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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

En resa av mer än 51 år
För några dagar sedan firade en av våra NA medlemmar i norra
California 51 år drog!ihet. Jag en medlem i Anonyma Narkomaner
!ån Iran som hittade ti" gemenskapen 44 år e#er honom. Jag ringde
upp honom !ån Iran och stä"de några !ågor om hans liv och vår
gemenskaps historia. Här du kan läsa vår dialog (Frågor och Svar)

F: Hur förblev du drogfri i 51 år?
S: Genom följande rekommendationer, lyssnar när jag vill
prata, jag ska lyssna och vara uppmärksam. Det är ett steg i
taget i flera olika aspekter. Det är ett kliv med mina egna
fötter och det är ett steg i programmet och traditioner.
Jag hade en mycket bra sponsor och han hjälpte mig
jättemycket. Jag förlitade mig mycket på honom. Han gjorde
inga förslag utan i princip sa vad jag ska göra. Jag blev
involverad i service och det har hjälpt mycket. Service till
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individer genom sponsring och service till gemenskapen genom att engagera mig i distrikt och region
m.m. Jag stannade för att jag inte hade några andra alternativ. Alternativen förutom att hålla mig
drogfri var fängelser, institutioner och döden, så jag höll mig drogfri på grund av rädsla; idag är jag
drogfri för glädjen och älskar hur livet är drogfri. (Jag är inte så pratsam, så du måste dra orden ur
mig, hahaha.)
F: Har du fortfarande en sponsor?

A: Jag har en sponsor och flera "sub-sponsorer" och alla mina sponsier som jag får hjälp av.
När de ringer mig för hjälp, så ser jag till att även jag får hjälp. jag har haft många sponsorer och flera
av de är inte vid liv idag på grund av att åldern har hunnit ikapp oss.
F: Tror du att din sponsor ska ha längre tid än dig?
A: Min sponsor har inte längre tid än jag men han är väldigt bra. Om jag var tvungen att ha någon
med längre tid än jag, det skulle blivit väldigt svår, eftersom det bara finns ett par personer kvar, och
de bor inte där jag bor. jag har haft två sponsorer som hade kortare tid än mig.
Jag tror inte att tiden är så viktig i sig utan vad de har gjort med sin tid. Det finns olika sorters
kvaliteter. Min sponsor är inte alls imponerad av min drogfria tid. Han är väldigt ärlig mot mig, säger
det som det är och jag uppskattar det verkligen. Vissa människor är rädda för att uttala sig för att de
är oroliga för att jag inte kommer att tycka om vad de säger. Jag är säker på att jag inte kommer att
gilla vissa saker jag hör. Vanligtvis är det jag inte vill höra det som är bra för mig, men ber jag om hjälp
har jag skyldigheten att lyssna och följa rekommendationerna.
F: Vad är din åsikt om "önskan" att be om rekommendationer?
A: Jag kunde prata om önskan hela dagen. Vår tredje traditionen brukade säga en "ärlig önskan" att
vara drogfri, men vi senare tog bort ordet "Ärlig" eftersom ingen kan avgöra det. Så idag är det bara
en önskan att vara drogfri. Om du inte har en önskan, skulle du inte ha något hopp. Det börjar bara
som en liten gnista, och när du stannar vårdar du gnistan som kommer att förvandlas till lågor. Tredje
traditionen är så bra.
F: Är du fortfarande villig att förändra?
A: Det är en bra fråga. Jag drar mina fötter efter mig mycket (det tar lång tid för mig att utföra saker),
men om jag väntar för länge blir det för smärtsamt. Jag gör inte de rätta sakerna per automatik jag gör
fortfarande misstag.
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F: Fortfarande?
A: Ja, haha. Fortfarande säger jag saker ibland som jag inte
borde säga, och jag måste snabbt gottgöra det. Det är bra att
sitta ner och tänka igenom de beslut jag tar. Hur som helst,
stegarbete ger mig möjligheten att städa upp vraket av nuet.
Jag tog nästan hand om all skada jag hade orsakat i det
förflutna innan jag blev drogfri, men det finns saker som har
hänt sedan jag blev drogfri som jag behöver ta hand om.
F: Hur gammal vara du när du blev drogfri?

16-18 mars 2018
på Hotell Ekoxen i Linköping.
För grupper
Gruppsammankomst hålls lördag 17:e mars. Vi ser gärna att så många
grupprepresentanter (GSR:er) (eller annan av gruppen utsedd tjänare)
som möjligt kommer och ger input till oss som tjänar.

Bokning av rum

A: Första gången var jag 24 år gammal, men ingenting hände
då. Jag träﬀade några personer jag verkligen tyckte om, men
jag var inte redo då. Jag var inte redo att bli drogfri. Jag
stannade kanske två månader. Efter det hamnade jag i
mycket problem och jag kom tillbaka när jag var 27.

E-post:reservation.q.ekoxen@choice.se
Telefon: 031-252609
Uppge bokningskod ”NA”

Information

F: Så du är 78 år gammal - men din röst låter yngre?!
A: Det beror på att jag är omogen. haha!

På medlemssidorna under fliken RSK – Regionservicekommitté finns
en PDF och en Power Point som heter Gruppsammankomst-2018.
Dessa går att ladda ner och exempelvis gå igenom på era distriktsmöten
för att förbereda er.

Välkommen ti" Trysil i
Norge

Dessutom umgås jag med yngre människor, vilket håller mig
igång. Jag arbetar med kroppen dagligen. Jag har rätt bra
kondition och tror att jag har bra gener.
F: Träﬀade du Jimmy K?
A: Han var den mest energiska personen jag känner. Han
älskade denna gemenskap, och han gick igenom många
problem eftersom gemenskapen nästan föll isär. Men han
hade bra förslag; han var väldigt strängt vad det gäller
traditioner (även innan vi antagit AA: s traditioner). Så han
var strikt med traditionerna även om några andra NAmedlemmar inte var det. Han lämnade gemenskapen under
en kort tid men det blev så illa att han och några andra kom
tillbaka.

3rd step retreat

När jag först kom till NA var det bara 20 till 30 NAmedlemmar, med cirka fem möten i Los Angeles-området.
När jag kom tillbaka 1966 var det kanske 50 NA-medlemmar.
Flera personer jag hade träﬀat när jag först kom hade flyttat
till Northern California till San Francisco Bay området. När
jag hade ett och ett halvt år bröt jag benet. Jag visste att jag
inte hade råd att gå till läkare, så jag fick en släpvagn och
flyttade till Bay Area, och jag har varit här ända sedan dess.
För ett tag sedan flyttade jag till Sacramento och under en
tid pendlade jag till Alaska. I huvudsak bodde jag i Sonomaområdet. När jag först kom hit gick jag mestadels till AAmöten eftersom det inte fanns något NA möte här.
Det fanns några killar som hade andra problem än bara
alkohol som tabletter och sådant, så de frågade om de kunde
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starta ett NA-möte. Det har växt mycket, det är en stor gemenskap med många människor som har
30- eller 40 års drogfrihet.
F: Vi känner att vi står i tacksamhetsskuld till er i staterna. Vi har nu nästan en halv miljon
tillfrisknande beroende här i iranska regionen. Vi har många möten, även i avlägsna byar. Så vad är
ditt budskap till medlemmarna i Iran?
A: Fortsätt göra vad du gör! Det är fantastiskt! Jag måste tacka mina föregångare också! Jag måste
tacka alla som startade de första mötena i Iran. Dessa människor måste känna sig hedrade över hur
snabbt NA har vuxit i Iran. När jag hör sådana historier ger det mig mer hopp, och det får mig att
känna att oavsett vad jag går genom, är det värt det!
Det är bara fantastiskt vad ni gör där, så fortsätt med det.
Arash S, Karaj, Iran (Ur The NA Way Magazine January 2018)

NA något för mig?
23 år gammal var jag när jag kom in på mitt första NA möte,
inte för att jag var beroende jag var ju bara ett oﬀer för
omständigheterna, medberoende, nej jag kom till mitt
första NA möte på grund av svartsjuka. Min pojkvän
hade börjat gå på möten så jag var säker på att hans
jävla ex hade börjat gå där och om han var där och
flörtade då skulle dom minsann få höra. Men väl där
på mötet så möttes jag av respekt från folk som
faktiskt var drogfria. Jag hörde i deras delningar att
vi faktiskt handlade och tänkte väldigt likadant, jag
kände igen mig. Kanske var jag en beroende ändå?
Min terapeut på öppenvården som jag gick till sa ju att
jag var sjuk, jag tyckte att han var sjuk som ljög åt mig.
Hamnade där på grund av en misshandelsdom, det var ju
förstås inte heller mitt fel, idioten skulle inte ha irriterat mig så
hade
hon sluppit stryk. Jag fortsatte iallafall gå på möten, det blev en lugn plats
där jag kunde
släppa allt för en stund, få prata av mig och lyssna till folk med liknande problem som hade flera
drogfria år, kunde knappt tro att någon kunde hålla sig i ett år, helt sjukt lång tid. Jag fick en sponsor
och började jobba i stegen och jag började långsamt inse att jag faktiskt var sjuk, att jag behövde all
hjälp jag kunde få. Jag började inse att jag var min egen största fiende och att allt jag ställt till med
enbart var mitt fel, jag var inget oﬀer. Idag har jag snart fem drogfria år, vem kunde tro det? Hör ofta
folk säga att man måste nå sin botten innan man 'tar sig i kragen' det håller jag inte med om, jag kom
till NA på grund av min trevliga karaktärsdefekt svartsjuka och jag är kvar, fake it til you make it blev
min räddning.
Ji"
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 april!
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