tillfrisknade
beroende från andra gruppen än min hemmagrupp. En del va utomlands på semester eller jobbade
utomlands och vill ha ett svenskt möte. Så delningarna varierade otroligt mycket och det gav mig
väldigt mycket. Tiden gick fort och vi gick mot mötets slut. På fysiska möten brukar man läsa vissa
verser i pamfletterna högt tillsammans. Att be Sinnesrobönen bara med en annan personen kändes
det lite udda. Det är nog det enda skillnaden mellan fysiskt och online möten. Visst känns det
annorlunda när det inte finns andra personer närvarande men jag ser online möten som ett super bra
komplement till fysiska möten inte för att ersätta dem, för jag tror att man behöver båda och. Att
den dagen man är sjuk eller på grund av andra omständigheter kan inte komma iväg till ett möte så
är online mötena perfekta. Idag jag bor i en stad där det inte finns möte varje dag, men jag har online
mötet Femte-gruppen som komplement i mitt mötesgående och tillfrisknade för att få flera möten
att gå på.
Vill säga tack till alla i Femte-gruppen som håller mötena öppna så
jag kan gå på flera möten i veckan. Kram Orley

Skicka in event till oss!
magasin@navastra.org
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 Februari!
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