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Vi i Never Alone vi! skänka ett stort ”tack för service” 
ti! Piet som delat med sig av sina erfarenheter och sin 
tolkning av våra traditioner i varje nummer av Never 
Alone sedan vi startade. Vi är väldigt tacksamma för dessa 
bidrag och engagemanget och åtagandet bakom det. Denna 
text med tradition 12 blir den sista i serien där ”Jag blir ti! 
Vi”.

Tradition tolv 
 
Detta är en tolkning av Anonyma Narkomaners tol"e 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.
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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 
ETT MAGASIN FRÅN ANONYMA NARKOMANER 

NUMMER 4 | AUGUSTI 2017

8-årskonvents program, Stockholm 1995
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”Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och påminner oss 
ständigt om att ställa principer framför personligheter”

Det som är centralt i denna traditionen är att egot blir till ett vi, alla traditioner handlar om 
gruppen och gemenskapen och om det vi gör, våra handlingar. När vi agerar för vår gemenskap 
gör vi det tillsammans, inte för oss själva eller för vårt ego. Det gör vi det för att vi kan bara 
behålla det vi fått genom att ge bort det. 

Vi kan inte längre fokusera på våra personligheter utan vi måste alltid tänka på vilka 
bakomliggande principer som är till grund för och rättfärdigar våra handlingar. Det skyddar oss 
från våra egna karaktärsdefekter och vår många olika personligheter. ”Vi och våra” angelägenheter 
blir viktigare än det som är ”min och mitt”. På engelska skulle man underfundigt säga ”ME blir 
till WE” 

Det är ett centralt sätt att tänka i våra nya liv. Det är också det som gör att vi blir en del av det 
samhälle vi lever i, vi är inte längre en tärande del av den helhet vi lever i. Vi bidrar till det 
gemensamma och är stolta över det. Vi har äntligen blivit en del av samhället och gemenskapen 
istället för det isolerade utanförskap vi tidigare befunnit oss i. Vi är nu en del av enigheten – inte 
en del av splittringen. 
När jag kom till gemenskapen var jag ensam och övergiven. Jag hade varit oärlig och bedräglig och 
bidragit till det utanförskap som jag kände och upplevde. Jag var självisk och i behov av 
omedelbar tillfredsställelse, beredd att gå över lik för att få det jag ville ha och behövde för att 
leva. Min omgivning var rädd för mig och jag var rädd för dem. 

Idag ett kvartsekel senare i tillfrisknande har jag ett liv värt att leva. Med människor jag älskar 
och som älskar mig. Familj, vänner, gemenskap i NA och samhället i stort. Jag kan inte nog 
utrycka den tacksamhet jag känner för NA, dess principer och program som gett mig ett helt 
nytt liv, bättre än jag någonsin haft och bättre än jag någonsin kunnat drömma om. 
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Jag gav upp mitt ego och tog hjälp av dem som gått före 
mig. Genom att jag gjorde vad som krävdes av mig för att 
bli en del av det som är vår räddning, en del av 
gemenskapen. 

Idag vet jag att så länge vi följer denna väg har vi inget att 
vara rädda för, mer kommer att visa sig – vår resa 
fortsätter…

Piet dB

NA & Familj 
Hej!
När jag blev tillfrågad om att berätta om NA och 
familjen, alltså hur jag tillämpar programmet hemma, 
visste jag inte vad jag skulle säga.
Gör jag något extra hemma?
För när du har varit med i programmet ett tag, och vill ha 
ett liv att vara stolt över, måste du ändra ditt sätt att leva 
annars kommer det bli väldigt tuff och ensamt.
För mig handlar NA om ett nytt sätt att leva, grundat på 
de andliga principerna. Så enkelt kan jag förklara det!
Vi blir attraktioner, produktiva medlemmar i samhället 
som det står i våra traditioner genom att leva i 
programmet.

När jag började gå på möten hade jag kört slut på alla 
mina resurser och visste inte vad mer jag kunde göra för 
att hålla mig drogfri och hade gett upp även tanken på 
det. Jag kom till NA i förtvivlan och hade inget hopp 
kvar. 
Jag hittade mötena genom NA Sveriges webbsida och 
gick på mitt första möte tillsammans med en annan 
medlem, rädda och besegrade i september 2003. När jag 
klev in i rummet var det enda jag märkte olikheter:

Jag kommer från en annan kultur, använde inte samma 
drog som de använde, det var egentligen dessa människor 
som jag inte ville ha någonting med att göra i det aktiva, 
hur ska de kunna hjälpa mig tänkte jag!
Men jag möttes av kärlek, empati, hänsyn och respekt.
Medlemmar kom fram och pratade med mig under 
pausen och sa till mig att komma tillbaka, och det gjorde 
jag och sen dess har jag inte behövt använda.

Jag är evigt tacksam för just denna grupp där jag gick på 
mitt första möte.  Jag lärde mig tidigt att:
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På gång! 

Konvent i Moskva 4-6 
augusti 2017

NA Campout Finland 
11-13 Augusti 2017

 

Konvent i Moldavien     
Keys to Freedom

A!t detta blev möjligt genom att jag blev ti! vi. 

”av våra gruppers erfarenhet har vi lärt oss att de som fortsätter 

komma ti! våra möten regelbundet förblir drog#ia”

http://en.na2017.ru/
http://en.na2017.ru/
https://www.nasverige.org/event/na-campout-finland-13-15-augusti-2017/
https://www.nasverige.org/event/na-campout-finland-13-15-augusti-2017/
https://www.nasverige.org/event/na-moldavien-keys-freedom/
https://www.nasverige.org/event/na-moldavien-keys-freedom/
http://www.navastra.org
http://en.na2017.ru/
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https://www.nasverige.org/event/na-campout-finland-13-15-augusti-2017/
https://www.nasverige.org/event/na-moldavien-keys-freedom/
https://www.nasverige.org/event/na-moldavien-keys-freedom/


www.navastra.org Ett magasin från  Anonyma Narkomaner

WOW så enkelt det kan vara.
 
Jag har gått på möten, arbetat i stegen och gjort service och som ett resultat av allt detta har jag 
ett liv som jag aldrig kunnat drömma om.
Från en osäker, oansvarig, rädd och fördomsfull person till en säker, kärleksfull, ansvarsfull och 
omtänksam man, pappa, son, vän och arbetskollega.

Det har inte varit lätt. Sista gången jag använde blev jag utslängd från mitt hem. Min fru var helt 
enkelt trött på alla mina lögner som hon hade hört i 10 år. Hon ville inte ha någonting med mig 
att göra och hon ville inte att vår son som då var ett och ett halvt år gammal skulle ha en aktiv 
beroende till pappa.

Men ni hjälpte mig. Sakta men säkert började jag lära känna mig själv och älska mig själv och 
kunde börja ha sunda relationer med andra människor. Jag började tro på att jag var värd allt det 
goda som livet hade att bjuda.
Hon såg förändringen hos mig och märkte att denna gång var det annorlunda. Jag ville förändra 
mitt liv och jag behövde hjälp. Att jag vill komma tillbaka och ta mitt ansvar som man och pappa. 
Efter ett par månader fick jag en sista chans och jag är väldigt tacksam för det. Det tog två år 
innan hon kunde säga att hon älskar mig och ytterligare 2 år innan hon kunde lita på mig för att 
skaffa ett barn till, en dotter.

Som sagt har det inte varit lätt under alla dessa år i tillfrisknandet, men programmet har lärt mig 
att tillämpa alla dessa principer i alla mina angelägenheter och jag gör det efter min bästa 
förmåga.
Jag tillämpar första traditionen, vår gemensamma välfärd hemma.
Det som är bra för hela familjen är även bra för mig.
Gemenskapen har lärt mig hur jag ska vara en ansvarsfull man och pappa hemma. Jag har fått nya 
värderingar i mitt liv och jag lär mina barn dessa värderingar som är viktiga.
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Jag har fått min självrespekt, självkänsla, självinsikt och 
självförtroende tillbaka. 

 

Jag är inte samma person hon gifte sig med och hon är 
inte samma person som jag gifte mig med. Vi har 
förändrats till det bättre.
Idag, efter 23 år som gifta, kan jag säga att konflikter och 
skilda åsikter alltid kommer finnas och det är det som är 
det fina. Genom att klara av svårigheterna kommer vi 
varandra närmare och stärker vår relation. 
Att kunna tillämpa ärlighet, öppet sinnelag och villighet, 
tålamod och kärlek.
Min gamla sponsor brukade upprepa en mening som jag 
försöker tillämpa i mitt liv:
Om det inte finns kärlek i dina handlingar får du tänka 
om! 
Och alla andra principer som gör livet enklare att leva.

NA har inte bara blivit en del av min familj, NA är en 
stor del i min släkt nu.
Jag vet inte hur jag ska kunna tacka de som har gått före 
och gjort detta möjligt. NA har räddat mitt liv. Jag är en 
tillgång för min familj och mina barn har en pappa som 
de är stolta över.
Vad jag kan göra är att fortsätta på tillfrisknandets väg 
och visa att programmet fungerar även för en som jag. 
Jag är en tacksam beroende som heter Sia

————————————————————————

Äntligen 

Den e"erlängtade  
NA Sveriges historia boken är här
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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 
oktober! 

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

A!t NA har lärt mig och visat mig ti!ämpar jag hemma 
och vet ni vad, det fungerar.
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Var med och fira Anonyma Narkomaner 
i Sveriges 30 år jubileum.  

25-27 AUGUSTI 
2017 

FRYSHUSET 
MÅRTENDALSGATAN 2-8 

www.nasverige.org/na30 

http://www.navastra.org
https://www.nasverige.org/na30/
https://www.nasverige.org/na30/

