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Útdráttur 

 

 

Þessi MA ritgerð í þýðingarfræði við Háskóla Íslands samanstendur af tveim hlutum. 

Annars vegar þýðingu á bókinni „The Narcotics Anonymous Step Working Guides“ og 

hins vegar greinargerð um þýðingarvinnuna. Þar má telja ferli, greiningu, nálgun og 

úrvinnslu verksins svo og umræðu um frávik frá almennu málfari sem er að finna í 

textanum, svo og í orðalistum sem voru lagðir fram af samtökum NA á Íslandi og þurfti 

að taka tillit til við þýðingu textans.  
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Abstract 

 

 
This MA thesis in Translation Studies at Háskóli Íslands consists of two main parts. On 

one hand the translation of the book “The Narcotics Anonymous Step Working Guides” 

and on the other hand a discussion about the translation work, which includes the 

procedure, analysis, approach, and processing of the material. There is also a discussion 

about deviations from general language use in the text as well as the glossary lists supplied 

by the NA in Iceland, that had to be taken into consideration in the translation.   
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Formáli 

 
Það segir sig sjálft að þegar ráðist er í vinnu við óþekkt efni þarf að leita til þeirra sem 

kunna á því skil. Við þýðingu og skilning á efninu í „The Narcotics Anonymous Step 

Working Guides“ naut ég ómældrar aðstoðar margra sem höfðu unnið sporakerfið hjá 

nokkrum mismunandi samtökum. Meðal þeirra sem ég þakka fyrir aðstoðina eru Jóhanna 

M. E. Matthíasdóttir, Sunja Gunnarsdóttir, Eygló Birgisdóttir, Illugi Torfasson, Klara 

Egilsson og fleiri sem ekki vilja láta nafns síns getið. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda 

mínum Gauta Kristmannssyni og alveg sérstaklega fyrir þolinmæðina. 

Þá stendur upp úr þáttur þess sem kom hugmyndinni á framfæri og þeirra sem hvöttu mig 

óspart til verksins og vil ég tileinka verkið þeim Þorláki Snæ Gunnarssyni og minningu 

þeirra Stefáns J. Guðmundssonar (1945-2018) og Jóhanns Traustasonar (1958-2020). 

Ég væri enn að ef þið hefðuð ekki lagt hönd á plóginn.  
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1 Inngangur 

 

Þýðing á bókinni The Narcotic Anonymous Step Working Guide á sér bæði langan og 

frekar flókinn aðdraganda en er loks í höfn. Upphaflega var leitað til þáverandi 

þýðingarnefndar NA í gegnum millilið en málið dagaði uppi án þess að endanlegt 

samþykki fengist fyrir vinnu með bókina. Síðastliðið haust (2019) náðist loks beint 

samband við núverandi þýðingarnefnd NA á Íslandi og var komið á fundi þar sem 

fulltrúar íslensku nefndarinnar samþykktu vinnu við þýðinguna fyrir sitt leyti, en þó með 

fyrirvara um samþykki alþjóðanefndar. Erindi var sent út og tekið fyrir á fundi, eftir 

nokkurra vikna biðtíma barst síðan samþykki frá fulltrúa nefndarinnar og vinna við 

þýðinguna gat hafist fyrir alvöru nú í janúar 2020.  

Hugmyndina að þýðingu bókarinnar má rekja til umræðu um erfiðleika sem fylgdu 

notkun lesefnis á erlendu tungumáli innan prógramms NA og þörfinni fyrir að fá efnið 

þýtt á Íslensku. Þegar kom að því að finna mér verkefni fyrir lokaritgerð í námi í 

þýðingarfræði var þessari hugmynd komið á framfæri við mig og vakti strax áhuga, þarna 

var verkefni sem yrði notað og kæmi hugsanlega til góða fyrir einhverja, örlög þess yrðu 

varla að sitja í hillu og rykfalla. Þá var einnig til staðar forvitni um tólf spora kerfið og í 

hverju áhrifamáttur þess felst. Þessi áhrifamáttur var ljóslifandi í umhverfinu líkt og 

líflína sem kastað hafði verið til drukknandi manns. Það var svo með ráðnum huga sem 

þýðandi hélt sig utan við efnið og hafði ekki kynnt sér sporin persónulega, meðal annars 

með það að markmiði að persónuleg reynsla setti ekki lit á þýðinguna. Þess í stað er byggt 

á reynslu annarra af sporavinnu og innan mismunandi samtaka og félagsskapar. 

Ritgerðin skiptist í tvo meginhluta, fyrri hlutinn er greinargerð um þýðinguna og sá 

seinni þýðingin sjálf.  
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Fyrri hluti 

 

2  Kenningar 

 

Þýðingar hafa viðgengist allt frá örófi alda, ef til vill má rekja þær aftur til þess sem lesa 

má í 1. Mósebók Biblíunnar þar sem segir frá því þegar allir menn töluðu sama tungumál 

og unnu saman að því að reisa borgina Babýlon á bökkum fljótsins Efrat og minnismerki, 

Babels turninn er skyldi ná til himins. En Guði almáttugum leist ekki betur en svo á 

framkvæmdina og samvinnuna að hann sé niður og sagði ,,...ruglum tungumál þeirra, svo 

enginn skilji framar annars mál“1 Við þetta tvístruðust mennirnir, dreifðust um jörðina og 

minna varð af byggingarframkvæmdum. En með því að þeir töluðu ekki sama mál lengur 

þurfti túlkun og þýðingar til að þeir gætu átt í samskiptum. Og í gegnum söguna hafa 

þýðingar verið til staðar bæði af nauðsyn og til ánægju í sívaxandi mæli.  

Margir hafa því gert það að iðju sinni að skoða hvernig beri að haga þýðingum, 

hvernig skuli nálgast efnið, hvaða hlutverki markmið þýðingarinnar gegni í nálgun og 

meðferð og fleira sem að máli kemur. Fræðimenn hafa lagt fram kenningar um hvernig 

skuli bera sig að, hvaða kröfur mismunandi efni geri til þýðanda hverju sinni og hvernig 

hann skuli haga vinnu sinni. Hvaða hlutverki þýðandinn gegni í verkinu, hvað hann getur 

leyft sér og síðast en ekki síst hvar hann staðsetur sig. 

Í grein sinni „Um hinar mismunandi þýðingaraðferðir“2 gerir Friedrich 

Schleiermacher3 mikinn greinarmun á þýðingum og túlkun, sem hann tengir meðal annars 

við viðskipti og segir að slík túlkun milli tveggja tungumála sé nánast vélræn og þurfi 

lítið meira til en þokkalega kunnáttu í báðum málum og að forðast villur. Hann gerir hins 

vegar þýðingum og þá bæði fagurfræðilegum og fræðibókmenntum nokkuð hærra undir 

höfði. Schleiermacher leggur einnig fram kenningu sína um tvær mismunandi aðferðir 

við þýðinguna. Í grófum dráttum snýst það annars vegar um að færa lesandann til 

höfundar og hins vegar um að fara með verkið og þá höfundinn til lesandans.4 Þessi 

nálgun hefur í raun úrslitaáhrif á hver útkoma þýðingarinnar verður. Í öðru tilfellinu 

heldur verkið upprunamynd sinni, lesandinn fer í ferðalag um framandi slóðir í gegn um 

lesturinn og fær að sjá það með augum höfundar í hans umhverfi og tíma. Í hinu tilfellinu 

 
1 Biblían, 1. Mósebók, 11.7-8 (Reykjavík, Hið íslenska Biblíufélag, 1974). 
2 Schleiermacher, Friedrich. „Um hinar mismunandi þýðingaraðferðir.“ Þýð. Martin Ringmar. Jón á 
Bægisá 14. Árg, 1. Tbl. (2010): 5-59: 8. 
3 Þýskur guðfræðingur (1768-1834). 
4 Schleiermacher. „Um hinar mismunandi þýðingaraðferðir.“ 12. 
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kemur efnið til lesanda, staðfært í kunnuglegt umhverfi hans og jafnvel tíma. 

Schleiermacher leggur áherslu á að það sé einungis um þessar tvær nálganir að ræða. 

Þarna sé enginn millivegur og að blanda aðferðunum saman geti orðið til þess að verkið 

missi marks. Sjálfur hallast hann að þeirri aðferð að fara með lesandann til höfundar.  

Samkvæmt þessu verður hins vegar hver þýðandi að gera upp við sjálfan sig hvora leiðina 

hann velur og þá væntanlega með hliðsjón af textanum sem um ræðir, innihaldi hans og 

tilgangi.  

En hvað felst í því að þýðing fari með lesandann til höfundar? Og er ekki hætta á að 

hún missi marks ef ákveðin grundvallarþekking er ekki til staðar hjá lesanda? Ef tekið er 

mið af ólíkum menningarheimum og umhverfi beggja aðila má leggja niður fyrir sér dæmi 

um viðbrögð afdala drengs á Íslandi á eftirstríðsárunum sem fær í hendur Dýrheima 

Kiplings5 sem kom fyrst út í íslenskri þýðingu 1945. Getur lesandi sem býr í trjálausu, 

köldu og berangurslegu umhverfi og þau dýr sem hann þekkir takmarkast af helstu 

húsdýrum á Íslandi, gert sér í hugalund eða skilið hvað fíll eða tígrisdýr eða jafnvel slanga 

er? Sér hann fyrir sér skóginn og hvaða skilning leggur vaðmálsklæddur aðili sem tilveran 

hjá snýst að miklu leyti um að halda á sér hita, í lýsingu á dreng sem ber einungis lenda 

skýlu og klifrar í trjám? Er ekki svolítil hætta á að efnið missi marks hjá lesanda nema 

því aðeins að nánari skýringar fylgi með. Á hinn bóginn er jafn erfitt að sjá fyrir sér 

persónur Kiplings staðfærðar í íslenskt umhverfi, sé farið með verkið til lesandans. 

Spurning um hvaða mynd dýrin hefðu fengið og hvort Mowgli hefði klifrað í klettum í 

stað trjáa. 

Í upplýsingaflæði dagsins í dag veit að sjálfsögðu nánast hvert mannsbarn í 

heiminum hvað fíll er og gerir sér grein fyrir að hitastig er mismunandi eftir því hvar á 

jörðinni viðkomandi er staddur. Þar af leiðandi væri í dag auðveldara að fylgja þessum 

kenningum Schleiermacher en eftir situr sú spurning hvort hægt sé að einfalda nálgunina 

við þýðingu í svo miklum mæli. Þýðing á texta á milli ólíkra menningarheima hlýtur að 

þurfa að taka eitthvað tillit bæði til upprunaumhverfis og umhverfis marktexta í því 

markmiði að koma hugverki höfundar til skila. 

Kenningar Eugene Nida6 leggja sitt til í þessa umræðu. Hann leggur áherslu á að 

árangur þýðingar byggist ofar öllu á að ná jafngildum áhrifum eða viðbrögðum7 og 

 
5 Kipling, Rudyard. Dýrheimar. (Reykjavík, Snælands útgáfan, 1945). 
6 Bandarískur þýðingarfræðingur (1914-2011). 
7 Munday, Jeremy 2012. Introducing Translation Studies. (London and New York, Routledge, 2012), 
87. 
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skilgreinir jafngildi á tvo vegu, formlegt jafngildi og áhrifajafngildi. Jafngildi snýst um 

boðin í textanum og að þau komist til skila í viðtökumálinu með boðum sem „gegna 

samsvarandi eða jafngildu hlutverki í „nýjum“ texta á öðru máli.“8 Ástráður Eysteinsson 

lýsir þessum kenningum í bók sinni Tvímæli þar sem segir að formlegt jafngildi beinist 

að því að koma boðunum í frumtexta til skila í viðtökumálinu eins nákvæmlega og 

mögulegt er bæði í formi og inntaki. Áhrifajafngildi beinist hins vegar að því að 

viðtakandinn taki á móti efninu á eigin forsendum og það krefjist engrar þekkingar á 

umhverfi frumtexta til að skilja boðin. Nida skilgreinir markmið áhrifajafngildis sem leit 

að „næsta eðlilega jafngildi við boð upprunamálsins.“9 Svo tekið sé eilítið öfgafullt dæmi 

þá gæti samkvæmt því þýðandi áður nefndrar bókar Kiplings yfir á grænlenska tungu 

hugsanlega skipt fíl út með ísbirni. 

Katharina Reiss10 vitnar til orða Ottos Kade11 í bókinni Translation Criticism. The 

Potentials and Limitations. Þar segir að hver þýðing sé jafnvægisferli sem náist með því 

að skapa marktexta undir stöðugri afmörkun frumtexta. Og að þýðandi sé sífellt bundinn 

af frumtexta til að ná nánasta jafngildi sem finnist.12 Reiss skilgreinir síðan hugtakið 

þýðingu með því að þýðing sé útgáfa af frumtexta á viðtökumáli þar sem aðaláhersla hafi 

verið lögð á að endurskapa texta í viðtökumálinu sem svarar til frumtexta í gerð, 

málfarslegum eiginleikum sem og öðrum áhrifaþáttum.13 

Það má því í raun draga þá ályktun að markmið þýðingar sé að koma hugverki 

höfundar með þeim boðum og áhrifum sem því fylgja til skila til viðtakanda í eins líkri 

mynd og upprunatextinn gefur á þeim grundvelli sem viðtakandi getur móttekið og hæfir 

hverjum aðstæðum. Kenningar og leiðsögn fræðimanna séu leiðbeinandi og jafnvel að 

ekki þurfi að fylgja ákveðinni kenningu til hlítar en nýta sér það sem á við hverju sinni. 

  

 
8 Ástráður Eysteinsson. Tvímæli, þýðingar og bókmenntir. (Reykjavík, Bókmenntafræðistofnun, 
Háskólaútgáfan, 1996). 90. 
9 „the closest natural equalient to the source-language message“. Munday,  Introducing Translation 
Studies. 87. 
10 Þýskur þýðingarfræðingur (1923-2018). 
11 Þýskur þýðingarfræðingur (1927-1980). 
12„Every translation project is a balancing process achieved by constructing a target text under the 
constant restraint of a source text.“ (vísar í O. Kade, 1964, 137), Reiss, Translation Criticism – The 
Potentials & Limitations. Þýð. Erroll F. Rhodes. (Manchester, St. Jerome Publishing and American Bible 
Society, 2000.). 3. 
13 „By the term translation we mean here the version of a source text in a target language where the 
primary effort has been to reproduce in the target languafe a text corresponding to the original as to its 
textual type, its linguistic elements and, the non-linguistic determinants affecting it.“ Reiss,. Translation 
Criticism – The Potentials & Limitations. 90.     
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2.1 Flokkun 

 

Það eru til þó nokkrar hugmyndir um flokkun texta og gjarna með ívafi um hvernig skuli 

nálgast þá í þýðingu. Schleiermacher14 greinir á milli annars vegar viðskiptatexta og hins 

vegar bókmenntatexta og fræðitexta hér að ofan og nokkuð almennt er að greina á milli 

nytjatexta og bókmenntatexta.  

Katharina Reiss greinir á milli textategunda, með tilliti til markmiðs og nálgunar.15 

Hún setur upp töflu með þrem megingerðum texta.  

Í fyrsta lagi upplýsandi eða fræðandi texta (informative) þar beinist athyglin að 

innihaldi textans og þeim upplýsingum sem þar er að finna. Í þennan flokk fara hvers lags 

upplýsingatextar svo sem opinber gögn, samningar, notkunarleiðbeiningar, ritgerðir, 

samningar og skýrslur með meiru.16 

Í öðru lagi er tjáningarríkur texti (expressive) sem byggist á fagurfræðilegu formi 

textans og tekur hún skýrt fram í lýsingu á þessari gerð texta að þar sé þýðanda 

nauðsynlegt að fylgja listrænu formi frumtexta eða leggja til jafngilt form í 

viðtökumálinu. Í þennan flokk fara fagurfræðilegar bókmenntir svo sem ljóð.17 

Í þriðja lagi er virkjandi eða hvetjandi texti (operative) sem byggist á boðunum sem 

í honum búa og er ætlað að hafa áhrif á lesanda. Í þennan flokk fara meðal annars, 

auglýsingar, áróður, predikanir og annar texti sem hvetur lesanda til ákveðinna viðbragða 

eða hegðunar.18 

Það liggur þó í hlutarins eðli að um skörun á milli þessara flokka getur verið að ræða, 

til dæmis gæti ljóð sem félli undir að vera tjáningaríkur texti, einnig verið virkjandi eða 

hvetjandi texti ef um áróðursljóð væri að ræða, svo sem „Maístjörnuna“.  

Ástráður Eysteinsson birtir töflu Mary Snell-Hornby19 yfir kerfi textategunda og þau 

viðmið sem að fylgja hverri tegund. Þessi tafla er yfirgripsmikil og kveður Ástráður 

tilraun Snell-Hornby til að búa til „samhæft flokkunarkerfi sem nái utan um allar 

þýðingar.“20 vera aðdáunarverða.  

 
14 Schleiermacher. „Um hinar mismunandi þýðingaraðferðir“ 3. 
15 Reiss. Translation Critisism, The potentials and Limitations. 26. 
16 Reiss. Translation Critisism, The potentials and Limitations. 27. 
17 Reiss. Translation Critisism, The potentials and Limitations. 31. 
18 Reiss. Translation Critisism, The potentials and Limitations. 38. 
19 Breskur þýðingarfræðingur (1940 ). 
20 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli,  126. 



 

 12 

 

 

 

Taflan21 er lagskipt og skiptir Snell-Hornby þýðingum í þrjá yfirflokka: 

A, Bókmenntaþýðingar, almennar þýðingar og sérhæfðar þýðingar, innan hvers yfirflokks 

er svo sundur liðað í undirflokka B, sem síðan er skipt niður í þekkingassvið C, þá eru 

tilgreind ýmis hlutverk textans D, svo hvaða málvísindasvið textinn snýr helst að E og 

loks eru greindir hljóðrænir eiginleikar F. 

Töluverð skörun er á milli flokka þýðinga og sum atriðin geta átt við nánast alla 

flokka. Ástráður bendir á að í þessari aðferðarfræði sé holl áminning um að ekki skuli 

draga of skörp skil milli flokka þýðinga, því skörun sé alltaf til staðar. Að þýðandi 

bókmenntatexta sé ekki bara að þýða textann sem slíkan, hann þurfi einnig að afla sér 

bakgrunnsþekkingar um efni hans og ef til vill málhefðir á því sviði.22 

2.2 Þýðandinn og sýnileiki 

 

En hvar er þýðandinn í þessu ferli?  

Þýðingum hefur verið líkt við brýr sem liggja milli frumtexta og þýðingar og sannast að 

segja er það ekki svo fráleit lýsing. Þýðandinn er þá brúarsmiðurinn. Í upphafi ritsins 

Om at oversætte Martinus, skrifar Mary Mcovern erindi sem hún nefnir „Udsigten fra 

broen – om oversætterens rolle,“ (Útsýnið frá brúnni – um hlutverk þýðandans) og 

 
21 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, 127. 
22 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, 126. 

Mynd 1: Tafla Mary Snell-Hornby 
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heldur samlíkingunni áfram með tilvísun í að þýðandinn sé brú á milli Martinusar og 

útlenska lesandans.23 Samlíkinguna er víðar að finna og vissulega á hún vel við. Til 

dæmis er að finna myndræna samlíkingu við brúarsmíði í upphafsorðum Gauta 

Kristmannssonar að grein hans Teoría, tryggð og túlkun.24 Þessi samlíking á því betur 

við sem hún er skoðuð oftar. Þýðingin er tengslin á milli tveggja útgáfa sama texta og 

þýðandinn sá sem byggir þau. Verkfærin sem hann notar til verksins eru þeir eiginleikar 

og kunnátta sem hann hefur til að flytja verk höfundar yfir á annað tungumál.  

Eiginleikar sem þýðendur þurfa að hafa til að bera eru víða skilgreindir en oftast 

nokkuð á sömu lund. Hér að ofan er tekið fram að Schleiermacher telur að ekki þurfi 

meira til að þýða viðskiptatexta en þokkalega kunnáttu í báðum málum og að forðast 

villur.25 

Þeir Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson leggja áherslu á að kunnátta í erlendu 

máli sé ekki nóg og draga saman lágmarkskröfur til þýðenda: 

Kunnátta í málinu sem þýtt er úr. 

Þekking á efninu sem verið er að fjalla um. 

Færni í að skrifa lipurlega og skýrt á heimamálinu.26 

Þetta eru vissulega lágmarkskröfur. Hlutverk þýðanda er margþætt og í raun flóknara 

en hlutverk höfundar. Þýðandinn er í senn bæði móttakandi og sendandi að sama 

textanum. Að hafa kunnáttu í uppruna málinu er ekki nóg, það þarf einnig að vera til 

staðgóð þekking á menningu, venjum og umhverfi þess sem og í viðtökumálinu. 

Líkan Newmarks27 sem Ástráður Eysteinsson tekur fyrir í Tvímælum gefur góða 

hugmynd um hvað hlutverk þýðandans snýst og hvers hann þarf að gæta að í þýðinguna.  

 
23 McGovern, Mary. Om at oversætte Martinus.( Stockholm, Världsbild forlag AB, 2009), 7. 
24 Gauti Kristmannsson. „Teoría, tryggð og túlkun“. Jón á Bægisá 2. árg, 2. tbl. (1995): 5-22. 
25 Schleiermacher. „Um hinar mismunandi þýðingaraðferðir“, 8. 
26 Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson. Um þýðingar. (Reykjavík, Iðunn, 1988), 11. 
27 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, 106. 

Mynd 2: Líkan Newmarks 
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Ástráður gengur lengra og segir þýðanda í hlutverki málamiðlara og sáttasemjara. 

Katharina Reiss segir allir textar krefjist þess að þýðandi sé nægilega vel að sér í 

umfjöllunarefninu til að geta sett saman fullnægjandi útgáfu hans í viðtökumálinu.28 Mary 

MacGovern fer dýpra þegar hún vitnar í Eugene Nida þar sem hann segir að „Maður ætti 

aldrei að þýða neitt sem ekki vekur aðdáun manns ...“29  

Er hægt að ætlast til þess? Það eru þess örugglega dæmi að aðili lesi bók á erlendu 

máli sem hann fær aðdáun á og finni hvöt til að þýða hana og deila efninu með löndum 

sínum. En hitt er einnig til að þýðandi taki að sér verkefni og hafi hann ekki næga 

þekkingu á efninu, þá aflar hann sér hennar eftir þörfum og aðdáun þurfi ekki að vera til 

staðar. 

Það er þó nokkuð fjallað um sýnileika þýðanda í eigin verkum þeirra. Í bók sinni 

Translation vísar Susan Bassnett m.a. í Lawrence Venuti sem hefur lagt áherslu á aukinn 

sýnileika þýðandans. Það er nokkur kaldhæðni í orðum hans þar sem staðhæfir að „Því 

meira reiprennandi sem þýðingin er, því ósýnilegri verður þýðandinn og væntanlega 

verður höfundurinn eða meining textans því sýnilegri.“30 

Tilfellið er að þýðendum hættir til að verða ósýnilegir í verkum sínum. Og til er að 

það þyki liggja í eðli verksins. Ástráður Eysteinsson byrjar bókina Tvímæli á umræðu um 

sýnileika þýðandans og vísar m.a. til alls þess efnis sem mætir okkur á hverjum degi í 

fjölmiðlum og fæstir hugsa til þess hvað liggur að baki því að það hafi verið þýtt úr öðru 

tungumáli. Þar eru þýðendur sannarlega ósýnilegir.31  

Ekki eru allir á sama máli og Venuti, Eliot Weinberger staðhæfði til dæmis að 

nafnleysi þýðingar væri gleði þýðinga,32 Þó má vissulega má segja að sé notuð aðferð við 

þýðinguna sem felur í sér tilfærslur í tíma og rúmi, aðlögun að viðtökusamfélagi líkt og 

áhrifajafngildi Nida hér að ofan, sé þýðandinn búinn að gera sig sýnilegan og þar með í 

raun búinn að endurskapa textann á eigin forsemdum, nánast því marki að geta talist 

höfundur hans. Það eins og annað sem snertir hverja þýðingu fyrir sig er háð textanum, 

gerð hans, markmiði og áhrifaþáttum. 

 
28 Every text requires that the translator be sufficiently familar with its field to be able to construct a 
lexically adequate version in the target language. Reiss., Translation Critisism, The potentials and 

Limitations, 70. 
29 McGovern. Om at oversætte Martinus. 8  (Vísar í  E. Nida 1964). 
30 „...The more fluent the translation, the more invisible the translator, and. Presumably, the more 
visible the writer or meaning of the foreign text. ( vísar í L. Venuti, 1995: 1-2.) Bassnett, Susan 
Translation. (London and New York, Routledge, 2014), 107. 
31 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, 11-12. 
32„...The anonymity of translation, Weinberger claims, is the joy of translation...“( vísar í Weinberger, 
2002: 114) Bassett, Translation. 107.   



 

 15 

 

 

3 Bókin 

 

Bókin The Narcotics Anonymous Step Working Guide eða Leiðavísir fyrir sporavinnu NA 

er, eins og nafnið ber með sér, stuðningsefni fyrir afmarkað verkefni, ætluð sem 

verkefnabók, leiðbeiningar, og ýtarefni með bókinni It works. How and Why, sem einnig 

er í þýðingu á vegum þýðingarnefndar NA á Íslandi. Bókin er ein af mörgum sem gefnar 

hafa verið út af NA í Ameríku og eru hugsaðar til vinnu við tólf spora kerfið sem byggist 

á tólf sporum og tólf erfðavenjum. Erfðavenjurnar koma lítið við sögu í bókinni en sporin 

tólf og þær meginreglur sem hvert spor byggist á eru kjarni hennar. Höfunda er ekki getið 

þar sem öll útgáfa á vegum samtakanna er í sjálfboðavinnu og undir nafnleynd. Þá er 

líklegt að um fleiri en einn höfund sé að ræða og að bókin sé samansafn málsgreina sem 

raðað hefur verið saman.  

 

3.1 NA 

 

Narcotics Anynomous er alþjóðlegur félagsskapur fíkla á batavegi sem hittast 

reglulega til að hjálpa hver öðrum. Þar sem ekki er nein viðurkennd þýðing á heiti 

Narcotics Anonymus á Íslensku og yfirleitt er vísað til og talað um samtökin sem NA 

verður skammstöfunin notuð hér. 

NA leggur fram orðalista (glossary) yfir þýðingar hugtaka á vegum samtakanna sem 

eru bindandi við þýðingar og texta á þeirra vegum. 

 

3.2 Skopos 

 

Orðið Skopos kemur úr grísku og merkir markmið eða tilgangur. Kenningin að baki 

þessu hugtaki í þýðingarfræði kemur frá Hans J. Vermeer og nær yfir tilgang og 

framkvæmd þýðingar.33 Fleiri hafa komið við sögu í þróun Skopos svo sem Katharina 

Reiss34 og Christiane Nord.35 Tilgangurinn er að þýðandi geti sett niður fyrir sér 

skilgreiningu á því hvaðan frumtexti kemur, hvert markmið hans er, hvert þýðingin fer 

 
33 Munday,  Introducing Translation Studies, 122. 
34 Munday, Introducing Translation Studies, 122. 
35 Munday, Introducing Translation Studies, 123. 
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og til hverra o.fl. Með þessu geti þýðandi gert sér heildarmynd og Verkáætlun. Í stuttu 

máli gæti þessi greining litið svona út: 

 

•Hvers konar texti er frumtextinn? 

•Hvert er áætlað samskiptahlutverk frumtexta?  

•Hver er viðtakandi/markhópur frumtextans?  

•Hvenær er frumtextinn saminn og hvar?  

•Hvernig er orðræðan?  

•Hvert er málsniðið?  

•Hve þungur er textinn?  

•Hver pantar þýðinguna? Hvað vill hann/hún? 

•Hvert er samskiptamarkmið marktextans?  

•Hver er markhópur marktexta? 

•Hvar og hvenær á að birta marktexta? 

•Miðill (munnlegur, skriflegur).36  

 

Ef til vill eiga ekki allar þessar spurningar við hverju sinni en þær gilda sem viðmið 

á greiningu fyrir verkið. Bókina sem hér um ræðir má fella inn í þennan spurningalista að 

mestu. 

Frumtexti er leiðarvísir fyrir sporavinnu innan NA, samskiptahlutverk hans er að 

vera stuðningsefni fyrir prógramm innan NA og markhópur frumtexta eru fíklar í 

bataferli. Textinn er saminn í Bandaríkjunum og gefinn út á vegum Narcotics Anynomous 

World Service 1998. Orðræða og málsnið er sérstakt, bein ræða með merkingarhlöðnum 

hugtökum. Textinn er í sjálfu sér ekki þungur en getur verið snúinn með tilliti til fasta og 

orðalista. Þýðingin er ekki pöntuð en hún er unnin í samvinnu við þýðingarnefnd NA á 

Íslandi með tilliti til samræmingar. Samskiptamarkmið þýðingar er hið sama og 

frumtexta, auk þess að vera ætlað til að gera íslenskum lesendum auðveldara að tileinka 

sér efnið og markhópurinn eru íslenskir fíklar í bataferli. Textinn verður væntanlega 

gefinn út í prentaðri bók á vegum NA. Það er þó fleira sem hafa þarf í huga við texta sem 

ætlaður er svo afmörkuðum hópi. 

  

 
36 Hrefna María Eiríksdóttir,“Skopos“ (Glærur úr námskeiðinu Nytjaþýðingar 1 -tækni/umhverfi ÞÝÐ803F, 
Háskóli íslands, Reykjavík,  7. febrúar, 2019. 
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3.3 Greining 

 

Hvernig ber að greina texta sem þennan verður óneitanlega svolítið vafamál. Með 

hliðsjón af greiningu Schleiermachers37 hér að ofan þá er vafamál hvort hún eigi við, 

hvort textinn falli undir hana. Textinn er skrifaður af fíklum í bata, fyrir fíkla í bata og 

þýðingin er ætluð íslenskum fíklum í bata. Umhverfi höfunda er það sama og væntanlegra 

lesenda. Menningarheimurinn er svipaður og bakgrunnurinn einnig. Það verður því 

hvorki um það að ræða að fara með lesanda til höfunda né höfund til lesenda. Þeir eru 

nokkurn veginn á sama stað nú þegar. 

Þá hefur textinn hvorki tíma né stað. Það er hvergi vísað til kennileita sem staðsetja 

hann, hvorki landfræðilega né heldur í tíma. Þau fáu ytri kennileiti sem vísað er til svo 

sem fjölskylda, skóli, fangelsi, vinnuveitandi og nágrannar eru öll almenn og gætu verið 

nánast hvar sem er í heiminum, a.m.k. hinum vestræna heimi. Dæmi og frásagnir sem 

tekin eru fyrir gætu hafa gerst hvort sem er fyrir löngu eða bara í gær. Hugsanlega væri 

hægt að tímasetja þau innan þess tíma sem liðinn er frá því að samtökin voru stofnuð ef 

djúpt væri grafið. Önnur kennileiti ef svo má orða það, er öll að finna í hugum fólks.  

Það má lýsa textanum þannig að hann sé áhrifa hvetjandi og fræðandi. Hann tekur 

mið af markhópi og færni þeirra sem er ætlað að lesa hann. Efnislega fræðir hann 

lesandann um möguleika, leiðbeinir og hvetur til aðgerða í ákveðnum tilgangi ásamt því 

að samhliða hvatningunni er að finna stuðning, svo sem fullvissu, um að það liggi ekkert 

á og það sé í lagi að mistakast, þá séu engin vandkvæði á að reyna aftur. Það felst líka 

stuðningur í því að benda á að fyrsta ferðin í gegn um sporavinnuna sé ólíklega sú síðasta 

og jafnvel megi búast við því að endurtaka þurfi ferlið aftur og aftur út ævina. Tónninn 

er ekki ólíkur því sem ætla mætti að hann væri í orðræðu foreldris til barns eða kennara 

til nemenda.  

Form og bygging textans einkennist af framsögu í beinni ræðu, textinn talar við 

lesanda og mikið er um endurtekningar, stundum frá mismunandi sjónarhornum en oft 

einnig sem hrein endurtekning og ítrekun á því efni sem verið er að fjalla um. 

Leiðbeiningar eru settar fram í markvissum tilgangi og tekin eru dæmi sem byggja á 

reynslu félaga innan NA. Hver kafli tekur fyrir eitt spor í tólf spora kerfinu og er hlutaður 

niður í undirkafla sem oft brjóta niður fyrirmæli sporsins í einingar sem eru svo 

sameinaðar aftur í lok kaflans. Inn á milli eru spurningar sem oft marka skil milli 

 
37  Schleiermacher. „Um hinar mismunandi þýðingaraðferðir“, 12. 
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efnisþátta. Spurningarnar eða verkefnin eru sett fram í fyrstu persónu og er lesanda ætlað 

að íhuga, spyrja sjálfan sig og meta stöðu sína gagnvart efninu sem um ræðir í hvert sinn.  

Sé tekið mið af greiningu Reiss38 fellur textinn trúlega undir að vera virkjandi eða 

hvetjandi texti, hann hvetur lesanda til ákveðinna viðbragða, en þar sem sá boðskapur 

sem hann inniheldur skiptir mestu máli getur hann einnig talist vera upplýsandi. Það er 

sínu aðgengilegra að skoða staðsetningu hans með hliðsjón af töflu Mary Snell-Hornby39. 

Þá félli hann að öllum líkindum undir sérhæfðar þýðingar því þó ekki verði sagt að hann 

falli beint í neinn þeirra undirflokka B, sem þar eru tilgreindir þá eiga þekkingarsvið C, 

hlutverk D og málsvið E ágætlega við. 

 

3.4 Nálgun við efnið 

 

Í upphafi skyldi endinn skoða, segir máltækið, og í þessu verkefni byggist það á að 

velta fyrir sér nálgun við efnið og hvers þarf að taka tillit til. Tilgangur textans verður 

ofarlega í huga svo og hverjum efnið er ætlað og hvernig þeim er ætlað að nota það. Hvað 

það er sem skiptir máli fyrir lesandann og hver móttækileiki hans er. Þar sem þetta verður 

að teljast kennsluefni er sjónum nær ósjálfrátt beint að þroska og getu. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla er að finna eftirfarandi í kafla um nám við hæfi hvers og eins: „Í þessu felst 

krafan um að nám sé á forsendum hvers og eins nemanda og fari fram í hvetjandi 

námsumhverfi þar sem hann finnur til öryggis og fær notið hæfileika sinna.“40 Þegar 

kennsluefni er valið fyrir nemanda er lagt mat á getu hans og þroska, efnið á að auka 

þekkingu hans, vekja áhuga hans, höfða til framsækni hans og hvetja hann til að afla sér 

frekari þekkingar. Það má því hvorki vera of auðlesið né heldur svo þungt að 

nemandanum finnist það sér ofviða og gefist upp. Í þessu tilfelli er fíkillinn í hlutverki 

nemandans. Til þess að hafa tilætluð áhrif þarf textinn og innihald hans að hafa eiginleika 

góðs námsefnis. Takmarkið með lestrinum kann að vera annað, nemandinn horfir til þess 

að ná prófi en fíkillinn horfir til þess að ná bata. En markmið hafa þeir báðir sem gefur 

tilgang. Það þarf því að búa svo um hnútana að þýðing textans uppfylli þessi skilyrði eftir 

bestu getu. Frá hendi höfunda er efnið fræðandi, hvetjandi og leiðbeinandi. Það gefur til 

 
38 Reiss. 2000, Translation Critisism, The potentials and Limitations bls. 26. 
39 Ástráður Eysteinsson. 1996. Tvímæli. Bls 127. 
40 Aðalnámskrá grunnskóla. (Reykjavík: Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013), 
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/MRN/Adalsnamskra-grunnskola-
3.-utg.-2016_2019_master_16082019.pdf, 42.  

https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/MRN/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016_2019_master_16082019.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/MRN/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016_2019_master_16082019.pdf
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kynna stuðning og umhyggju, heldur utan um fíkilinn í gegnum ferlið. Þýðingin þarf að 

sjá um að þetta komist til skila. Orðaval og framsetning þarf að miðast við getu lesanda, 

ástand og umhverfi. Hvað þýðir það þegar fíkill á hlut að máli? Fíklar eru fólk sem í 

mörgum tilfellum hefur beðið skipbrot í lífinu, margir byrjuðu ungir að nota fíkniefni og 

hættu snemma í skóla, sumir voru jafnvel utan veltu í kerfinu löngu fyrir það. Fíkniefni 

eru hugsanlega búin að skerða þá eiginleika sem þeir höfðu til brunns að bera í upphafi. 

Þeir eru ef til vill búnir að ganga á vegg ótal sinnum í viðleitni við að koma sér undan 

valdi fíkniefna og þeir þurfa ekki að mæta fleiri veggjum til að ganga á í efni sem á að 

styðja þá. 

Þýðingin þarf í ljósi þessa að vera aðgengileg ásamt því að skila efninu eins og til er 

ætlast af höfundi. Samhliða því þarf að hafa í huga að fíkillinn er ekki einn í þessu, hann 

er umkringdur hópi jafningja. Innan þessa jafningjahóps, þar sem allir eru að vinna að 

sama markmiði, hafa skapast hefðir, bæði í orðum og athöfnum, sem mörgum er stoðin 

sem heldur þeim uppi á meðan þeir feta sig áfram í bata. Fast orðalag sem ekki breytist, 

ákveðin hugtök sem kalla fram ákveðin viðbrögð og ákveðið ferli sem fylgir alltaf á eftir 

sömu viðbrögðum og orðum. Þetta er stöðugleiki, eitthvað fast sem hægt er að treysta á, 

svíkur ekki og er til staðar þegar þeir rétta út hendi eftir því. 

Skilningur er því fyrir hendi á að þessum orðum, hugtökum og orðasamböndum má 

ekki hrófla við og verður að flétta þau inn í þýðingu textans, hvað svo sem þýðanda kann 

að finnast um málfar þeirra eða formgerð. 

Ef innihald textans á að skila sér til markhóps í þessu tilfelli, þarf hann því ekki 

eingöngu að vera auðlesinn og trúr frumtexta, hann þarf líka að vera trúr umhverfi 

lesandans og samtengdur siðum og venjum í því umhverfi. 

 

3.5 Sporin, tengsl við AA 

 

Tólf spora kerfið er ekki nýtt af nálinni og sú útgáfa sporanna sem er notuð í NA er 

afleidd af upprunalegri útgáfu þeirra hjá AA sem kom fyrst fram á sjónarsviðið um miðja 

síðustu öld. Tólf spora kerfið er nú orðið að finna í mun víðara samhengi.  

Markmið tólf spora kerfisins voru upprunalega að stuðla að því að áfengissjúklingar 

gætu unnið í sjálfum sér til að losna undan valdi áfengisneyslu. Kerfið hefur síðan dreifst 

til notkunar á fleiri sviðum og verið aðlagað að mismunandi aðstæðum en oftast í 
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svipuðum tilgangi sem er andleg sjálfsskoðun, uppbygging eða styrking. Auk AA og NA 

má nefna sem dæmi samtökin OA, GSA og ýmsa sjálfshjálpar hópa bæði á vegum 

margskonar félagasamtaka, svo og kirkjunnar. 

https://www.glerarkirkja.is/is/prestthjonusta/fraedsla https://gedhjalp.is/hvert-er-haegt-

ad-leita/sjalfshjalparhopar-og-tolf-spora-samtok/   https://viniribata.is/um-okkur/ 

Svolítið getur munað á orðalagi sporanna frá einum aðila til annars en þó stendur 

kjarni þess eftir og áhrifamátturinn virðist sá sami, á hvaða forsendum sem fólk hefur nýtt 

sér það. Markmiðið er í grunninn eins og segir í bók K. Reiss 41“ „að stefna að því að 

hvetja fólk til að taka þátt í ákveðinni hegðun“. Að sönnu er átt við auglýsingar í 

tilvitnuninni en á eigi að síður við hér, textanum er ætlað að hvetja þá sem lesa hann til 

þess að leita lausna og hreinsa til í sínum málum. Tólf spor NA sem bókin byggir á eru 

svohljóðandi. 

 

1. Við viðurkenndum að við værum vanmáttug gagnvart fíkn okkar, að líf okkar væri 

orðið óviðráðanlegt.                     

2. Við fórum að trúa að máttur okkur æðri gæti gert okkur andlega heil að nýju. 

3. Við tókum þá ákvörðun að fela líf okkar og vilja umsjá Guðs, samkvæmt skilningi 

okkar á Honum. 

4. Við gerðum leitandi og óttalaust siðferðisleg reikningsskil á sjálfum okkur.                                            

5. Við viðurkenndum fyrir Guði, sjálfum okkur og annarri manneskju nákvæmt eðli 

misgjörða okkar. 

6. Við vorum þess algerlega reiðubúin að láta Guð fjarlægja alla þessa skapgerðar 

bresti. 

7. Við báðum Hann í auðmýkt að fjarlægja bresti okkar. 

8. Við gerðum lista yfir alla sem við höfðum skaðað og urðum fús til þess að bæta 

fyrir brot okkar gagnvart þeim. 

9. Við bættum þeim öllum brot okkar milliliðalaust, hvenær sem færi gafst, nema 

þegar það hefði skaðað þá eða aðra.   

10. Við héldum áfram að gera persónuleg reikningsskil og þegar okkur varð á, 

viðurkenndum við það tafarlaust.   

11. Við leituðumst við með bæn og hugleiðslu að styrkja vitundarsamband okkar við 

Guð, samkvæmt skilningi okkar á Honum, og báðum þess eins að mega skilja vilja Hans 

fyrir okkur og öðlast mátt til þess að framkvæma hann.    

12. Við urðum fyrir andlegri vakningu við það að vinna þessi spor og reyndum því 

að bera þennan boðskap til annarra fíkla, ásamt því að fylgja þessum meginreglum í einu 

og öllu. 42   

 
41 „planning to influence a group of people to engage in a particular behaviour“ (lauslega þýtt) Reiss, 
Translation Critisism, The potentials and Limitations, 39. 
42 Narcotics Anonymous World Services. Narcotics Anonymous (Grunntexti) (5. útgáfa. Chatsworth, 
California. Narcotics Anonymous World Services, 2015) 18. 4. Kafli (Vísað til í texta og frekari tilvitnunum 
sem NA grunntexti til aðgreiningar frá samnefndri bók á ensku sem verður vísað til sem NA Basic text). 

https://www.glerarkirkja.is/is/prestthjonusta/fraedsla
https://gedhjalp.is/hvert-er-haegt-ad-leita/sjalfshjalparhopar-og-tolf-spora-samtok/
https://gedhjalp.is/hvert-er-haegt-ad-leita/sjalfshjalparhopar-og-tolf-spora-samtok/
https://viniribata.is/um-okkur/
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4 Þýðingarferlið 

 

Þegar leyfi43 fékkst fyrir þýðingu á bókinni var það með þeim skilyrðum að notast 

yrði við fastar þýðingar á þeim hugtökum sem hafa verið þýdd áður á vegum bæði NA 

og AA. Lagðir voru til orðalistar44 (e. glossay) svo og rafrænn aðgangur að áður útgefnu 

efni, bæklingum og óútgefnu efni sem er í vinnslu með samræmingu á milli texta 

mismunandi bóka í huga. Þá voru og gefin viðmið sem þótti hefð komin fyrir innan 

samtakanna. 

Kröfur alþjóðanefndar sem hefur yfirumsjón með allri útgáfu á vegum samtakanna 

eru ákveðnar og endanlegt samþykki á þýðingu er í þeirra höndum. 

Íslensk þýðingarnefnd samtakanna er að vissu marki milliliður en þarf einnig 

samþykki alþjóðanefndar fyrir sínum ákvörðunum. 

Áðurnefndir orðalistar fylgja hér með í viðauka og á þeim er að finna flest þau hugtök 

og orð sem gerðar eru kröfur um að séu notuð. Nokkur þeirra eru í endurskoðun og önnur 

fékkst leyfi til að aðlaga í þeim tilgangi að ná betra og skýrara málfari. En 

grundvallarreglur og afmarkanir eru meðal annars þær að ekki skuli hreyfa við orðalagi 

sporanna sjálfra né heldur þar sem vísað er til þeirra í texta og að fylgja skuli fastsettum 

þýðingum á hugtökum og meginreglum svo og formi. Þá skal boðskapur efnisins komast 

óskertur til skila.  

Einnig setur íslenska þýðingarnefndin auk orða- og hugtakalista viðmið sem 

samræmast ef til vill ekki samfélagskröfum nútímans um jafnræði kynja. Það er ákvörðun 

þeirra um að þar sem íslensk mál- og setningafræði greinir kyn í umfjöllunarefni og 

bygging setningar kallar á kynbundnar endingar svo sem nafnorða eða fornafna skuli 

notast við karlkyn til einföldunar. Hluta af þessari hefð, sem finna má innan NA og AA 

bókmennta, má rekja til að verið er að vísa til fíkilsins/alkahólistans sem „hans“. Þetta á 

m.a. við um setningar þar sem hefði verið réttara nota hann/hún eða heiðarleg/ur, í stað 

þess að nota eingöngu karlkyn. 

Kjarni málsins er því að ekki þarf einungis að koma orðum og boðskap frumtextans 

á íslensku, gæta að málfari með tilliti til markhóps og gæta að samræmi við annað efni 

samtakanna heldur og að halda sig innan ramma sem orðalistar setja. 

  

 
43 Viðauki 1. 
44 Viðauki 2 og 3.  
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4.1 Frávik, athugasemdir og lausnir 

 

Í texta bókarinnar er að finna ýmislegt sem kynni að koma spánskt fyrir sjónir í lesefni 

sem væri almenns eðlis. Má þar nefna orð og föst orðasambönd svo og verður ekki hjá 

því litið að sum orðanna sem notuð eru hafa aðra merkingu en almennt getur talist. 

 

4.1.1 Íðorð og orðræða 

 

Innan afmarkaðra hópa myndast gjarna sérstök orðræða sem eingöngu eru notuð innan 

þessa hóps, þó vissulega rati slík orð oft út í almenna notkun. Þarna geta komið fram 

nýyrði, merking orða getur verið yfirfærð og sértæk orðasambönd myndast. Í bók sinni 

Lifandi mál fjallar Þórunn Blöndal meðal annars um textaumhverfi – aðstæður sem vísa 

ekki einungis í kringumstæður heldur og „...þekkingarlegan, menningarlegan og 

félagslegan grunn orðræðunnar.“45 Enn fremur vísar hún í aðstæðubundið samhengi 

orðræðu sem meðal annars myndast af þeim bakgrunni sem orðræða á sér stað í. 46 Þetta 

skýrir að nokkrum hluta þau frávik frá almennri orðræðu sem er að finna í textanum.  

Meðal þess sen má telja sértæka orðræðu er t.d. orðasambandið að „vinna sporin“ 

eða að „vinna í sporunum“ þar sem almenn orðræða myndi vera að „taka sporin.“ Þá er 

hugtakið að vera hrein/hreinn sem merkir að hafa ekki neytt fíkniefna í ákveðin tíma. 

Orðasamböndin „eigin vilji“ „Guð eins og við skiljum hann“ „okkar Æðri Máttur“ og 

„nákvæmt eðli misgjörða okkar“ hljóta að teljast sértæk orðræða ásamt fleirum slíkum. 

Meðal þýðinga á hugtökum sem er að finna á orðalistum NA eru nokkur atriði sem 

að sönnu má gera athugasemd við. Þar er að finna frávik frá stafsetningarreglum, sértækt 

orðalag og málvenjur innan samtakanna sem varla samræmast almennum málvenjum. 

Fastbundnar þýðingar hugtaka sem í almennu máli gætu valdið misskilningi svo og 

þýðingar á hugtökum sem hvergi er að finna í orðbókum eða almennu máli ásamt 

yfirfærðum merkingum orða. Sumt af þessu verður að teljast arfur frá AA samtökunum 

sem hefur borist með efni sem þaðan er nýtt til notkunar innan NA en annað er frumsmíð 

innan NA. 

  

 
45 Þórunn Blöndal, Lifandi mál. Inngangur að orðræðu og samtalsgreiningu. (Reykjavík, 
Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, 2005), 53. 
46 Þórunn Blöndal, Lifandi mál. Inngangur að orðræðu og samtalsgreiningu, 55. 
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4.1.2 Slangur og tökuorð 

 

Þýðingar á bókmenntum NA hafa það meðal annars að markmiði að fækka tökuorðum úr 

frummáli. Þá eru umræður í gangi um breytingar, t.d. þýðingu á tökuorðunum „sponsor“, 

„sponsía“ og „sponsorsamband.“ Innan samtakanna er hvatning til að finna íslenskar 

þýðingar á þessum hugtökum en tillögur fram að þessu hafa afmarkast við orðin 

trúnaðarmanneskja (þar sem má finna viðleitni til að gera báðum kynjum jafnt undir 

höfði), skjólstæðingur og trúnaðarsamband. Þessar þýðingar hafa almennt ekki náð 

hljómgrunni eða útbreiðslu, þykja óþjálar og orðið skjólstæðingur þykir tala niður til 

viðkomandi. Áðurnefnd tökuorð eru því almennt enn við lýði og notuð í daglegu máli 

félaga á milli svo þau verða notuð hér í þessari þýðingu. 

4.1.3 Stafsetning 

 

Þegar skoðuð eru frávik frá almennum stafsetningarreglum í textanum þá er þar helst 

um að ræða notkun á stórum upphafsstaf þar sem hann ætti ekki að vera ef farið er eftir 

Íslenskum stafsetningareglum. Þetta kemur m.a. fyrir í orðinu „guð“, sem kemur æði oft 

fyrir í textanum.  

Samkvæmt stafsetningaorðabókinni47 er „guð“ samheiti margra mismunandi guða í 

mismunandi trúarbrögðum en sérnafnið „Guð“ er nafn eins ákveðins guðs, þ.e.a.s. Guðs 

föður Jesú í trú kristinna manna. Til samanburðar má t.d. benda á að „guð“ múslima heitir 

Allah. Ef til vill má kenna því um að samheitið er það sama og sérnafnið en þetta stangast 

sérstaklega á í textanum þar sem rík áhersla er lögð á að ekki sé um neinn ákveðinn „guð“ 

að ræða innan félagsskapar NA, heldur velji hver og einn sinn „guð“ fyrir sig og öll 

trúarbrögð, og ekki trúarbrögð, séu velkomin og jafn rétthá innan NA.  

 

NA setur enga skilmála. Við tengjumst engum öðrum samtökum, við 

krefjumst hvorki félagsgjalda né aðgangseyris, engin plögg þarf að árita, 

engin loforð þarf að gefa. Við höfum engin tengsl við neina stjórnmála-, trúar- 

eða löggæsluhópa og erum ekki háð eftirliti á nokkurn hátt. Hver sem er getur 

gengið til liðs við okkur án tillits til aldurs, kynþáttar, kynferðis, eða 

trúarskoðana.48  

 
47 Stafsetningarorðabókin, https://snara.is/ „Guð“ sótt 12.04.2020 (kk. Guðs Jesús er sonur Guðs, guð -
inn kk. guðs; guðir í guðanna bænum!; guða drykkur).  
48 NA Grunntexti, 10, 2. Kafli. 

https://snara.is/
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Í þriðja kafla þýðingar textans er síðan lögð rík áhersla á að „Guð eins og við skiljum 

hann sé sá skilningur sem hver og einn leggur í hann“: 

 

Þessar einföldu leiðbeiningar geta náð yfir eins mikinn fjölda mismunandi 

skilnings á Guði, eins og það eru margir félagar í NA. Þær útiloka engan. Ef 

við leggjum þann skilning í orðið „Guð“ að það merki máttur prógrammsins, 

eiga þessar leiðbeiningar við. Ef við leggjum þann skilning í orðið „Guð“ að 

það merki andlegar meginreglur prógrammsins, eiga þessar leiðbeiningar við. 

Ef við leggjum þann skilning í orðið „Guð“ að það merki persónulegur máttur 

eða vera sem við getum átt samskipti við, eiga þessar leiðbeiningar við.49  

 

Eða á frummálinu: 

These simple guidelines can encompass as many understandings of God as 

there are NA members. They don’t exclude anyone. If we understand the 

word “God” to mean the Power of the program, these guidelines fit. If we 

understand the word “God” to mean the spiritual principles of the program, 

these guidelines fit. If we understand the word “God” to mean a personal 

power or being, with which we can communicate, these guidelines fit.50 

 

Þarna má því segja að í raun sé um ótölulegan fjölda „guða“ að ræða og skýtur því 

skökku við að nota stóran upphafsstaf eins og um sérnafn væri að ræða. 

Samhliða þessu er um frekari frávik að ræða þar sem til þess er ætlast að sé fornafnið 

„hann“, í öllum beygingarmyndum, notað til að vísa til „Guðs“ skuli það ritað með stórum 

upphafsstaf, samanber ellefta sporið: 

11. Við leituðumst við með bæn og 

hugleiðslu að styrkja vitundarsamband 

okkar við Guð, samkvæmt skilningi 

okkar á Honum, og báðum þess eins 

að mega skilja vilja Hans fyrir okkur og 

öðlast mátt til þess að framkvæma hann.51  

 
49 Þýðing 3. kafli, 83. 
50 Narcotics Anonymous World Service. The Narcotics Anonymous Step Working Guides. (Narcotics 
Anonymous World Services, Chatsworth, California, 1998) 24. 
51 NA Grunntexti, 19 kafli 4. 
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Það að hafa stóran upphafsstaf í „Hans“ þarna gæti reyndar valdið nokkrum 

misskilningi þar sem um ræðir mannsnafnið „Hans“ og væri hægt að velta fyrir sér hvað 

hann kemur málinu við. 

 

Líkt er á komið varðandi stóra upphafsstafi í hugtakinu „Æðri Máttur“ og „Máttur“ 

Samkvæmt skilgreiningu NA er þetta hugtak jafngildi fyrir „Guð“ og ætlast til af hálfu 

þýðingarnefndar að stór upphafsstafur sé notaður í „Máttur“ og í báðum orðunum standi 

þau saman. Þetta stangast að sjálfsögðu ekki síður á við Íslenskar stafsetningarreglur og 

ber vissulega keim af amerískri stafsetningu. Þá gætir einnig misræmis um þetta í 

Grunnbók NA þar sem segir í texta: „Skilningur okkar á Æðri Mætti er undir okkur 

sjálfum kominn.“52  

Það eru hins vegar litlir stafir í þessum orðum í listum yfir sporin bæði í Grunnbók 

NA53 og AA bókinni54) „2. Við fórum að trúa að máttur okkur æðri gæti gert okkur 

andlega heil að nýju.“ 

Ef til vill má réttlæta þessar „villur“ að einhverju leyti með því að þarna sé um 

afmarkað málfar eða orðræðu innan ákveðins hóps að ræða (fagmál) eða hvað snertir 

þessar sérstöku „bókmenntir“ sé þarna um eins konar merkingarhlaðið stílbragð að ræða, 

en það útskýrir hins vegar ekki misræmið á milli textahluta. 

4.1.4 Andlegar meginreglur (spiritual principles) 

 

Þær eru mismunandi grundvallaratriði innan hvers spors, sumar hverjar koma fyrir í fleiri 

sporum sem má telja eðlilegt þar sem prógrammið gerir ráð fyrir þróun eftir því sem fleiri 

spor eru unnin. Sumar meginreglnanna eru dregnar beint út úr texta sporanna en aðrar 

ekki. 

Um þýðingar á meginreglum gildir það sama og um flest þau hugtök sem er að finna 

á orðalistum þýðingarnefndar. Ekki er að finna neinn heildarlista yfir meginreglurnar 

sérstaklega og ekki er fullvissa fyrir að þær komi allar fyrir í bókinni. Hér verður aðeins 

litið á nokkrar þeirra sem er að finna í texta bókarinnar og þá sérstaklega þær þýðingar 

sem gætu talist óvenjulegar á einhvern hátt. Þó ekki sé um lista að ræða, þá má sjá þennan 

textahluta í grunntexta NA sem kemur næst því að geta verið upptalning: 

 
52 NA Grunntexti, 26. 
53 NA Grunntexti, 18 kafli 4. 
54 Alcoholics Anonymous World Services. AA – Bókin.( 2 útgáfa. AA -útgáfan, 1995) 78 (framvegis vísað til 
sem AA-bókin). 



 

 26 

 

 

 

Eftir að við höfum fundið NA leiðina er ekkert rúm fyrir leiða eða 

andvaraleysi í okkar nýja lífi. Með því að vera hrein byrjum við að leggja rækt 

við andleg grundvallaratriði eins og von, uppgjöf, sátt, heiðarleika, opinn 

huga, fúsleika, trú, umburðarlyndi, þolinmæði, auðmýkt, skilyrðislausan 

kærleika, örlæti og umhyggju.55  

 

Og á frummálinu til samanburðar: 

 

Once we find the NA way, boredom and complacency have no place in our 

new life. By staying clean, we begin to practice spiritual principles such as 

hope, surrender, acceptance, honesty, open-mindedness, willingness, faith, 

tolerance, patience, humility unconditional love, sharing and caring.56  

 

Þýðingar flestra hugtakanna á bak við andlegu meginreglurnar eru almenns eðlis og 

lítið við þær að athuga þó vissulega mætti skoða nokkrar þeirra nánar. Aðrar eru ekki á 

orðalistum og þýðanda nokkuð í sjálfsvald sett að finna hagstæðustu þýðingu.  

Trust/traust, faith/trú, love/kærleikur, accept/sætta sig við, care/umhyggja, 

surrender/uppgjöf, courage/hugrekki, humility/auðmýkt, patience/þolinmæði, 

commitment/skuldbinding, tolerance/umburðarlyndi, forgiveness/fyrirgefning, 

perserverance/þrautsegja, steadfastness/stöðugleiki, self-lessness/óeigingirni (ósérhlífni) 

self-discipline/sjálfsagi, self-honesty/heiðarleiki gagnvart okkur sjálfum,  self-

acceptance/sjálfsviðurkenning, unconditional love/skilyrðislaus kærleikur, eru meðal 

þeirra sem geta talist almennar í þýðingu. 

Hins vegar eru þau hugtök sem hafa fasta þýðingu á orðalistum og vekja lesanda til 

umhugsunar hvort mætti hafa í huga að endurskoða orðavalið auk þess sem þýðing 

annarra hugtaka verður að teljast nýsköpun þar sem íslenska þýðingin sem notuð er finnst 

ekki í hefðbundnum orðasöfnum. 

  

 
55 NA Grunntexti, 56 4. Kafli. 
56 Narcotics Anonymous World Services. Narcotics Anonymous (basic text). (Chatsworth, California. 
Narcotics Anonymous World Services, 2008) 51-2. (Vísað til í texta og frekari tilvísunum sem NA Basic 
text til aðgreiningar frá samnefndri bók á Íslensku). 
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Open mind / mindedness / hafa opinn huga 

 

Í sjálfu sér er ekkert málfræðilega rangt við að segja að „hafa opinn huga“ varðandi 

eitthvað en í textanum hættir til að orðasambandið verði óþjált og setur restinni af 

setningunni takmörk sem er í raun óþarfi. Ensk-Íslenska orðabókin57 kemur með 

þýðinguna að „vera opinn (fyrir skoðunum...)“ þegar „open mind“ er flett upp en leggur 

til meðal annars „víðsýni“ þegar „open mindedness“ er slegið upp. Víðsýni virðist 

reyndar ljómandi gott orð fyrir umræðuefnið. 

Þarna mættu allar breytingatillögur mótspyrnu af hálfu þýðingarnefndar svo og 

þeirra sem höfðu reynslu af sporavinnu. Viðkvæðið var að það að hafa opin huga þýddi 

meira en víðsýni auk heldur að hefðin skipti miklu máli.  

 

Willingness / Fúsleiki (vilji) 

 

Orðið „fúsleiki“ er vissulega til í Ensk-Íslensku orðabókinni sem þýðing orðsins 

„willingness“ en óneitanlega verður að játast að það lítur svolítið framandlega út í 

íslenskum texta og orðið „vilji“58 sem orðabókin leggur einnig til væri ákjósanlegra og 

félli betur inn í mál í flestum tilfellum. Auk heldur þar sem stofn orðsins „willing“ er þýtt, 

„fús, viljugur, reiðubúinn“59 í orðabókinni. Reyndar er „reiðubúinn“ ekki fjarri lagi sem 

hæfileg þýðing þegar efni textans er haft til hliðsjónar. Það má svo hver dæma fyrir sig 

hvað yrði fyrir valinu þegar bornar eru saman setningar sem gætu verið úr textanum, hver 

með sínu orðinu: 

 

Ég hef fúsleika til að breyta. 

Ég er fús til að breyta. 

Ég hef vilja til að breyta. 

Ég er reiðubúinn til að breyta. 
 

En hins vegar er komin hefð fyrir notkun orðsins „fúsleika“ í bókmenntum 

samtakanna og þeir sem rætt var við og höfðu tekið sporin höfðu ekkert við það að athuga 

og sáu ekki tilefni til breytinga. Þvert á móti var orðinu fúsleika lýst sem einu af 

undirstöðuatriðum eða máttarstólpum prógrammsins, það væri kjarni fræðanna og öllum 

tillögum á þá leið að mætti nota annað orð í staðinn mótmælt með ákafa. Hér liggur í raun 

 
57 Ensk-íslenska orðabókin. Snara.is, „Open mind / mindedness“ sótt 15.04.2020. 
58 Ensk-íslenska orðabókin. Snara.is, „Willingness“ sótt 15.04.2020. 
59 Ensk-íslenska orðabókin. Snara.is, „willing“ sótt 15.04.2020. 
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meira undir. Fúsleikinn til að gefast upp og þiggja leiðsögn er í raun andstæða við eigin 

„vilja“, sem er einmitt það sem hefur komið fólki í ógöngur.  

 

Admittance / Viðurkenning (játning/ játa) 

 

„Viðurkenning“ er eitt orðanna á orðalista þýðingarnefndar og stendur fyrir „admit 

eða admission.“ Orðið „viðurkenning“ er bæði til sem sagnorð og nafnorð og hefur tvær 

mismunandi merkingar sem eru annars vegar að viðurkennna eitthvað eða að fá eða veita 

viðurkenningu, nánast tvær gagnstæðar merkingar. Í texta þar sem er fjallað um að 

viðurkenna (so) eitthvað fyrir einhverjum og orðað á þann hátt að sá eða sú veiti 

viðurkenningu (no) okkar móttöku orkar tvímælis um hvað við er átt. Hverju er verið að 

veita viðtöku? Viðurkenningu sem verðlaunum eða viðurkenningu sem játningu? Í þessu 

tilfelli hefur þó tekist að fá samþykki þýðingarnefndarinnar fyrir breytingu til að nota 

orðið játning til móts við viðurkenning þar sem það fellur betur inn í textann. 

 

Honesty60 / Heiðarleiki, hreinskilni, ráðvendni, falsleysi, heilindi 61                   

Integrity62 / Heiðarleiki, heilindi, ráðvendni  

 

Tvær af meginreglunum hafa mjög líka merkingu og orðabókarþýðingar orðanna eru 

samtvinnaðar. Þetta eru ensku orðin „honesty og integrity“. Honesty hefur öðlast fasta 

merkingu sem komin er hefð á innan samtakanna og er „heiðarleiki“ en hvernig integrity 

er staðsett er hins vegar nokkuð óákveðið þó menn hallist helst að orðinu „heilindi“. Hins 

vegar er áhugavert að ein af merkingunum sem skilur þessi orð að í orðabók63 er að 

„honesty“ merkir einnig „hreinskilni“ og sú notkun orðsins er mjög algeng almennt séð. 

Þá er það spurning um hvort ekki eigi betur við t.d. í meginreglunni um „self-honesty“ að 

þýðingin sé „hreinskilinn við sjálfan sig“. 

 

  

 
60 Ensk-íslenska orðabókin. Snara.is „honesty“ sótt 15.04.2020. 
61 Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi. Snara.is „honesty“ sótt 15.04.2020. 
62 Ensk-íslenska orðabókin. Snara.is „integrity“ sótt 15.04.2020. 
63 Ensk-íslenska orðabókin. Snara.is sótt 15.04.2020. 
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Compassion / góðvild      

 

Þýðing á „compassion“ er nokkuð á reiki í bókmenntum samtakanna. Samkvæmt 

orðalistum þýðingarnefndar er það ýmist þýtt sem „góðvild“ eða „ástúð“ en einnig 

bregður fyrir þýðingunni samkennd í athugasemdum þýðingarnefndar. Samkvæmt 

orðabókum64 er merkingin hins vegar „samúð, vorkunnsemi, hluttekning eða 

meðaumkun“. Þar sem frumtextinn segir „...show compassion“ má því ýmist þýða þetta 

sem að „sýna góðvild, sýna ástúð eða sýna samkennd“ ef farið er eftir orðalistum og 

athugasemdum. En sé horft til orðabókar verður útkoman að „sýna samúð, meðaumkun, 

hluttekningu eða vorkenna.“ Það er nokkuð augljóst hvers vegna samtökin fylgja ekki 

þýðingu orðabókar í þessu tilfelli. Samúð eða vorkunn er ekki það sem þeir bjóða félögum 

en hins vegar er lögð áhersla á góðvild og samkennd. 

 

4.1.5 Önnur hugtök 

 

Hugtakið „principle of ...“ er alla jafna myndi þýtt sem „meginregla um ...“ og enginn 

er í vafa um merkinguna. En uppi eru hugmyndir um að breyta orðalagi sem hugsanlega 

missa marks. Ef tekið er dæmi um „The principle of willingness“ þá hallast þýðingarnefnd 

að orðalaginu „meginregla fúsleikans.“ Með þessari breytingu má hugsanlega líta svo á 

að merkingarbreyting verði á setningunni. Meginregla fúsleikans gefur til kynna að 

fúsleiki verði yfirflokkur og meginregla undirskipuð. Líkt og að undir flokknum fúsleika 

séu margar reglur en þessi sé meginreglan. Í stað þess að upprunalega myndin segi að það 

séu margar meginreglur og að fúsleiki sé ein þeirra, eða undirskipað undir meginreglur. 

 

Spiritual / mental  

 

Þessum hugtökum og túlkun þeirra eru reyndar gerð góð skil í BA ritgerð Þórs 

Jóhannessonar um Íslenska Þýðingu AA – Bókarinnar65 þar sem hann gagnrýnir að ekki 

sé gerður greinarmunur á merkingu þessara orða í textanum. Það er því vakandi auga fyrir 

því að greina á milli hugtakanna í þýðingunni. Að sönnu er „spiritual“ að finna í 

 
64 Ensk-íslenska orðabókin, Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi. Snara.is „compassion“ sótt 
15.04.2020. 
65 Þór Jóhannesson. „Íslensk þýðing AA – Bókarinnar“. (BA ritgerð, Háskóli Íslands. 2008.). 
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orðalistum NA og þá einatt þýtt sem „andlegt“ þó svo að fleiri þýðingar megi finna í 

orðabók.66 „Mental“67 á hinn bóginn hefur breiðara merkingarsvið og þó „andlegt“ sé 

meðal þeirra þá er líka að finna forskeytin og orðin „hugar-, greindar-, geð-, sálrænn, 

geðrænn, og svo óformlegri orð eins og geðbilaður eða klikkaður.“ Hugtakið kemur fyrir 

á nokkrum stöðum í bókinni og í þessari þýðingu fær orðið „mental“ nokkuð fjölbreyttar 

þýðingar sem þá markast af umhverfi orðsins og heildarmeiningu setningarinnar sem það 

stendur í. Þar á meðal eru orðin „sálrænu, andlegu og geðrænu allt eftir því hvað á við 

hverju sinni og fellur inn í málfar og merkingu. 

 

Action/ to act / Framkvæmd 

 

Orðið „action“68 og orðasambandið „to act on“69 hafa ótal merkingar og langan lista 

yfir möguleika á notkun í orðabókum sem ekki verður fjölyrt um hér. Það er eitt af þessum 

orðum sem allir skilja hvað átt er við en verður oft erfiðara í þýðingu. Samkvæmt orðalista 

NA leggja þeir til merkinguna „framkvæmd.“ Þetta orð hefur hins vegar gjarna notað í 

formlegum yfirlýsingum og af yfirvaldi. Það samræmist varla málvenju á Íslandi að segja 

að framkvæmdir séu í gangi þegar verið er að ræða um að fólk sé að t.d. dansa og hlægja 

þó svo að á frummálinu sé hægt að segja „there is some action going on“. Né heldur 

virðist það eiga vel við þegar talað er um að gera eitthvað í sínum málum hvað varðar 

neyslu. Það á þá betur við þegar rætt er um byggingarframkvæmdir eða 

stjórnvaldsframkvæmdir. Við bætist að ímyndin um yfirvald er eitthvað sem ekki á við 

samkvæmt boðskap sporanna. Með samþykki ritnefndar er hér í þýðingu textans notast 

við fleiri merkingar en er gjarna notuð „aðgerð,“ „að bregðast við“ eða þar sem það á við 

„að láta stjórnast af“ eða einfaldlega að „gera“ eitthvað, eftir því sem á við. 

 

Unmanageable / óviðráðanlegt / stjórnlaust 

 

Þýðing orðsins „un-manageable“ á orðalista NA, „óviðráðanlegt“ kemur beint úr 

orðabók og skilar vel merkingu hugtaksins. Þegar hins vegar er farið að beygja orðið og 

beygingar eins og óviðráðanleikinn, óviðráðanleikanum, koma í ljós vaknaði spurning 

 
66 Ensk-íslenska orðabókin. Snara.is „spiritual“ sótt 08.05.2020. 
67 Ensk-íslenska orðabókin. Snara.is „Mental“ sótt 08.05.2020. 
68 Ensk-íslenska orðabókin. Snara.is „action“ sótt 15.04.2020. 
69 Ensk-íslenska orðabókin. Snara.is „to act on“ sótt 15.04.2020. 
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um hvort ekki færi betur á að nota jafngilt orð sem skilar merkingunni þó svo það sé ekki 

bein þýðing. Orðið „stjórnleysi“ er því notað samhliða í þýðingu textans. 

 

Moral inventory / siðferðileg reikningsskil eða Personal inventory / persónuleg 

reikningsskil  

 

Orðasamböndin „siðferðileg reikningsskil“ eða „persónuleg reikningsskil“ draga 

óneitanlega að sér athygli lesanda og fyrstu viðbrögð eru spurning um hvað 

bókhaldshugtak er að gera í texta sem þessum. Reyndar er þýðing orðabókar á orðinu 

„inventory“70 skrá eða listi (eigna-listi, birgða-skrá). Þetta er eitt þeirra orðasambanda  

sem hefur borist til NA frá bókmenntum AA í orðun meginreglanna.  

Það er eigi að síður nokkuð greinilegt að þýðing orðsins „inventory“ hefur vafist fyrir 

þýðanda AA bókarinnar á sínum tíma. Í lista yfir sporin71 er „inventory“ þýtt 

„reikningsskil“ í 4. sporinu en í því 10. er talað um „sjálfsrannsókn.“ Við þýðingu eða 

yfirfærslu á sporunum til NA hefur hins vegar orðið „inventory“ fengið þýðinguna 

„reikningsskil“ á báðum stöðum.72 

Í tilvitnunum hér að neðan má svo sjá að orðið „inventory“ kemur þrisvar fyrir í 

textanum á frummálinu. Í íslensku þýðingunni notar þýðandi „sjálfsrannsókn“ í fyrsta 

skiptið og orðið „vörutalning“ í annað skiptið. Í þriðja skiptið er þýðingu á því einfaldlega 

sleppt. 

Therefore, we started upon a personal inventory. This was Step Four. A 

buisness which takes no regular inventory usually goes broke. Takin a 

commercial inventory is a fact-finding and a fact-facing process. It is a effort 

to discover the truth about the stock-in-trade.73  

 

Við hófumst því handa um sjálfsrannsókn. Þetta var fjórða sporið. Fyrirtæki, 

sem ekki gerir reglulega vörutalningu, fer vanalega á hausinn. Slík ráðstöfun 

leiðir í ljós staðreyndir, sem standa verður frammi fyrir. Það er tilraun til að 

komast að hinu sanna um ástand vörubirgða.74  

  

 
70 Ensk-íslenska orðabókin. Snara.is „inventory“ sótt 13.04.2020. 
71 AA-Bókin. 78, 5. Kafli.  
72 NA Grunnbók 4. kafli, 18 (4. og 10. Meginregla). 
73 Alcoholics Anonymous World Services. Alcoholics Anonymous. 4. útgáfa. (New York City, Alcoholics 
Anonymous World Services, 2001) 64, 5. kafli.  
74 AA-Bókin. Bls. 83, kafli 5. 
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Þegar svo orðinu „reikningsskil“ er flett upp í Íslenskri Nútímamálsorðabók 

Stofnunar Árna Magnússonar kemur eftirfarandi í ljós: 

 

reikningsskil no hk ft 

ORÐHLUTAR: reiknings-skil 

1 

skilagrein eða skýrsla um eignir og skuldir eða önnur málefni 

DÆMI: hún annast fjárhald og reikningsskil fyrir nefndina 

2 

yfirfærð merking 

lokauppgjör, endanlegt mat 

DÆMI: þeir þurfa að standa reikningsskil á eigin gerðum75 

 

Þar sést að sú merking sem lögð er í orðið innan NA og fleiri samtaka er viðurkennd 

sem yfirfærð merking orðsins. 

Þá er einnig að finna grein í greinasafni Morgunblaðsins frá 1999 sem fjallar um 

hugtakið „siðferðileg reikningsskil“ og þar er þessa tilvitnun að finna: 

 

Hugtakið reikningsskil 

Flestir tengja trúlega hugtakið reikningsskil fjármálum eða tvöföldu bókhaldi. 

Upprunaleg merking þess er þó einfaldlega að standa gjörðum sínum 

reikningsskil.76 

 

Það er því augljóst að notkun orðsins í þessu sambandi er ekki eins fjarstæðukennd 

og hún virðist í fyrstu hvort heldur sem um sé að ræða yfirfærða merkingu eða litið til 

upprunalegrar merkingar þess. 

  

 
75 Stofnun Árna Magnússonar í Íslenskum fræðum. „Íslensk Nútímamálsorðabók.“ Sótt 18.04.2020 af  
https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/33011>.    
76 „ Hvað eru siðferðileg reikningsskil?“ Morgunblaðið, 28. september 1999: 39. sótt 18.04.2020 af 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/493563/. 

https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/33011
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/493563/
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5 Lokaorð 

 

Þýðing þessi reyndist mun meiri áskorun en leit út fyrir í upphafi. Það má líkja ferlinu 

við ferðalag þar sem óvæntar uppákomur bíða á hverju götuhorni. Í sjálfu sér er textinn 

sjálfur ekki flókinn í þýðingu en ytri áhrifaþættir lögðu fleiri lykkjur á leiðina. Þegar tekist 

er á við texta sem þennan eru kannski fyrstu viðbrögðin að líta á hann sem nytjatexta,  

leiðbeiningar. En áður nefndir áhrifaþættir, svo sem tilgangur, markmið og markhópur 

breyta þeirri skoðun snarlega. Katharina Reiss tekur þessa þætti fyrir þar sem hún segir 

meðal annars að það séu til einstakar aðstæður þar sem þýðing sé ætluð mun afmarkaðri 

hópi lesenda en almennt geti talist.77 Í þessu tilfelli eru boðskapurinn og markhópurinn 

nær alls ráðandi við nálgun efnisins og hvernig er tekið á þýðingunni. Ef tekið er mið af 

samlíkingunni við brúarsmíðina hér á undan þá má líkja þessu ferli við brúarsmíði þar 

sem smiðnum er álagt að nota efni sem aðrir velja og leggja til. Sumt af því efni er gamalt 

og hefur verið notað áður, annað nánast óreynt og óvíst hvort það standist nánari skoðun 

eða jafnvel álagið sem á það verður lagt þegar brúin er komin í notkun, þó svo 

brúarsmiðurinn hafi gert sitt besta til að brúin stæði undir álagi ásamt því að falla sem 

best inn í umhverfið. 

Hvað orðræðu og fastsettar þýðingar á hugtökum í textanum snertir, má lengi 

rökræða hvað sé leyfilegt og hvað ekki, hvað hverjum og einum finnist ásættanlegt og 

hvað ekki.  

Álit þýðanda er eigi að síður það að víða sé farið út fyrir það sem eðlilegt og 

ásættanlegt geti talist. Það er erfitt að kyngja fráviki frá stafsetningareglum sem virðist 

svo auðsætt og þá vaknar sú spurning hvort nokkur einn aðili eða félagsskapur geti tekið 

sér það leyfi með ásetningi að brjóta þessar reglur. Málið er lifandi og sífellt í þróun en 

er þetta æskileg þróun? Fyrirmyndin kemur úr öðru tungumáli sem íslenskan á í vök að 

verjast gagnvart áhrifum frá á mörgum sviðum en það réttlætir varla þessa breytingu. Það 

er því með hálfum hug sem þýðandi lætur frá sér texta sem hefur þessi frávik innbyrðis. 

Að mörgu leyti er hægt að virða sérstætt málfar og orðræðu í textanum. Sum atriði 

hafa öðlast tilverurétt í gegnum hefð sem hefur myndast með tíma. Að minnsta kosti innan 

þessa afmarkaða hóps. Það er til dæmis ljóst að vægi orðsins fúsleiki er mun meiri en 

utanaðkomandi lesandi getur gert sér grein fyrir. Sumt af orðfæri samtakanna mætti 

vissulega endurnýja ef svo má að orði komast. Og með tilliti til þungrar áherslu sem 

 
77 Reiss, Translation Critisism, The potentials and Limitations, 101. 
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þýðingarnefnd hefur lagt á samræmingu orðalags milli mismunandi rita verður ekki hjá 

komist að velta fyrir sér misræmi í þýðingum á sumum hugtökum í útgefnu efni á þeirra 

vegum. Áherslan er þá vonandi í því markmiði að koma í veg fyrir frekara misræmi þó 

ekki megi hrófla við því þar sem það er til staðar nú þegar. 

En á hinn bóginn er þýðandi mun fróðari um tólf spora kerfið og hvað liggur að baki 

því. Og hvað áhrifamáttinn snertir þá er til staðar skilningur á því hvernig þetta kerfi getur 

komið af stað þeirri hugarfarsbreytingu sem þarf til að það virki. Það er augljóslega 

einstaklingsbundið hvernig kerfið höfðar til fólks, ef til vill háð því á hvaða grundvelli 

tólf sporin eru unnin en þó virðist að þættir eins og von um frelsi frá fíkn, vímu eða öðru, 

boðskapurinn, orðin og samstaða meðal félaga og deildar vegi þyngst. Í stuttu máli „þú 

átt von og þú ert ekki einn.“ Nokkuð góður kjarni til að byggja á og eykur um leið 

mikilvægi þess að þýðing bókarinnar brúi bilið frá einu tungumáli til annars svo fleiri geti 

nýtt sér efni hennar. 
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Viðauki 1 

 

On Fri, 27 Sep 2019 at 19:18, Shane Colter <shane@na.org> wrote: 

Dear Guðríður, 

  

We are happy to grant you permission to translate the Narcotics Anonymous 
Step Working Guides into Icelandic for the purpose of your graduate thesis. You 
understand that distribution of the work beyond the purposes of your thesis is 

not allowed and that the final product will be delivered to NA World Services 
and our local intermediary, Illugi T. Further, you understand the final published 
version may not entirely reflect the version you translate and that you will sign 

the release form attached and include it upon final delivery. As expected, your 
translation will not add anything beyond the English original, taking into full 
consideration that the goal is the translation of the ideas in the original work, 

not word-for-word. 

  

Our colleague, Illugi, can provide you with the necessary supplemental material 
you will need for reference, such as the Icelandic Basic Text and other items 
that are quoted throughout the book. Further, Illugi and you will need to work 

out the self-support function of this project, in keeping with the Seventh 
Tradition. 

  

We wish you the best of luck in your endeavors!  

  

Kind regards, 

Shane Colter 

  

----------------------------------------------------- 

Shane Colter I Translations Manager I NA World Services, Inc. I 

+1.818.773.9999 x137 I shane@na.org 

 

 

 

mailto:shane@na.org
mailto:shane@na.org
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Viðauki 2 

 

Hugtakalisti. 

 

RECOVERY GLOSSARY FORM 

( FOR TRANSLATION COMMITTEES) 

abstinence/to abstain - Bindindi / halda sig frá 

addict/addiction - Fíkill / Fíkn 

active addiction - Virk fíkn 

amends – Að bæta fyrir brot sín 

anonymity - Nafnleynd 

clean /clean time – Hreinn/ Hreinn tími 

compulsion - Árátta 

connection(s) - Samband/Sambönd 

easy does it – Hægt og rólega hefst það 

fellowship - Félagsskapur 

Group conscience - Samviska deildar 

high, to get - Víma, að komast í (vímu) 

Higher Power/God - Æðri máttur / Guð 

home group - Heimadeild 

life on life's terms - Lífið á lífsins forsendum. 

Narcotics Anonymous - NA 

newcomer - Nýliði 

obsession - Þráhyggja 

old-timer - Lengra kominn 

pitfall - Gildra 

powerless - Vanmáttur 

program - Prógramm 

progressive illness - Stigversnandi sjúkdómur 

recovery/recovering addict - Bati/Fíkill í bata 

relapse - Fall 

resentment – Gremja 
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self-sufficient – Sjálfum sér næg/ur 

self-supporting - Standa á eigin fótum 

self-will – Eigin vilji 

sexual identity - Kynferði 

special worker - Sérstakir starfskraftar 

sponsee/sponsor/sponsorship : sponsía, sponsor, samband við sponsor 

tough love - Hörð ást 

using / drug use - Nota / neysla fíkniefna 

wrongs - Misgjörðir 
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Viðauki 3 

 

 

 

 

 

 

RECOVERY GLOSSARY AND EVALUATION FORM - 2005 
(FOR TRANSLATION COMMITTEES) 

(TERMS IN ORDER AS THEY APPEAR IN IP 1) 

 

TERM 

OR 

PHRASE 

IP 1 

SENTENCE 

 

REFERENCES 

 

EXPLANATIONS 

 

APPROVED 

VARIATIONS 

 

LTC 

TERM 

 

LTC FULL 

SENTENCE 

TRANSLATION 

1) Addict Who is an 

addict? 

IP #1,para 1; IP 

#16 For the 

Newcomer; IP #5 

Another Look 

It Works: How and 

Why, pg. 147, para 

3; Basic Text pg. 4, 

pg. 108 

About: disease of 

addiction, see in 

WSB bulletin #17: 

What is addiction? 

An addict is someone who suffers 

from the disease of 

addiction.  Please pay attention to 

describing the difference: between 

drug addict / drug dependent, as 

opposed to having the disease of 

addiction.  We use an expanded 

understanding to include specific 

addiction oriented thinking and 

behavior: “We lived to use and used 

to live”, means addiction is not only 

about using drugs, but includes the 

physical, mental, and spiritual living 

problem that we have; ( “..our 

ultimate problem--ourselves...”) We 

have the disease of addiction.  Our 

disease isn’t only about using drugs; 

it can be present even when we are 

not using drugs. 

Dependent 

(French, 

Bulgarian, Slovak, 

Italian, Russian, 

Lithuanian, 

Swedish) 

Drug Addict 

(Greek, Thai ) 

Someone who has 

habit (Arabic)  

Fíkill / 

Fíkn 

 

 

 

TERM 

OR 

PHRASE 

 

IP 1 

SENTENCE 

 

REFERENCES 

 

EXPLANATIONS 

 

APPROVED 

VARIATIONS 

 

LTC TERM 

 

LTC FULL 

SENTENCE 

TRANSLATION 

2) Drugs Our whole 

life and 

thinking was 

centered in 

drugs in one 

form or 

another… 

IP #1, para 1; 

Basic Text pg. 4, 

5, 6 etc.  

A mind or mood altering 

substance. Drug of 

choice.  

 
 

Fíkniefni 

 

3) Using …the getting 

and using and 

finding ways 

and means to 

get more. We 

lived to use 

and used to 

live. 

It Works: How 

and Why, pg. 

147 Tradition #3  

Using: Presently taking 

mind or mood altering 

drugs; as in...”…desire 

to stop using”. 

To use (Arabic, Icelandic) 

drug use (Bulgarian) 

Consume (Spanish, 

French) The act of 

taking/or to take (Bengali)  

Using addictive drugs 

(Thai) 

Nota (nota 

fíkniefni) 

 

4) 

Progressive 

illness 

We are 

people in the 

grip of a 

continuing 

and 

progressive 

illness whose 

ends are 

always the 

same: 

IP #1, para 1; 

Basic Text, pg. 7, 

88; IP #1, col. 2, 

para 3; Basic 

Text, pg. 96-97 

 

“...Our disease 

continued to 

progress...” 

Progression, in this 

context, means getting 

worse.  When one uses, 

the disease will progress 

in a negative and 

destructive way:  “...the 

disease is chronic, 

progressive and fatal...” 

But in a different 

context the meaning can 

change:  “...progressive 

recovery 

process...”  Here the 

a continuous and 

advancing illness (Arabic) 

illness which is getting 

worse 

(BahasaMelayu_Malaysia) 

-progressively 

deteriorating disease 

(Icelandic) 

Stigversnandi 

sjúkdómur 

 

4) 

Progressive 

illness 

We are people in 

the grip of a 

continuing and 

progressive 

illness whose ends 

are always the 

same: 

IP #1, para 1; 

Basic Text, pg. 

7, 88; IP #1, col. 

2, para 3; Basic 

Text, pg. 96-97 

 

“...Our disease 

continued to 

progress...” 

Progression, in this context, means 

getting worse.  When one uses, the 

disease will progress in a negative 

and destructive way:  “...the disease 

is chronic, progressive and fatal...” 

But in a different context the 

meaning can 

change:  “...progressive recovery 

process...”  Here the meaning is of 

course positive.   

a continuous and advancing 

illness (Arabic) 

illness which is getting 

worse 

(BahasaMelayu_Malaysia) 

-progressively deteriorating 

disease (Icelandic) 

Stigversnandi 

sjúkdómur 

 

 

TERM OR 

PHRASE 

 

IP 1 

SENTENCE 

 

REFERENCES 

 

EXPLANATIONS 

 

APPROVED 

VARIATIONS 

 

LTC 

TERM 

 

LTC FULL SENTENCE 

TRANSLATION 
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TERM OR 

PHRASE 

 

IP 1 

SENTENCE 

 

REFERENCES 

 

EXPLANATIONS 

 

APPROVED 

VARIATIONS 

 

LTC TERM 

 

LTC FULL 

SENTENCE 

TRANSLATION 

5) Narcotics 

Anonymous 

What is the 

Narcotics 

Anonymous 

Program? 

IP #1 section 

what is NA?  

 

Also see: WSB 

bulletins: 

#17: On 

Addiction and 

#13 On our 

Relationship 

with AA 

When we explain our 

fellowship, there seems to 

be a contradiction between 

our name and the First 

Step.  This is due to 

reasons which can be 

found in our historical 

development, including 

our relationship with AA. 

Even though the name 

Narcotics Anonymous 

may seem in conflict with 

our philosophy, we 

need  not concern 

ourselves with that, but 

rather think of it as a trade 

name (much like names of 

companies, food products, 

and cultural groups).  This 

is the name we use that is 

recognizable all over the 

world.  In translations it 

can either be directly 

transcribed into the other 

language (like 

NarcóticosAnónimos in 

Spanish], or if that is not 

possible the English name 

-Fellowship of 

Unknown 

Addicts(Arabic),  

-Addicts 

Anonymous (Farsi, 

Hebrew),  

-Anonymous 

Narcotics (Finnish), 

-Drug Addicts 

Anonymous(Greek, 

Lithuanian), 

 -Anonymous 

Addicts 

(Nederland),  

-Anonymous 

dependents on 

Narcotics 

(Norwegian) 

-Anonymous Drug 

Addicts (Polish, 

Russian, Swedish) 

-Drug Dependents 

Anonymous 

(Bulgarian) 

Narcotics 

Anonymous 

 

 

 

 

 

 

Decided to use 

the English 

name instead of 

the Icelandic 

one. 10-19-12  

 

Nafnlausirfíklar 

 

 

You can use the 

long written 

form of 

Narcotics 

Anonymous in 

Icelandic. 

 

But the 

abbreviation of 

 

5) Narcotics 

Anonymous 

What is the 

Narcotics 

Anonymous 

Program? 

IP #1 section 

what is NA?  

 

Also see: WSB 

bulletins: 

#17: On 

Addiction and 

#13 On our 

Relationship 

with AA 

When we explain our fellowship, there 

seems to be a contradiction between our 

name and the First Step.  This is due to 

reasons which can be found in our 

historical development, including our 

relationship with AA. 

Even though the name Narcotics 

Anonymous may seem in conflict with 

our philosophy, we need  not concern 

ourselves with that, but rather think of it 

as a trade name (much like names of 

companies, food products, and cultural 

groups).  This is the name we use that is 

recognizable all over the world.  In 

translations it can either be directly 

transcribed into the other language (like 

NarcóticosAnónimos in Spanish], or if 

that is not possible the English name 

can be used by itself without translation. 

-Fellowship of 

Unknown 

Addicts(Arabic),  

-Addicts Anonymous 

(Farsi, Hebrew),  

-Anonymous Narcotics 

(Finnish), -Drug 

Addicts 

Anonymous(Greek, 

Lithuanian), 

 -Anonymous Addicts 

(Nederland),  

-Anonymous 

dependents on 

Narcotics (Norwegian) 

-Anonymous Drug 

Addicts (Polish, 

Russian, Swedish) 

-Drug Dependents 

Anonymous 

(Bulgarian) 

Narcotics 

Anonymous 

 

 

 

 

 

 

Decided to use the 

English name 

instead of the 

Icelandic one. 10-

19-12  

 

Nafnlausirfíklar 

 

 

You can use the 

long written form 

of Narcotics 

Anonymous in 

Icelandic. 

 

But the 

abbreviation of NA 

should remain like 

in English and not 

changed to NF. 

 

 

 

TERM 

OR 

PHRASE 

 

IP 1 

SENTENCE 

 

REFERENCES 

 

EXPLANATIONS 

 

APPROVED 

VARIATIONS 

 

LTC TERM 

 

LTC FULL 

SENTENCE 

TRANSLATION 

6) Non-

profit 

NA is a 

nonprofit 

fellowship or 

society of 

men and 

women for 

whom drugs 

had become 

a major 

problem.  

IP #1, Basic 

Text pg. 9 

Not intending or 

intended to earn a 

profit (profit: 

financial or 

monetary gain or 

benefit).  

 
 

Án 

hagnaðarsjónarmiða 

 

7) 

Fellowship 

NA is a 

nonprofit 

fellowship… 

IP #1,para 2-4; 

Basic Text, pg. 

9-10; IP #22, 

Welcome to NA 

Generally this is a 

group of people 

(men and women) 

who share 

something in 

common.  In the 

case of NA, 

identification with 

the disease of 

addiction and the 

sharing of 

recovery.  A sense 

of community 

emerges from 

identification and 

empathy with one 

other, providing a 

support system: one 

Companionship (means 

association of 

companions) (Arabic) 

Community (Bulgarian) 

Confraternity (Spanish), 

Fraternity (French) 

Kinship/ 

relationship (Bengali) 

Company (of friends), 

informal association 

(Icelandic) 

Félagasamtök 
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TERM OR 

PHRASE 

 

IP 1 

SENTENCE 

 

REFERENCES 

 

EXPLANATIONS 

 

APPROVED 

VARIATIONS 

 

LTC 

TERM 

 

LTC FULL SENTENCE 

TRANSLATION 

 

8) 

Recovering 

We are recovering 

addicts who meet 

regularly to help 

each other stay 

clean. 

Basic 

Text, pg. 

15 

 

ongoing 

recovery 

Recovery is an ongoing process of liberation 

from the disease of addiction and personal 

spiritual growth.  Recovery does not mean that 

we are cured, or ex-addicts, but that we are in 

an ongoing process of getting better.  

-on-going stage of recovery 

(Arabic) 

-healing 

(BahasaMelayu_Malaysia) 

-in the progress of recovery 

(Icelandic) 

Á 

batavegi 

 

 

9) Clean We are 

recovering 

addicts who meet 

regularly to help 

each other stay 

clean. 

to get clean, 

to stay clean 

see: In 

Times of 

Illness: 

about 

medical 

care and 

surgery 

Clean: Not being on any mind or 

mood altering drug, having no drugs in 

the body; not being under the 

influence of any drug.  It does not 

mean “washed”.  Do not use AA 

terminology:  “sober”. 

Clean time: Length of time without 

using drugs; how long you have been 

continuously abstinent. Not “sobriety”.  

Abstinent (Arabic, French) Drug 

free (Bengali) 

Away from drugs (Hindi) 

Not using drugs now. (Thai) 

Stay off drugs (Manipuri) 

Hreinn  

 

10) 

Abstinence 

This is a program 

of complete 

abstinence from 

all drugs 

It Works: 

How and 

Why, pg. 10, 

para 2; 

IP #1, col. 

2,  

para 2 

To not do or use something.  In NA we 

consider abstinence to mean we do not 

use any mind or mood altering drug.  

To stop from doing a certain act 

(Arabic) 

to distance (oneself) from 

(BahasaMelayu_Malaysia) 

The act of keeping something from 

someone (Icelandic) 

Bindindi 
 

11) Give 

yourself a 

break 

We suggest that 

you keep an open 

mind and give 

yourself a 

break. 

Basic Text, 

Book One, 

Cover page 

Give yourself a chance; don’t be so 

hard on yourself.  Has a similar 

meaning as “easy does it.” 

Give yourself a chance (Arabic, 

Bulgarian, French, Finnish, 

Russian, Icelandic) Give yourself 

an opportunity (Greek) 

Do yourself a favor (Russian) 

Gefðu 

sjálfum 

þér 

tækifæri 

 

 

12) There are 

no strings 

attached… 

There are no strings 

attached to NA. 

IP #1, 

col. 1, 

para 3 

There are no obligations that come with 

becoming an NA member. 

There are no conditions to 

become... (Arabic) 

Membership in NA does not 

require any obligations 

(Bulgarian) 

NA is entirely autonomous 

(French) 

There are no additional strings 

attached in belonging to NA 

(Polish) 

NA itself has no obligations 

(Slovak) 

You don’t  owe anything  to NA 

(Russian) 

There are no conditions to NA 

(Icelandic) 

NA setur 

enga 

skilmála 

 

13) Sexual 

identity 

Anyone may join us, 

regardless of age, 

race, sexual identity, 

creed, religion, or 

lack of religion. 

IP #1, 

col. 1, 

para 3 

Sexual identity does not mean gender 

(male or female).  It refers to someone’s 

sexual orientation:  heterosexual, 

homosexual, etc. 

sexual orientation (Arabic, 

Bulgarian, French, Polish, 

Russian, Icelandic) 

sexual tendency 

(BahasaMelayu_Malaysia) 

Sexual identity (Spanish) 

Kynferði  

 

 

14) 

Connections 

We are not interested in what or 

how much you used or who your 

connections were… 

IP #1, 

col. 2, 

para 1 

Who you got your drugs 

from. 

Source for drugs (Arabic) 

drug distributor 

(BahasaMelayu_Malaysia) 

Dealer (Bulgarian, Slovak) 

Drug Dealer (Russian) 

Who you procured (obtained) from 

(France) 

 

Sambönd 

 

15) 

Newcomer 

The newcomer is the most 

important person at any 

meeting… 

IP #1, 

col. 2, 

para 1 

Refers to someone new to 

NA, who wants to be clean 

and is new at meetings. 

New member (Arabic, 

BahasaMelayu_Malaysia, Slovak) 

Rookie (Icelandic) 

Nýliði 
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TERM 

OR 

PHRASE 

 

IP 1 

SENTENCE 

 

REFERENCES 

 

EXPLANATIONS 

 

APPROVED 

VARIATIONS 

 

LTC 

TERM 

 

LTC FULL 

SENTENCE 

TRANSLATION 

16) Keep 

what we 

have by 

giving it 

away 

…because we 

can only keep 

what we have 

by giving it 

away. 

IP #1, col. 2, 

para 1 

We maintain what we 

have learned in NA by 

sharing this experience 

with others. By passing 

on our experience and 

the message of recovery 

we keep reminding 

ourselves of how far we 

have come since our 

using days. 

-We keep what we have only 

by giving it to others 

(Arabic)-we can keep what 

we have by giving it to 

someone else 

(BahasaMelayu_Malaysia) 

-we keep what we acquired 

in NA, only when we share it 

with other people (Bulgarian) 

We keep what we have by 

sharing with other people 

(Spanish) 

We keep what we have by 

discussing. (Farsi) 

It is only in sharing that we 

keep what we have (French) 

Knowledge is a thing which 

we retain by imparting it on 

to others (Bengali) 

við getum 

einungis 

haldið því 

sem við 

höfum 

öðlast með 

því að 

miðla því 

áfram. 

 

17) Facing 

life on its 

own terms 

We seemed to 

be incapable 

of facing life 

on its own 

terms.  

IP #1, Basic 

Text pg. 13 

To have a realistic sense 

of what life is about. 

Not having unrealistic 

expectations, taking 

responsibility for ones 

actions, to confront life 

as it is with out 

manipulation.  

Facing life as it is. 

(Bulgarian, Spanish, French) 

Reality the way it is 

(Japanese) 

Life  as it is (Polish) 

Face reality (Russian 

Lífið á 

lífsins 

forsendum 

 

 

18) 

Addiction 

Most of us realized 

that in our 

addiction we were 

slowly committing 

suicide… 

IP #1,para 1; IP 

#16 For the 

Newcomer; IP #5 

Another Look 

It Works: How and 

Why, pg. 147, para 

3; Basic Text pg. 4, 

pg. 108 

About: disease of 

addiction, see in 

WSB bulletin #17: 

What is addiction? 

An addict is someone who suffers from the disease of 

addiction.  Please pay attention to describing the 

difference: between drug addict / drug dependent, as 

opposed to having the disease of addiction.  We use an 

expanded understanding to include specific addiction 

oriented thinking and behavior: “We lived to use and 

used to live”, means addiction is not only about using 

drugs, but includes the physical, mental, and spiritual 

living problem that we have; (as in:  ‘’we seemed to be 

incapable of facing life..”,  and “..our ultimate problem--

ourselves...”) We have the disease of addiction.  Our 

disease isn’t only about using drugs; it can be present 

even when we are not using drugs. 

Habit (Arabic) 

Dependency 

(Bulgarian, 

French, 

Russian) 

fíkn 
 

 

19) 

Recovery 

It can, 

however, be 

arrested at 

some point, 

and recovery 

is then 

possible. 

Basic Text, 

pg. 15 

 

ongoing 

recovery 

Recovery is an ongoing 

process of liberation from the 

disease of addiction and 

personal spiritual growth. 

Recovery does not mean that 

we are cured, or ex-addicts, 

but that we are in an ongoing 

process of getting better.  

Effort to recover (Bengali) 

Getting better (Icelandic)  

Bati 
 

20) 

Powerless 

We admitted 

that we were 

powerless 

over our 

addiction… 

(Step 1) 

Just for 

Today pg 

49, 234, 309 

Basic Text 

pg 35, 47, 

52, 78-79, 

84, 88, 92, 

96, 114, 

148, 167, 

209, 228, 

241, 262, 

264 

It Works 

How and 

Why pg 5, 

13-14, 107, 

122 

Step 

Working 

Guides pg 

3-4 

(Step 1) 

Powerlessness means using 

drugs against our will (i.e. 

Basic Text pg. 21).  Our 

inability to control our usage 

of drugs is a symptom of our 

disease of addiction.  We are 

powerless not only over 

drugs but over our addiction 

as well.  When we 

understand how the things 

we tried so hard to control 

are, in reality, completely 

beyond our control we 

understand that we are 

powerless. 

Loss of control (Arabic) 

do not have the strength to 

overcome 

(BahasaMelayu_Malaysia) 

No control (Hindi) 

Vanmáttug 1 Við 

viðurkenndum að 

við værum 

vanmáttug gagnvart 

fíkn okkar, að líf 

okkar væri orðið 

óviðráðanlegt.   
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20) 

Powerless 

We admitted 

that we were 

powerless 

over our 

addiction… 

(Step 1) 

Just for 

Today pg 

49, 234, 

309 

Basic Text 

pg 35, 47, 

52, 78-79, 

84, 88, 92, 

96, 114, 

148, 167, 

209, 228, 

241, 262, 

264 

It Works 

How and 

Why pg 5, 

13-14, 107, 

122 

Step 

Working 

Guides pg 

3-4 

(Step 1) 

Powerlessness means using 

drugs against our will (i.e. 

Basic Text pg. 21).  Our 

inability to control our usage 

of drugs is a symptom of our 

disease of addiction.  We are 

powerless not only over drugs 

but over our addiction as 

well.  When we understand 

how the things we tried so 

hard to control are, in reality, 

completely beyond our 

control we understand that we 

are powerless. 

Loss of control (Arabic) 

do not have the strength to 

overcome 

(BahasaMelayu_Malaysia) 

No control (Hindi) 

Vanmáttug 1 Við 

viðurkenndum að 

við værum 

vanmáttug gagnvart 

fíkn okkar, að líf 

okkar væri orðið 

óviðráðanlegt.   

 

21) Un-

manageable 

…that our 

lives had 

become un- 

manageable. 

(Step 1) 

IP #1, Basic 

Text pg. 15, 17, 

19, 21, 22, 53, 

75, 86, 106, 

137, 180, 181, 

192, 213, 243, 

246 

Step Working 

Guides pg. 4-5 

It Works How 

and Why (Step 

1) 

Out of control. 

Uncontrollable. 

Something that could 

not be managed or 

controlled.  

Uncontrollable (Arabic, 

Bulgarian) 

…can no longer be managed 

(BahasaMelayu_Malaysia) 

…chaotic (Farsi) 

…we lost control of our lives 

(French) 

Out of control (Icelandic) 

óviðráðanlegt 
 

22) Came to 

believe 

We came to 

believe that… 

(Step 2) 

IP #1, Basic 

Text pg. 17, 22, 

132, 221, 237 

Step Working 

Guides pg. 13-

14 

It Works How 

and Why 

(Step 2) 

Through the process 

over time we realized 

the belief…  

We began to believe… 

(Bulgarian) 

Fórum að 

trúa 

2 Við 

fórum að trúa að 

Máttur okkur 

æðri gæti gert 

okkur andlega 

heil að nýju. 

 

23) …a 

Power 

greater than 

ourselves 

…a Power 

greater than 

ourselves… 

(Step 2) 

IP #1, Basic Text pg. 22, 

para 5, pg. 23 para 6, pg 24, 

25, 26, 34, 42 ,43 ,44, 58, 72 

,77, 81, 84, 86, 137, 156, 

175,193,197, 213, 253 

Step Working Guides pg. 14-

15 

It Works How and Why 

(Step 2) 

A higher power or 

source, a force, 

strength, influence, 

energy. A spirit or 

divinity. 

…a power greater than us (Arabic, 

Bulgarian) 

a power more powerful than 

ourselves  (BahasaMelayu_Malaysia) 

…a higher power (Icelandic)  

Að 

Máttur 

okkur 

æðri 
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24) 

Restore us 

to sanity 

…could 

restore us to 

sanity. (Step 

2) 

It Works How 

and Why,  Basic 

Text 

 (Step 2) 

Step Working 

Guides pg. 15, 

16 

To bring us back to mental 

health. 

Restore: to bring back to 

health, strength. To bring back 

to a former or normal 

condition, as by repairing.  

Sanity: the condition of being 

sane; soundness of mind; 

mental health, soundness of 

judgment  

We came to believe that there is a power 

greater than us that can restore our sound 

mind (Arabic) 

restore our sanity 

(BahasaMelayu_Malaysia, Bulgarian) 

restore reason (French) 

restore us to normal state of mental health 

(Polish) 

…could make us spiritually whole again. 

(Icelandic) 

gert okkur 

andlega heil 

að nýju 

 

 

25) God as 

we 

understood 

him 

We made a decision to 

turn our will and our 

lives over to the care 

ofGod as we 

understood him. (Step 

3) 

We sought through 

prayer and meditation 

to improve our 

conscious contact wit 

God as we understood 

Him, praying only for 

knowledge of His will 

for us and the power to 

carry that out. (Step 11) 

Step 

Working 

Guides, 

pg 24. 

Basic 

Text, It 

Works 

How and 

Why 

(Step 3) 

It Works 

How and 

Why, 

Basic 

Text 

(Step 11) 

God as we understood 

him is wording that 

allows the addict to 

identify with God in 

the way that is 

comfortable for him or 

her depending on 

culture, religious 

beliefs and or personal 

preference.  

…as much as each of us 

understood Him (Arabic) 

however we understood him 

(BahasaMelayu_Malaysia) 

…as we conceive him 

(Spanish, French) 

…as each one of us 

conceived him (Bengali) 

...according to our 

understanding of Him 

(Icelandic) 

  

Guðs, 

samkvæmt 

skilningi 

okkar á 

Honum 

3 Við 

tókum þá 

ákvörðun að fela 

líf okkar og vilja 

umsjá Guðs, 

samkvæmt 

skilningi okkar á 

Honum. 

 

26) 

Searching 

and fearless 

moral 

inventory 

We made a 

searching and 

fearless moral 

inventory of 

ourselves.  

(Step 4) 

We continued to 

take personal 

inventory and 

when we were 

wrong promptly 

admitted it. 

(Step 10) 

Step 

Working 

Guides pg 

32-34 

It Works 

How and 

Why (Step 

4, 10) 

Basic Text 

pg. 27-30 

chapter 

How It 

Works, 

(Step 4, 10) 

Self reflection 

Searching: 

Examining or 

exploring 

thoroughly. 

Fearless: without 

fear; not afraid; 

brave. 

Moral inventory: to 

make an evaluation 

in the form of a 

detailed list of one’s 

conduct or character 

relating to the 

principles of right 

and wrong. 

Step 4 

…a thorough and fearless moral 

inventory on ourselves (Arabic) 

We create a moral inventory of 

ourselves without fear 

(BahasaMelayu_Malaysia) 

We made a detailed and fearless 

moral study…(Bulgarian) 

…moral balance sheet of 

ourselves. (Farsi) 

Step 10 

We continued taking the 

personal inventory about 

ourselves, and we admitted our 

wrongs immediately. (Arabic) 

to research our personal selves 

(BahasaMelayu_Malaysia) 

observe ourselves (Bulgarian) 

 

leitandi og 

óttalaust 

siðferðisleg 

reikningsskil 

 

  

 

See ip1 

4 Við 

gerðum leitandi 

og óttalaust 

siðferðisleg 

reikningsskil á 

sjálfum okkur.  

 

27) 

Admitted 

to God 

 

We admitted to 

God, to 

ourselves, and 

another human 

being the… 

(Step 5) 

 

Step 

Working 

Guides pg 

46 

Basic Text 

pg 30-32 

(Step 5) 

It Works 

How and 

Why pg 49-

58 

(Step 5) 

 

To acknowledge or 

confess to God (our 

higher power/our 

higher selves) the truth 

of our actions. 

 

…admitted in front of 

God (Arabic) 

…admitted before (in 

the presence of) 

God…(Spanish, 

Icelandic) 

 

viðurkenndum 

fyrir Guði 

5 Við 

viðurkenndum fyrir Guði, 

sjálfum okkur og annarri 

manneskju nákvæmt eðli 

yfirsjóna okkar.   
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28) Exact 

nature of 

our 

wrongs 

…exact 

nature of 

our wrongs.  

(Step 5) 

IP #1; (Step 5); 

4th Step 

Working Guide, 

pg. 3; It Works, 

pg. 54-55, 57, 

Basic Text (Step 

5) 

Wrongs: Generally 

refers to intentional 

harmful actions and 

negative attitudes.  It 

is not really about 

the negative actions 

towards others; 

wrongs refer more to 

motives and 

intentions that lie 

underneath the 

behavior, “...the 

exact nature of our 

wrongs...” can be our 

character defects. 

…real nature of our wrongs 

(Arabic) 

…the elements of our 

wrongs  (BahasaMelayu_Malaysia) 

…the true nature… 

(Bulgarian) 

…the essence of our wrongs 

(Polish) 

…what we did wrong (Russian) 

…exact nature of our offenses 

(Icelandic) 

nákvæmt 

eðli 

misgjörða 

okkar 

“Most of us agree 

that, in working 

Step Five, we 

should be focusing 

our attention on 

what’s behind the 

patterns of our 

addiction and the 

reasons we acted 

out in the ways we 

did. Identifying the 

exact nature of our 

wrongs is often 

something that 

happens while 

we’re sharing our 

inventory.” 
 

29) 

Defects of 

character 

We were 

entirely ready to 

have God 

remove all these 

defects of 

character.  

(Step 6) 

Basic Text pg. 33-

34 

Step 

Working  Guides 

pg. 57-58 

It Works How and 

Why pg. 59-68  

(Step 6) 

Lack of something 

necessary for 

completeness; 

deficiency; 

shortcoming; a 

weakness; fault; 

flaw. 

We were ready totally 

for God to remove all 

these character defects 

(Arabic) 

We are ready 

wholeheartedly for 

God to change all our 

bad traits 

(BahasaMelayu_ 

Malaysia) 

…character faults 

(Icelandic) 

skapgerðabresti 6 Við vorum 

þess algerlega 

reiðubúin að láta Guð 

fjarlægja alla þessa 

skapgerðabresti. 

 

30) 

Short-

comings 

We humbly asked him to 

remove our 

shortcomings. (Step 7) 

Step 

Working 

Guides pg. 

65 

It Works 

How and 

Why, Basic 

Text  

(Step 7) 

See “defects of character” 

above. 

Falling short of what is 

expected or required; defect 

or deficiency. 

…character flaws 

(Arabic) 

…defects, flaws 

(Spanish) 

Deficiencies (French) 

We asked Him in our 

humility to remove 

our faults (Icelandic). 

bresti  See ip1 

7 Við báðum 

Hann í auðmýkt að 

fjarlægja bresti 

okkar. 

31) 

Amends 

-We made a list of all 

persons we had harmed, 

and became willing to 

make amends to them 

all. (Step 8) 

-We made direct amends 

to such people wherever 

possible, except when to 

do so would injure them 

or others. (Step 9) 

Steps 8 and 

9, Basic 

Text,It 

Works: How 

and Why 

Step 

Working 

Guides pg. 

81-87 

A way of repairing our 

wrongs toward others through 

a change in our attitude and 

action.  Making amends is to 

attempt to set things right, not 

to apologize. 

…to correct our 

wrongs 

(BahasaMelayu_ 

Malaysia)  

…straighten out, to 

fix, to put right, to set 

straight (Bulgarian) 

…ask for forgiveness 

(Russian). 

Atonement 

(Icelandic) 

bæta 

fyrir 

brot 

okkar  

See ip1 

8 Við gerðum 

lista yfir alla sem við 

höfðum skaðað og 

urðum fús til þess að 

bæta fyrir brot okkar 

gagnvart þeim. 

 

Step Working Guide 

page.83 

 

“We in NA tend to 

think it’s best to 

make direct, face-to-

face amends..” 

 

This means that 

“direct” is face to 

face and not a go 

between. 

Could you clarify 

this and possibly 

31) 

Amends 

-We made a list of all 

persons we had 

harmed, and became 

willing to make 

amends to them all. 

(Step 8) 

-We made direct 

amends to such 

people wherever 

possible, except when 

to do so would injure 

them or others. (Step 

9) 

Steps 8 and 

9, Basic 

Text,It 

Works: How 

and Why 

Step 

Working 

Guides pg. 

81-87 

A way of repairing our wrongs 

toward others through a change 

in our attitude and 

action.  Making amends is to 

attempt to set things right, not 

to apologize. 

…to correct our 

wrongs 

(BahasaMelayu_ 

Malaysia)  

…straighten out, to 

fix, to put right, to set 

straight (Bulgarian) 

…ask for forgiveness 

(Russian). 

Atonement 

(Icelandic) 

bæta 

fyrir 

brot 

okkar  

See ip1 

8 Við gerðum 

lista yfir alla sem við 

höfðum skaðað og 

urðum fús til þess að 

bæta fyrir brot okkar 

gagnvart þeim. 

 

Step Working Guide 

page.83 

 

“We in NA tend to 

think it’s best to make 

direct, face-to-face 

amends..” 

 

This means that 

“direct” is face to face 

and not a go between. 

Could you clarify this 

and possibly find a 

better word choice? 
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32) Having 

Had a 

spiritual 

awakening 

as a result of 

these steps… 

Having had a 

spiritual 

awakening as a 

result of these 

steps, we tried to 

carry this message 

to addicts, and to 

practice these 

principles in all our 

affairs.(Step 12)  

Basic 

Text,It 

Works: 

How and 

Why 

Step 

Working 

Guides 

pg. 117 

“If we’ve made it to this 

point, we’ve had a spiritual 

awakening. Though the 

nature of our awakening is as 

individual and personal as 

our spiritual path, the 

similarities in our 

experiences are striking. 

Almost without exception, 

our members speak of feeling 

free, of feeling more 

lighthearted more of the 

time, of caring more about 

others, and of the ever-

increasing ability to step 

outside ourselves and 

participate fully in life.” 

(Step Working Guides, pg. 

117) 

After having a 

spiritual 

understanding/ 

realization… 

(BahasaMelayu_ 

Malaysia) 

After having had 

a spiritual 

awakening… 

(Icelandic) 

Við urðum 

fyrir 

andlegri 

vakningu 

við það að 

vinna þessi 

spor  

  

See ip1 

12 Við urðum 

fyrir andlegri 

vakningu við það að 

vinna þessi spor og 

reyndum því að bera 

þennan boðskap til 

annarra fíkla, ásamt 

því að fylgja þessum 

meginreglum í einu og 

öllu.   

Step Working Guides 

page 121. 

 

“When we talk about 

practicing the 

principles of recovery 

in all our affairs, the 

key 

word is “practice.” 

 

Step Working Guides 

page 122 

 

“This step calls upon 

us to practice 

principles in all our 

“affairs.” 

33)  

Easy 

does it 

We didn’t become addicted 

in one day, so remember – 

easy does it. 

IP #1, 

col. 4, 

para 2 

Go slowly; take your time.  We do not have 

to solve all the problems we created during 

our active addiction, in one day. 

Take it easy (Arabic) 

go slowly (Bulgarian, 

French) 

Take it calmly (Spanish) 

Go easy on yourself 

(Farsi) 

(it) works slowly and 

steadily (Bengali) 

Good things come slowly 

(Finnish) 

Take it slowly (Greek) 

It can be done slowly 

(Manipuri) 

Be patient (Latvian) 

be kind to yourself 

(Polish) 

slow and steady wins the 

race (Slovak) 

Slowly and calmly it will 

be accomplished 

(Icelandic) 

Step by step(Croatian) 

Hægt og 

rólega hefst 

það 

 

 

34) 

Productive 

members of 

society 

We believe that the sooner we 

face our problems within our 

society, in everyday living, 

just that much faster do we 

become acceptable, 

responsible, and productive 

members of that society. 

IP 

#1, 

col. 

4, 

para 

4 

A person engaged in a shared relationship 

with society. A mutual give and take between 

society and an individual generates a healthy 

and functioning world. A productive 

member of society is a person who 

contributes beneficially to society by working, 

taking care of children, paying bills on time 

etc which allows them to take part in the 

service of society and allows society to 

function productively for the people of that 

society.  

Productive 

individuals in 

that society 

(Icelandic).  

skilvirkir 

einstaklingar í 

því samfélagi 
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35) Our 

common 

welfare 

should 

come first; 

personal 

recovery 

depends on 

NA unity. 

(Tradition 

1)Our common 

welfare should 

come first; 

personal 

recovery 

depends on NA 

unity. 

IP #1, It Works 

How and Why pg. 

125-133, Basic 

Text pg. 59-60 

“Narcotics Anonymous 

is more than just the first 

meeting we attend or the 

other NA meetings in 

our neighborhood. We 

are part of a much 

greater whole.” (It 

Works: How and Why, 

pg. 125) 

Our common 

welfare has to come 

first, and personal 

recovery depends 

on the unity of NA 

(Arabic) 

Our welfare 

together 

(BahasaMelayu_ 

Malaysia) 

Our common 

welfare should take 

precedence; the 

recovery of each 

and everyone is 

dependent upon the 

unity of NA 

(Icelandic). 

Sameiginleg 

velferð okkar 

ætti að vera í 

fyrirrúmi. Bati 

hvers og eins 

er undir 

einingu NA 

kominn. 

1 Sameiginleg 

velferð okkar ætti að 

vera í fyrirrúmi. Bati 

hvers og eins er 

undir einingu NA 

kominn. 

 

36)May 

(express 

Himself) 

For our group 

purpose there is 

but one ultimate 

authority – a 

loving God as He 

may express 

Himself in our 

group conscience. 

Our leaders are but 

trusted servants; 

they do not 

govern. (Tradition 

2) 

Basic Text pg. 

60-61, It Works: 

How and Why 

pg. 134-

143,(Tradition 

2). 

May express 

himself…refers to the 

collective conscience that 

develops in a group. When 

each individual member of 

that group has the 

willingness to seek guidance 

from a Higher Power on a 

personal level, that 

willingness is then brought 

into the group setting. 

Through the guidance of a 

Higher Power collectively, 

the group can develop a 

group conscience and 

applyit to the process of 

serving NA more 

effectively.  

God who loves as is 

expressed in the hearts 

of our Group Conscience 

(BahasaMelayu_ 

Malaysia) 

As God can 

show…(Spanish) 

As he can manifest 

himself…(French) 

There is only one 

authority for our 

groups—a loving God as 

He may appear in the 

conscience of our 

groups.  Our leaders are 

only trusted servants; 

they do not govern 

(Icelandic). 

kann að 

birtast í 

samvisku 

deilda 

okkar 

  

See ip 1 

 

2 Fyrir 

deildum okkar fer 

aðeins eitt 

yfirvald; elskandi 

Guð, eins og 

Hann kann að 

birtast í samvisku 

deilda okkar. 

Leiðtogar okkar 

eru einungis 

traustir þjónar, 

þeir stjórna ekki. 

 

37) The only 

requirement for 

membership is 

a desire to stop 

using. 

(Tradition 3) 

The only 

requirement for 

membership is a 

desire to stop 

using.  

Basic Text pg. 62-

63, It Works: 

How and Why pg. 

144-

150,(Tradition 3). 

“Narcotics Anonymous offers 

recovery to addicts around the 

world. We focus on the disease 

of addiction rather than any 

particular drug. Our message is 

broad enough to attract addicts 

form any social class or 

nationality. When new members 

come to meetings, our sole 

interest is in their desire for 

freedom from active addiction 

and ho we can be of help.” (It 

Works: How and Why pg. 144) 

The only 

requirement for 

membership is 

the willingness 

to abstain from 

using. (Arabic) 

The only 

condition to 

become a NA 

member is a 

desire to stop 

taking drugs. 

(Bengali) 

Only one thing 

that needs for 

membership is a 

desire to stop 

using. (Thai) 

The only 

condition to join 

is a desire to 

stop using 

(Icelandic). 

Eina 

skilyrðið 

fyrir 

inngöngu er 

löngun til 

þess að 

hætta í 

neyslu.  

3 Eina 

skilyrðið fyrir 

inngöngu er 

löngunin til 

þess að hætta í 

neyslu. 
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38) Each 

group should 

be 

autonomous 

except in 

matters 

affecting other 

groups or NA 

as a whole. 

(Tradition 4) 

Each group 

should be 

autonomous 

except in 

matters 

affecting other 

groups or NA 

as a whole. 

Basic Text pg. 63-

64, It Works: 

How and Why pg. 

153-

158,(Tradition 4). 

“NA groups have a great 

deal of freedom. We’ve 

already seen in Tradition 

Three that groups are free of 

any need to screen their 

members or set 

requirements for 

membership. Our NA 

groups are free to offer 

recovery to any addict. The 

Fourth Tradition enhances 

that freedom, allowing the 

rich diversity of our varied 

experience to help us 

serve.” (It Works How and 

Why pg. 151) 

Every group of 

NA has to be self 

independent  

except in matters 

that effect other 

groups or NA as 

a whole. 

(Arabic) 

Hver deild 

ætti að vera 

sjálfráða, 

nema í 

málefnum 

sem snerta 

aðrar deildir 

eða NA í 

heild. 

4 Hver deild 

ætti að vera 

sjálfráða, nema í 

málefnum sem 

snerta aðrar deildir 

eða NA í heild. 

 

39) Each 

group has 

but one 

primary 

purpose – to 

carry the 

message to 

the addict 

who still 

suffers. 

(Tradition 5) 

Each group has 

but one 

primary 

purpose – to 

carry the 

message to the 

addict who still 

suffers. 

Basic Text pg. 

64-65, It Works: 

How and Why 

pg. 159-

165,(Tradition 

5). 

“Our primary purpose is at the 

heart of our service. With 

guidance from a loving Higher 

Power and a clear focus on this 

purpose, NA groups become a 

channel for the healing power of 

recovery. Narcotics Anonymous 

exists to help addicts find 

freedom from active 

addiction…The Fifth Tradition 

asks us to practice integrity by 

keeping our purpose foremost.” 

(It Works How and Why pg. 

159)   

Every group 

has one 

primary 

purpose – to 

carry the 

message to the 

addict who is 

still suffering. 

(Arabic)  

Hver deild hefur 

einungis einn 

frumtilgang; að 

bera boðskapinn 

til fíkilsins sem 

enn þjáist. 

5 Hver 

deild hefur 

einungis einn 

frumtilgang; að 

bera boðskapinn 

til fíkilsins sem 

enn þjáist. 

 

40) An NA 

group ought 

never endorse, 

finance, or 

lend the NA 

name to any 

related facility 

or outside 

enterprise, lest 

problems of 

money, 

property, or 

prestige divert 

us from our 

primary 

purpose. 

(Tradition 6) 

An NA group 

ought never 

endorse, 

finance, or 

lend the NA 

name to any 

related facility 

or outside 

enterprise, lest 

problems of 

money, 

property, or 

prestige divert 

us from our 

primary 

purpose. 

Basic Text pg. 

66-67, It Works: 

How and Why 

pg. 166-

1733,(Tradition 

6). 

“Our fellowship’s 

primary purpose 

defines us. We are a 

society of addicts 

sharing with others 

the hope of recovery 

in Narcotics 

Anonymous. When 

NA’s identity 

becomes too closely 

tied to the identity 

of another 

organization, the 

clarity of our 

primary purpose is 

muddied, losing 

some of its power.” 

(It Works How and 

Why pg. 166) 

Each group of NA 

should not 

support, finance 

or lend the NA 

fellowship name 

to any other 

institution of 

similar activity or 

any outside 

enterprise, so that 

the monetary 

property and 

prestige problems 

would not keep us 

away from our 

primary purpose. 

(Arabic) 

So that problems 

of money, 

property or fame 

may not deviate 

us from our 

primary purpose, 

so similar or other 

outside 

organization 

should be 

endorsed or 

financed or 

allowed to use the 

name of NA. 

(Bengali) 

NA deild ætti aldrei 

að styðja, fjármagna 

eða lána nafn NA 

samtakanna öðrum 

tengdum aðilum eða 

utanaðkomandi 

stofnunum, svo 

vandamál sem 

tengjast fjármunum, 

eignum eða upphefð 

leiði athygli okkar 

ekki frá 

frumtilgangi okkar.    

6 NA deild ætti 

aldrei að styðja, 

fjármagna eða lána 

nafn NA 

samtakanna öðrum 

tengdum aðilum eða 

utanaðkomandi 

stofnunum, svo 

vandamál sem 

tengjast fjármunum, 

eignum eða upphefð 

leiði athygli okkar 

ekki frá frumtilgangi 

okkar.    
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41) Self-

supporting 

Every NA 

group ought to 

be fully self-

supporting, 

declining 

outside 

contributions. 

(Tradition 7) 

IP #2 The Group; The 

Group Booklet; Basic 

Text;It Works: How and 

Why;Tradition 7 

 

"We had convinced 

ourselves that we could 

make it alone and 

proceeded to live life on 

that basis. The results 

were disastrous and, in 

the end, each of us had to 

admit that self-

sufficiency was a lie"-

-  Basic Text p. 59 

Self-sufficiency impedes 

more than just our ability 

to stay clean. When we 

pretend to be self-

sufficient, we isolate 

ourselves from the one 

source of power 

sufficient to effectively 

guide us through life: our 

Higher Power. Self-

sufficiency doesn't work. 

We need other addicts; 

we need other people; 

Self supporting and self 

sufficient don’t have the 

same meaning.  A group 

should provide its own 

material needs, through it 

is own group 

members:  Self 

supporting means 

freedom from outside 

(non NA) influence. 

This does not mean that 

an individual, or a group, 

should strive to be self-

sufficient:  (needing no 

help).  We are 

individually, and as 

groups, dependent upon 

NA as a whole, and 

depending upon a loving 

higher power for 

guidance.  

Each group from 

NA fellowship has 

to be totally self 

sufficient and 

must refuse any 

outside 

contributions. 

(Arabic) 

Each NA group 

should entirely 

provide for its 

own needs. 

(French) 

standa 

algerlega 

á eigin 

fótum 

7 Hver NA 

deild ætti að standa 

algerlega á eigin 

fótum og hafna 

utanaðkomandi 

framlögum. 

41) Self-

supporting 

Every NA group 

ought to be fully 

self-supporting, 

declining 

outside 

contributions. 

(Tradition 7) 

IP #2 The Group; The 

Group Booklet; Basic 

Text;It Works: How and 

Why;Tradition 7 

 

"We had convinced 

ourselves that we could 

make it alone and 

proceeded to live life on 

that basis. The results 

were disastrous and, in 

the end, each of us had to 

admit that self-sufficiency 

was a lie"--  Basic Text p. 

59 

Self-sufficiency impedes 

more than just our ability 

to stay clean. When we 

pretend to be self-

sufficient, we isolate 

ourselves from the one 

source of power sufficient 

to effectively guide us 

through life: our Higher 

Power. Self-sufficiency 

doesn't work. We need 

other addicts; we need 

other people; and, to live 

fully, we need a Power 

greater than our own.  

--Just For Today Daily 

Meditation pg. 38 

Self supporting and self 

sufficient don’t have the 

same meaning.  A group 

should provide its own 

material needs, through it is 

own group members:  Self 

supporting means freedom 

from outside (non NA) 

influence. 

This does not mean that an 

individual, or a group, 

should strive to be self-

sufficient:  (needing no 

help).  We are individually, 

and as groups, dependent 

upon NA as a whole, and 

depending upon a loving 

higher power for guidance.  

Each group from 

NA fellowship 

has to be totally 

self sufficient 

and must refuse 

any outside 

contributions. 

(Arabic) 

Each NA group 

should entirely 

provide for its 

own needs. 

(French) 

standa 

algerlega 

á eigin 

fótum 

7 Hver NA 

deild ætti að 

standa algerlega á 

eigin fótum og 

hafna 

utanaðkomandi 

framlögum. 

42) 

Special 

workers 

Narcotics Anonymous 

should remain forever 

nonprofessional, but 

our service centers 

may employ special 

workers. (Tradition 8) 

Tradition 

8; Basic 

Text;It 

Works: 

How and 

Why 

A person who is hired by NA for 

a specific job, according to 

his/her skills.  It is not a 

volunteer.  Generally, the term 

refers to an employee at an NA 

service office, such as the World 

Service Office or Regional 

Service Office. 

… paid 

employees. 

(Arabic, 

Polish) 

…paid 

workers 

(Bulgarian, 

Croatian) 

Special 

employees 

(Icelandic) 

sérstaka 

starfskrafta 

8 Narcotics 

Anonymous skal ávallt 

vera áhugamannafélag, en 

þjónustumiðstöðvar okkar 

mega þó ráða sérstaka 

starfskrafta. 

 

43) 

NA, 

as 

such 

NA, as such, ought 

never be organized, but 

we may create service 

boards or committees 

directly responsible to 

those they serve. 

(Tradition 9) 

Basic Text; It 

Works: How 

and Why, 

Tradition 9 

NA, as such refers to NA as 

a simple fellowship using a 

non-professional, addict-to-

addict approach to the 

disease of addiction. NA, as 

it is, in itself, in this capacity 

etc.  

NA fellowship must 

not have an 

organized structure 

as such…(Arabic) 

NA 

sem 

slíkt 

9 NA sem slíkt ætti 

aldrei að skipuleggja, en 

við megum mynda 

þjónusturáð eða nefndir 

sem eru í beinni ábyrgð 

gagnvart þeim sem þær 

þjóna. 
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44) Narcotics 

Anonymous has 

no opinion on 

outside issues; 

hence the NA 

name ought 

never be drawn 

into public 

controversy. 

(Tradition 10) 

Narcotics 

Anonymous has 

no opinion on 

outside issues; 

hence the NA 

name ought 

never be drawn 

into public 

controversy. 

Basic 

Text; It 

Works: 

How and 

Why, 

Tradition 

10 

“Our primary purpose, 

as groups and as a 

fellowship, is to offer 

that same help to any 

addict seeking recovery. 

Aside from that, NA has 

no opinions whatsoever. 

By refusing to take sides 

on other issues, we 

avoid becoming 

embroiled in public 

controversies that could 

distract us from our 

primary purpose. (It 

Works How and Why 

pg. 196) 

Na has no 

opinion regarding 

outside affairs, so 

the NA group 

name must not be 

drawn into public 

issues that are 

controversial. 

(Arabic) 

Narcotics 

Anonymous hefur 

enga skoðun á 

utanaðkomandi 

málefnum; þess 

vegna ætti aldrei að 

draga nafn NA 

samtakanna inn í 

almenn 

ágreiningsmál. 

10 Narcotics 

Anonymous hefur 

enga skoðun á 

utanaðkomandi 

málefnum; þess 

vegna ætti aldrei að 

draga nafn NA 

samtakanna inn í 

almenn 

ágreiningsmál. 

 

45) Our public 

relations 

policy is based 

on attraction 

rather than 

promotion; we 

need always 

maintain 

personal 

anonymity at 

the level of 

press, radio, 

and films. 

(Tradition 11) 

Our public 

relations policy 

is based on 

attraction 

rather than 

promotion; we 

need always 

maintain 

personal 

anonymity at 

the level of 

press, radio, 

and films. 

Basic 

Text; It 

Works: 

How and 

Why, 

Tradition 

11 

“Most NA groups 

have some sort of 

contact with the 

public in their 

everyday 

affairs…Public 

information work, 

done properly, is not 

promotion; rather, it 

seeks to make NA 

attractive to those 

who might need us. 

(It Works How and 

Why pg. 203) 

Our public relations 

policy is based on 

attraction and not on 

advertisement; we need 

always to keep personal 

unnamed in regards to the 

press, radio and films. 

(Arabic) 

-propaganda (Bulgarian) 

Our public relations 

policy basis is not to 

publicize, but to attract. 

At the level of 

newspapers, radio, films, 

etc. we should always 

maintain our personal 

anonymity.  (Bengali) 

Stefna 

almannatengsla 

okkar byggir á 

aðlöðun fremur en 

beinni kynningu; 

ávallt skyldum við 

gæta nafnleysis á 

sviði fjölmiðla; 

útvarps, blaða og 

kvikmynda. 

11 Stefna 

almannatengsla 

okkar byggir á 

aðlöðun fremur en 

beinni kynningu; 

ávallt skyldum við 

gæta nafnleysis á 

sviði fjölmiðla; 

útvarps, blaða og 

kvikmynda. 

 

46) Anonymity 

is the spiritual 

foundation of all 

our traditions, 

ever reminding 

us to place 

principles before 

personalities. 

(Tradition 

12)Anonymity is 

the spiritual 

foundation of all 

our traditions, 

ever reminding us 

to place principles 

before 

personalities 

Basic 

Text; It 

Works: 

How and 

Why, 

Tradition 

12 

“Anonymity is essential 

in preserving the 

stability of our 

fellowship; making 

personal recovery 

possible…our unity is 

so precious that, given a 

choice between 

fulfilling our own 

wishes and preserving 

our fellowship’s 

common welfare, we 

put the best interests of 

NA first. (It Works 

How and Why pg. 209) 

Being unnamed 

is the spiritual 

basis for all our 

traditions and it is 

always reminding 

us that we should 

put principles 

before 

personalities. 

(Arabic) 

…principles 

above 

personalities. 

(French) 

…principles 

before (Higher 

than) personal 

interests 

(Icelandic) 

Nafnleyndin er 

hinn andlegi 

grundvöllur allra 

erfðavenja okkar 

og minnir okkur 

sífellt á það að 

setja 

meginreglur ofar 

eigin 

hagsmunum. 

 

  

 

12 Nafnleyndin 

er hinn andlegi 

grundvöllur allra 

erfðavenja okkar og 

minnir okkur sífellt á 

það að setja 

meginreglur ofar 

eigin hagsmunum. 
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Seinni hluti 

6 Þýðingin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðbeiningar við sporavinnu NA 

(Narcotics Anonymous Step Working Guides) 
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Formáli 

 

Hugmyndina að þessum skrifum má rekja til félagsskapar NA. Snemma á níunda 

áratugnum fóru okkur að berast sporaleiðbeiningar og verkefnablöð ásamt beiðnum um 

að þróa viðmiðunar leiðbeiningar fyrir félagsskap NA til að vinna eftir í gegn um tólf 

spora kerfið. Eftirspurn innan félagsskaparins ýtti þessu verkefni efst upp á 

forgangsverkefnalista NA World Service Conference Literature Committee, með þeim 

árangri að „the World Service Conference“ beindi þeim tilmælum til WSCLC á 

WSC´95 að fara af stað með verkefnið. 

Vinnuheitið fyrir verkefnið var í mörg ár „Ritun sporaleiðbeininga“. En okkur varð 

ljóst að orðið „ritun“ setti takmörk á félaga sem voru ófærir um ritun eða kusu að nota 

ekki ritun við að vinna sig í gegn um sporin. Þar af leiðandi varð titillinn „Sporavinnu 

leiðbeiningar.“ 

Hver kafli inniheldur bæði frásögn og spurningar. Frásögninni er ætlað að vekja 

hugrenningar um spurningarnar en henni er ekki ætlað að vera alhliða. Það er munur á 

framsetningu frásagnar og spurninga. Frásögnin er skrifuð í beinni ræðu í fyrstu persónu 

fleirtölu „við“ í því markmiði að hvetja til einingar um það sem við eigum öll 

sameiginlegt: Fíkn okkar og bata. Spurningarnar eru skrifaðar í fyrstu persónu, „ég“, 

svo hver félagi sem notar þessar leiðbeiningar geti tekið vinnuna persónulega. 

Sporavinnu leiðbeiningarnar eru fylgirit með It Works: How and Why. Ítarlega umræðu 

um hvert sporanna tólf er að finna í þeirri bók. Viðbótar upplýsingar um NA bata er að 

finna í öðru lesefni frá NA. Ef okkur finnst einhver hugtakanna í þessari bók 

ókunnugleg er okkur frjálst að nota orðabók. 

Þessar leiðbeiningar eru ætlaðar NA félögum á öllum stigum bata, hvort heldur sem 

við erum að fara í fyrsta skipti í gegnum sporin eða við höfum lifað með sporin sem 

lífsleiðsögn í mörg ár. Það er af ásetningi sem bókin er skrifuð þannig að hún höfði 

bæði til nýliða og reyndari félaga sem vilja dýpka skilning sinn á tólf sporunum. 

Samhliða því sem NA vex a‘ félagafjölda, fjölbreytni og styrk og lengd hreins tíma 

þurfum við bókmenntir sem halda áfram að þjóna þörfum félagsskaparins, bókmenntir 

sem „vaxa“ með félagsskapnum. 



 

 55 

 

 

En svo opin og tæmandi sem við reyndum að vera þegar við skrifuðum þessar 

leiðbeiningar gerðum við okkur samt sem áður grein fyrir að við myndum aldrei geta 

skrifað eitthvað sem bæri í sér reynslu hvers einasta félaga af sporunum. Satt að segja 

myndum við ekki hafa reynt það þó að við hefðum haldið það mögulegt. Þessi bók 

inniheldur leiðbeiningar til að vinna tólf sporin til bata; hún inniheldur ekki batann 

sjálfan. Batann er endanlega að finna í persónulegri reynslu hvers félaga af 

sporavinnunni. Þú getur bætt við þessar leiðbeiningar, eytt úr þeim eða notað þær eins 

og þær eru. Þú átt valið. 

Það er trúlega bara ein óviðeigandi leið til að nota þessar leiðbeiningar: Aleinn. Við 

getum ekki lagt of mikla áherslu á mikilvægi þess að vinna sporin með sponsor. Í 

félagsskap okkar er sponsorinn reyndar fyrst og fremst leiðbeinandi í gegnum tólf 

sporin. Ef þú hefur ekki enn beðið einhvern að vera sponsorinn þinn, viltu þá vera svo 

vænn að gera það áður en þú byrjar á þessum leiðbeiningum. 

Lestur allra fáanlegra upplýsinga um tólf sporin verður aldrei einn og sér nóg til að 

færa okkur sanna breytingu á lífi okkar og frelsi frá sjúkdómi okkar. Það er takmark 

okkar að gera sporin að hluta af því hver við erum. Til að gera það verðum við að vinna 

þau. Til þess eru leiðbeiningarnar um sporin. 

Eins og allar aðrar NA bókmenntir var þetta skrifað af fíklum fyrir fíkla. Við vonum 

að allir þeir félaga sem nota þessa bók finni hvatningu og innblástur. Við erum þakklát 

fyrir að hafa fengið tækifæri til að taka þátt í þessu verkefni. Takk fyrir að leyfa okkur 

að þjóna. 

WSC Literature Committee. 
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Fyrsta sporið 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Við viðurkenndum að við vorum 

vanmáttug gagnvart fíkn okkar, 

að líf okkar væri orðið 

óviðráðanlegt. 

-Fyrsta sporið 
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Það fyrsta í öllu er upphafið og það á líka við um sporin. Fyrsta sporið er upphaf 

bataferlisins. Batinn byrjar hér; við getum ekki haldið lengra fyrr en við höfum tekið 

þetta spor. 

Sumir NA félagar fara á „tilfinningunni“ í gegn um fyrsta sporið á innsæi; aðrir velja 

að taka það á skipulegari hátt. Ástæður þess að við veljum taka fyrsta sporið formlega 

eru breytilegar frá einum til annars. Það gæti verið að við séum byrjendur í bataferlinu 

og að við höfum nýverið barist - og tapað - harðri baráttu við fíkniefnin. Það gæti verið 

að við höfum verið í bindindi frá fíkniefnum um hríð, en komist að því að sjúkdómur 

okkar hefur orðið virkur á öðrum sviðum lífs okkar sem neyðir okkur til að horfast í 

augu við vanmátt okkar og stjórnlaust líf okkar enn á ný. Kvölin þarf ekki alltaf að 

liggja að baki hverju skrefi þroska; það gæti bara verið tímabært að taka sporin aftur og 

byrja þar með næsta áfanga af óendanlegri ferð okkar til bata. 

Sum okkar finna ákveðna huggun í að átta sig á því, að það er sjúkdómur, en ekki 

siðferðilegir vankantar sem hafa sent okkur niður á botninn. Öðrum er sama hver 

orsökin er -við viljum bara losna! 

Hvort heldur sem er, þá er kominn tími til að vinna í sporunum: að snúa okkur að 

áþreifanlegri virkni sem styður okkur í að finna aukið frelsi frá fíkn okkar,   

Hvaða mynd sem hún hefur þá stundina. Von okkar er að tileinka okkur frumatriði 

fyrsta sporsins, að dýpka uppgjöf okkar, að gera meginreglur viðurkenningar, 

auðmýktar, fúsleika, heiðarleika og opins huga, að undirstöðum þess hver við erum. 

Fyrst af öllu þurfum við að vera tilbúin til uppgjafar. Það eru margar mismunandi 

leiðir að gera það. Fyrir sum okkar er leiðin sem við höfum farið til að ná fyrsta sporinu 

meira en nóg til að sannfæra okkur um að skilyrðislaus uppgjöf er eini valkostur okkar. 

Aðrir byrja þetta ferli án þess að vera fullvissir um að þeir séu fíklar, eða að þeir hafi 

raunverulega náð botninum. Það er eingöngu í gegnum vinnuna við að taka fyrsta sporið 

sem við gerum okkur fulla grein fyrir því að við erum fíklar, að við höfum náð 

botninum og að við verðum að gefast upp. 

Áður en við byrjum vinnu við fyrsta sporið, verðum við að ná bindindi – sama hvað 

þarf til. Ef við erum nýliðar í NA og fyrsta sporið okkar snýst aðallega um að sjá áhrif 

fíkninnar á líf okkar, þurfum við að verða hrein. Ef við höfum verið hrein í einhvern 

tíma og fyrsta sporið okkar snýst um vanmátt okkar yfir einhverri annarri hegðun, sem 

gerir líf okkar óviðráðanlegt, þurfum við að finna leið til að stöðva þá hegðun svo að 

uppgjöf okkar sé ekki yfirskyggð af áframhaldandi viðbrögðum. 
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Sjúkdómurinn fíkn 

Það sem gerir okkur að fíklum er sjúkdómurinn fíkn – ekki efnin sjálf, ekki hegðun 

okkar, heldur sjúkdómur okkar. Það er eitthvað innra með okkur sem gerir okkur ófær 

um að hafa stjórn á neyslu okkar á fíkniefnum. Þetta sama „eitthvað“ gerir okkur einnig 

líklegri til að sýna þráhyggju og áráttu á öðrum sviðum lífs okkar. Hvernig getum við 

fundið að sjúkdómur okkar er virkur ? Þegar við festumst í þráhyggju, áráttu, 

sjálfsmiðuðu hegðunarmynstri, endalausum vítahring, sem leiðir ekki til neins annars en 

líkamlegrar, huglægrar, andlegrar og tilfinningalegrar hnignunar. 

 

• Hvað þýðir „sjúkdómur fíknar“ fyrir mér? 

• Hefur sjúkdómur minn verið virkur nýlega? Á hvern hátt? 

• Hvernig er það þegar ég er haldinn þráhyggju um eitthvað? Fylgja hugsanir mínar  

  einhverju mynstri? Lýsið. 

• Þegar mér dettur eitthvað í hug, bregst ég þá samstundis við því án þess að velta 

  fyrir mér afleiðingunum? Á hvaða annan hátt sýni ég áráttu? 

• Hvernig hefur sjálfselskuþátturinn í sjúkdómi mínum áhrif á líf mitt og líf 

  annarra í kring um mig? 

• Hvaða líkamlegu áhrif hefur sjúkdómur minn haft á mig? Sálrænu? Andlegu?   

  Tilfinningalegu? 

 

Fíkn okkar getur sýnt sig á mismunandi vegu. Þegar við leitum til NA í byrjun 

er vandamál okkar að sjálfsögðu fíkniefni. Seinna komumst við svo að því 

að fíknin er að valda tjóni í lífi okkar á marga mismunandi vegu. 

 

• Hvernig nákvæmlega hefur fíkn mín sýnt sig nú undanfarið? 

• Hef ég verið með þráhyggju gagnvart persónu, stað eða hlutum? Ef svo er, hvaða  

  áhrif hefur það haft á samskipti mín við aðra? Á hvern annan hátt hef ég orðið fyrir  

  áhrifum þessarar þráhyggju, sálrænt, líkamlega, andlega og tilfinningalega? 

 

Afneitun. 

Afneitun er sá hluti sjúkdóms okkar sem segir okkur að við séum ekki haldin neinum 

sjúkdómi. Þegar við erum í afneitun erum við ófær um að sjá raunverulega mynd okkar 
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eigin fíknar. Við lágmörkum áhrif hennar. Við skellum skuldinni á aðra, vísum til of 

mikilla væntinga frá fjölskyldu, vinum, vinnuveitendum. Við berum okkur saman við 

aðra fíkla sem eru „mun verr haldnir af fíkn“ en við sjálf. Ef til vill kennum við ákveðnu 

fíkniefni um. Ef við höfum verið í bindindi frá fíkniefnum um hríð, berum við kannski 

núverandi ástand fíknar okkar saman við neyslu okkar, með rökstuðningi um að ekkert 

sem við gerum í dag geti mögulega verið eins slæmt og það var! Ein auðveldasta leiðin 

til að sjá að við erum í afneitun er þegar við stöndum okkur að því að gefa sennilegar, 

en ósannar ástæður fyrir hegðun okkar. 

• Hef ég gefið sennilegar, en ósannar ástæður fyrir hegðun minni?  

  Hverjar hafa þær verið? 

• Hef ég brugðist við þráhyggju með áráttu og síðan látið eins og ég hafi í raun  

  „ætlað“ að gera það þannig? Hvenær voru þessi skipti? 

• Hvernig hef ég kennt öðrum um hegðun mína? 

• Hvernig hef ég borið mína fíkn saman við fíkn annarra? Er mín fíkn „nógu slæm“  

  ef ég ber hana ekki saman við fíkn annarra?  

• Er ég að bera núverandi mynd fíknar minnar við það hvernig líf mitt var áður en ég  

   varð hreinn? Er hugmyndin um að ég hefði átt að vita betur að hrella mig? 

• Hef ég haldið að ég hafi nægar upplýsingar um fíkn og bata til að ná stjórn á  

   hegðun minni áður en hún verður stjórnlaus? 

• Forðast ég aðgerðir vegna þess að ég er hræddur um að skammast mín þegar ég 

  horfist í augu við afleiðingar fíknar minnar? Er ég að forðast aðgerðir vegna þess að  

  ég hef áhyggjur af því hvað öðrum kann að finnast? 

 

Að lenda á botninum: Vonleysi og einangrun 

Fíkn okkar leiðir okkur að lokum til þess, að við getum ekki lengur afneitað eðli 

vandamáls okkar. Allar lygarnar, allar réttlætingarnar, allar blekkingarnar verða að engu 

þegar við horfumst í augu við hvernig líf okkar er orðið. Við áttum okkur á að við 

höfum lifað í vonleysi. Við komumst að því að við erum orðin vinalaus eða svo vita 

sambandslaus að tengsl okkar eru uppgerð, skrumskæling á kærleika og nánd. Þó svo að 

allt virðist vera glatað þegar við erum komin í þetta ástand, þá er sannleikurinn sá að við 

verðum að fara í gegnum þetta áður en við getum hafið bataferlið. 
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• Hvaða áfall varð til þess að ég leitaði mér bata? 

• Hvaða aðstæður leiddu mig að því að taka fyrsta sporið af alvöru? 

• Hvenær gerði ég mér fyrst grein fyrir að fíkn mín var vandamál? Reyndi ég að  

  leiðrétta það? Ef svo, hvernig? Ef ekki, hvers vegna ekki? 

 

Vanmáttur 

Sem fíklar bregðumst við mismunandi við orðinu „vanmáttur.“ Sum okkar átta sig á 

að nákvæmari lýsing á stöðu okkar, sé ekki til og viðurkenna vanmátt okkar með létti. 

Aðrir hrökkva undan orðinu, tengja það við veikleika eða telja það benda á einhvers 

konar skapgerðarbrest. Að skilja vanmátt - og hvernig að viðurkenning á okkar eigin 

vanmætti er nauðsynlegur fyrir bata okkar - hjálpar okkur að yfirvinna neikvætt viðhorf 

sem við kunnum að hafa til hugtaksins. 

Við erum vanmáttug þegar við höfum ekki stjórn á þeim kröftum sem stjórna lífi 

okkar. Fíkn okkar er sannarlega þess háttar stjórnlaus kraftur. Við getum ekki dregið úr 

eða stjórnað fíkniefna neyslu okkar eða annarri áráttuhegðun, ekki einu sinni þegar sú 

hegðun er að valda því að við glötum því sem skiptir okkur mestu máli. Við getum ekki 

hætt, jafnvel þegar það að halda áfram veldur áreiðanlega óbætanlegum líkamlegum 

skaða. Við stöndum okkur að því að gera eitthvað sem við gerðum aldrei ef ekki væri 

fyrir fíkn okkar, eitthvað sem okkur hryllir við af skömm þegar við hugsum til þess. Við 

getum jafnvel ákveðið að við viljum ekki nota, að við ætlum ekki að nota og áttum 

okkur svo á því að við erum einfaldlega ekki fær um að hætta þegar tækifærið býðst. 

Við höfum hugsanlega reynt að vera í bindindi frá fíkniefna neyslu eða annarri 

áráttuhegðun - ef til vill með einhverjum árangri- í einhvern tíma án prógramms, til þess 

eins að komast að því að ómeðhöndluð fíkn okkar fer fyrr eða síðar með okkur aftur á 

sama stað og við vorum áður. Við þurfum að sanna okkar eigin vanmátt á djúpstæðan 

hátt fyrir sjálfum okkur, í þeim tilgangi að vinna fyrsta sporið. 

 

• Hvað er það nákvæmlega sem ég er vanmáttugur gagnvart? 

• Ég hef gert eitthvað undir áhrifum fíknar minnar sem ég myndi aldrei gera 

  með bata að markmiði. Hvað gerði ég? 

• Hvað hef ég gert til að viðhalda fíkn minni sem gengur þvert á 

  allar mín skoðanir og gildi? 

• Hvernig breytist persónuleiki minn þegar fíkn mín ræður ferðinni? 
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  (Til dæmis: Verð ég hrokafullur? sjálfselskur? Geðvondur? 

  Svo viljalaus að ég get ekki varið mig? Stjórnsamur? Vælugjarn?) 

• Ráðskast ég með annað fólk til að viðhalda fíkn minni? Hvernig? 

• Hef ég reynt að hætta að nota og komist að því að ég get það ekki? Hef ég hætt  

  neyslu á eigin spýtur og komist að því að líf mitt var svo kvalafullt án fíkniefna að 

  bindindi mitt entist ekki sérlega lengi? Hvernig var það tímabil? 

• Hvernig hefur fíkn mín valdið því að ég skaða sjálfan mig eða aðra? 

 

Stjórnleysi78  

Fyrsta sporið biður okkur að viðurkenna tvö atriði: eitt, að við erum vanmáttug gegn 

fíkn okkar; og tvö, að líf okkar er orðið stjórnlaust. Reyndar, værum við bágstödd ef við 

viðurkenndum annað en ekki hitt. Stjórnleysið er ytri sönnun á vanmætti okkar. Það eru 

tvær megin gerðir af stjórnleysi: Ytra stjórnleysi, sem aðrir geta séð; og innra, eða 

persónulegt stjórnleysi. 

Ytra stjórnleysi má oft greina af atvikum eins og handtökum, atvinnumissi 

og fjölskylduvandamálum. Sum í okkar hópi hafa setið í fangelsi. Sum þeirra hafa aldrei 

verið fær um að viðhalda neins konar sambandi í meira en nokkra mánuði. Sum okkar 

hafa verið aðskilin frá fjölskyldum okkar, beðin um að hafa aldrei samband við þær 

aftur. 

Innra eða persónulegt stjórnleysi má oft greina af óheilbrigðum skoðunum eða 

ranghugmyndum um okkur sjálf, heiminn sem við búum í og fólkið í lífi okkar. Við 

gætum trúað því að við séum einskis virði. Við gætum trúað því að heimurinn snúist í 

kring um okkur, - ekki bara að hann ætti að gera það, heldur að hann geri það. Við 

gætum trúað því að það sé ekki í raun okkar starf að hugsa um okkur sjálf, að einhver 

annar ætti að gera það. Við gætum trúað því að skyldurnar sem meðal persóna tekur á 

sig í dagsins önn séu bara of stór byrði fyrir okkur að bera. Við gætum brugðist of 

harkalega eða of lítið, við atburðum í lífi okkar. Tilfinningalegt hviklyndi er oft ein 

augljósasta leiðin til að greina persónulegt stjórnleysi. 

  

 
78 Unmanageability er í orðalistunum þýtt sem óviðráðanleiki eða óviðráðanlegt. Stjórnleysi virðist 
jafngild þýðing og fellur mun betur inn í íslenskt mál. 
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• Hvaða merkingu hefur stjórnleysi í mínum huga? 

• Hef ég verið handtekinn eða komist í kast við lögin vegna fíknar minnar? 

  Hef ég einhvern tíma gert eitthvað sem ég gæti verið handtekinn fyrir ef ég næðist? 

  Hvað hefur það verið? 

• Í hvaða vandræðum hef ég lent, í vinnu eða skóla vegna fíknar minnar? 

• Hvaða vandræðum hef ég átt í við fjölskyldu mína vegna fíknar minnar? 

• Hvaða vandræðum hef ég átt í gagnvart vinum mínum vegna fíknar minnar? 

• Krefst ég þess að hafa hlutina eftir mínu höfði? Hvaða áhrif hefur krafa mín haft á 

  sambönd mín? 

• Tek ég tillit til þarfa annarra? Hvaða áhrif hefur skortur minni á tillitssemi haft 

   á sambönd mín? 

• Tek ég ábyrgð á lífi mínu og athöfnum? Er ég fær um að gegna daglegum skyldum 

  án þess að verða ofurliði borinn? Hvaða áhrif  hefur þetta haft á líf mitt? 

• Brotna ég niður um leið og hlutirnir ganga ekki eftir áætlun? Hvaða áhrif  hefur það 

  haft á líf mitt? 

• Lít ég á hverja áskorun sem persónulega móðgun?  

  Hvaða áhrif  hefur það haft á líf mitt? 

• Er ég að viðhalda krísu hugarfari, bregst við öllum aðstæðum með skelfingu? 

  Hvaða áhrif  hefur það haft á líf mitt? 

• Hunsa ég merki um að eitthvað alvarlegt sé að heilsu minni eða að börnum mínum 

  og held að hlutirnir leysist einhvern veginn? Lýsið. 

• Þegar raunveruleg hætta steðjar að, hef ég þá einhvern tíma verið afskiptalaus  

  gagnvart þeirri hættu eða á einhvern hátt verið ófær um að verja sjálfan mig vegna  

  fíknar minnar? 

   Lýsið. 

• Hef ég einhvern tíma skaðað einhvern vegna fíknar minnar? Lýsið. 

• Fæ ég bræðiköst eða bregst við tilfinningum mínum á annan hátt sem lítillækkar 

  eða skerðir sjálfsvirðingu mína?  

   Lýsið. 

• Notaði ég fíkniefni eða lét eftir fíkn minni til að breyta eða bæla tilfinningar mínar?   

  Hverju var ég að reyna að breyta eða bæla? 

  



 

 63 

 

 

Fyrirvarar 

Fyrirvarar eru afslættir sem við gefum okkur af prógramminu og bjóða upp á fall. 

Þeir geta byggst á hugmyndinni um að við getum viðhaldið einhverri smávegis stjórn, 

eitthvað eins og „ok, ég viðurkenni að ég get ekki stjórnað neyslu minni, en ég get samt 

selt fíkniefni, er það ekki?“ Eða við höldum að við getum haldið vináttu við fólkið sem 

við notuðum með eða keyptum fíkniefni af. Við höldum kannski að sumir hlutar 

prógrammsins eigi ekki við um  okkur. Við gætum haldið að það sé eitthvað sem við 

getum bara ekki horfst í augu við þegar við erum hrein - til dæmis alvarleg veikindi, eða 

andlát ástvinar - og gerum ráð fyrir að nota ef það gerist. Við gætum haldið að þegar við 

höfum náð einhverju takmarki, safnað ákveðinni upphæð peninga, eða verið hrein í 

ákveðinn fjölda ára, þá getum við stjórnað notkun okkar. Fyrirvarar eru vanalega 

geymdir aftarlega í hugskoti okkar, við erum ekki fyllilega meðvituð um þá. Það er 

nauðsynlegt að við drögum fram í dagsljósið hvaða fyrirvara sem við kunnum að hafa  

og eyðum þeim - hér og nú. 

 

• Hef ég viðurkennt allt umfang sjúkdóms míns? 

• Held ég að ég geti enn umgengist það fólk sem tengist fíkn minni? Get ég enn farið 

  á staði þar sem ég notaði?  

  Held ég að það sé skynsamlegt að geyma fíkniefni eða tæki, bara til að „minna mig 

  á“ eða til að láta reyna á bata minn? Ef svo, hvers vegna? 

• Er eitthvað sem að ég held að ég geti ekki tekist á við hreinn, einhver atburður sem  

  gæti gerst sem yrði svo sársaukafullur að ég yrði að nota til að komast yfir  

  sársaukann? 

• Held ég að ég verði fær um að stjórna neyslu minni eftir að ég hef verið hreinn um  

  tíma eða í öðruvísi lífs umhverfi? 

• Hvaða fyrirvara held ég enn í? 

 

Uppgjöf 

Það er stór munur á því að sætta sig við og að gefast upp. Við erum að sætta okkur 

við þegar við uppgötvum að við erum fíklar, en höfum ekki enn séð bata sem lausn á 

vanda okkar. Mörg okkar hafa verið í þessum aðstæðum löngu áður en við komum til 

NA. Við gætum hafa haldið að það væru örlög okkar að vera fíklar, að lifa og deyja í 

fíkn okkar. Uppgjöf, er hins vegar það sem gerist eftir að við höfum meðtekið fyrsta 
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sporið sem sannleika fyrir okkur og höfum samþykkt að bati er lausnin. Við viljum ekki 

hafa líf okkar eins og það hefur verið. Við viljum ekki halda áfram að líða eins og okkur 

hefur liðið. 

 

• Hvað er það sem ég hræðist við hugtakið uppgjöf, ef það er eitthvað? 

• Hvað sannfærir mig um að ég get ekki notað áfram með góðum árangri? 

• Sætti ég mig við að ég endurheimti aldrei stjórn, ekki einu sinni eftir langvarandi   

   bindindi? 

• Get ég hafið bata minn án algerrar uppgjafar? 

• Hvernig verður líf mitt ef ég gefst algjörlega upp? 

• Get ég haldið bata mínum áfram án algerrar uppgjafar? 

 

Andlegar meginreglur   

Í fyrsta sporinu einbeitum við okkur að heiðarleika, að hafa opinn huga, fúsleika, 

auðmýkt og viðurkenningu. Fylgni við meginregluna um heiðarleika79 frá fyrsta 

sporinu, hefst á því að viðurkenna sannleikann um fíkn okkar og heldur áfram með því 

að ástunda heiðarleika dag hvern. Þegar við segjum „Ég er fíkill“ á fundi, er hugsanlegt 

að það sé það fyrsta sem við höfum sagt af hreinskilni í langan tíma. Við byrjum að geta 

verið heiðarleg við okkur sjálf og í framhaldi af því við annað fólk. 

 

•Ef ég hef verið að hugsa um að nota eða láta stjórnast af fíkn minni á einhvern 

 annan hátt, hef ég þá sagt sponsornum mínum eða einhverjum öðrum frá því? 

•Hef ég haldið tengslum við raunveruleika sjúkdóms míns, sama hve lengi ég hef  

  haft frelsi frá virkri fíkn? 

•Hef ég tekið eftir því að núna þegar ég þarf ekki að breiða yfir fíkn mína, þarf ég 

  ekki lengur að ljúga eins og ég gerði? Kann ég að meta frelsið sem fylgir því? Á 

  hvaða hátt hef ég byrjað að verða heiðarlegur í bata mínum? 

 

Þegar við fylgjum meginreglunni um að hafa opinn huga í fyrsta sporinu á það að 

mestu við um að vera tilbúinn til að trúa því, að það sé önnur leið til að lifa og að vera 

fús til að prófa þá leið. Það skiptir ekki máli að við getum ekki séð nákvæmlega hvernig 

 
79 Meginregla heiðarleikans spurning um málfræði röðun 
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sú leið gæti orðið, eða að það gæti verið algjörlega ólíkt öllu sem við höfum heyrt um 

áður, það sem skiptir máli er að við takmörkum ekki okkur sjálf eða hugsanir okkar. 

Stundum gæti verið að við heyrum NA félaga segja eitthvað sem hljómar eins og algjört 

rugl í eyrum okkar, eins og „það felst sigur í uppgjöf“ eða tillögur um að biðja fyrir 

einhverjum sem okkur gremst við. Við sýnum að við höfum opinn huga, þegar við 

höfnum ekki þessum atriðum án þess að prófa. 

 

• Hvað hef ég heyrt í batanum sem ég á erfitt með að trúa? 

  Hef ég beðið sponsorinn minn, eða þann sem ég heyrði segja það, að útskýra það 

  fyrir mér? 

• Á hvern hátt held ég opnum huga? 

 

Meginreglunni um fúsleika í fyrsta sporinu er hægt að fylgja á marga vegu. Þegar við 

byrjum að hugsa um bata í upphafi, trúa mörg okkar ekki í alvöru að 

það sé mögulegt fyrir okkur, eða bara skilja ekki hvernig það á að virka, en við höldum 

áfram með fyrsta sporið eigi að síður - og það er fyrsta reynsla okkar af fúsleika. Að 

framkvæma eitthvað sem mun hjálpa til með bata okkar sýnir fúsleika: að fara á fundi 

snemma og vera fram eftir, hjálpa til við undirbúning, fá símanúmer annarra NA félaga 

og hringja í þá. 

 

• Er ég fús til að fylgja leiðbeiningum sponsorsins míns? 

• Er ég fús til að fara á fundi reglulega? 

• Er ég fús til að gera mitt besta til að ná bata? Á hvern hátt? 

 

Meginreglan um auðmýkt, sem er svo rík í fyrsta sporinu, er fyrst og fremst tjáð með 

uppgjöf okkar. Auðmýkt er augljósust í viðurkenningu á því hver við í sannleika erum - 

hvorki verri eða betri en við héldum á meðan við vorum að nota, bara mannleg. 

 

• Trúi ég því að ég sé skrímsli, sem hefur eitrað allan heiminn með fíkn minni? Trúi  

   ég því að fíkn mín skipti engu máli í stærra samfélaginu umhverfis mig? Eða  

   eitthvað mitt á milli? 

• Hef ég einhvern skilning á hvaða máli ég skipti á meðal fjölskyldu og vina? Eða í 

   samfélaginu í heild sinni? Hver er sá skilningur? 

• Hvernig fylgi ég meginreglu auðmýktar í fyrsta sporinu við þessa vinnu?  
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Til að fylgja meginreglu um viðurkenningu, verðum við að gera meira en bara að játa 

að við séum fíklar. Þegar við viðurkennum fíkn okkar, finnum við djúpa innri breytingu 

með áherslu á vaxandi tilfinningu um von. Við byrjum líka að finna  friðartilfinningu. 

Við sættumst við fíkn okkar, bata okkar og hvaða þýðingu þessar tvær staðreyndir munu 

koma til með að hafa í líf okkar. Við kvíðum ekki framtíð fundasókna, tengsla við 

sponsor og sporavinnu, þess í stað byrjum við að líta á bata sem dýrmæta gjöf og vinnan 

í tengslum við það verður ekki fyrirhafnarmeiri en aðrar daglegar athafnir lífs okkar. 

 

• Hef ég sætt mig við þá staðreynd að ég er fíkill? 

• Hef ég sætt mig við það sem ég þarf að gera til að haldast hreinn? 

• Hvernig er viðurkenning mín á sjúkdómi mínum nauðsynleg fyrir áframhaldandi  

  bata minn? 

 

Halda áfram  

Þegar við búum okkur undir að halda áfram að öðru sporinu eigum við líklega eftir 

að velta því fyrir okkur hvort við höfum unnið fyrsta sporið nógu vel. Erum við viss um 

að það sé kominn tími til að halda áfram ? Höfum við eytt eins miklum tíma og aðrir 

hafa eytt í þetta spor ? Höfum við sannarlega öðlast skilning á þessu spori? Mörgum 

okkar hefur þótt það hjálplegt að skrifa um skilning okkar á hverju spori þegar við 

undirbúum okkur til að halda áfram. 

 

• Hvernig veit ég að það er kominn tími til að halda áfram? 

• Hver er skilningur minn á fyrsta sporinu? 

• Hvernig hafa fyrri þekking og reynsla haft áhrif á vinnu mína í þessu spori? 

 

Við erum komin á tímamót, þar sem við sjáum áhrifin af okkar gamla lífsstíl og 

viðurkennum að það kallar á nýjar leiðir, en sennilega sjáum við ekki enn hve ríkulegir 

möguleikar fylgja lífinu í batanum. Það kann að vera nóg núna, bara að hafa frelsi frá 

virkri fíkn. En við komumst fljótlega að því að tómarúmið sem við höfum fyllt með 

fíkniefnum eða annarri þráhyggju og áráttuhegðun, biður um að vera fyllt. Vinnan í 

gegn um restina af sporunum mun fylla það tómarúm. Næsta skrefið á leið okkar til bata 

er annað sporið. 
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Annað sporið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Við fórum að trúa að Máttur 

okkur æðri gæti gert okkur 

andlega heil að nýju.“ 

- Annað sporið 
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Fyrsta sporið flettir af okkur ranghugmyndum um fíkn, annað sporið gefur okkur von 

um bata. Annað sporið segir okkur að það sem við höfum lært um fíkn okkar í fyrsta 

sporinu, sé ekki endir sögunnar. Annað sporið segir að sársaukinn og vitfirringin sem 

við höfum lifað við séu óþörf. Það er hægt að létta þeim af okkur og með tímanum 

lærum við að lifa án þeirra í gegn um vinnu með tólf sporin hjá NA. 

Annað sporið fyllir upp í tómarúmið sem við finnum fyrir þegar við ljúkum fyrsta 

sporinu. Þegar við nálgumst annað sporið, byrjum við að íhuga að kannski, bara kannski 

sé til Máttur okkur æðri - Máttur sem er fær um að græða sársauka okkar, róa huga 

okkar og gera okkur andlega heil að nýju. 

Meðan við vorum ný í prógramminu, voru mörg okkar hissa á því sem þetta skref 

gefur til kynna að við höfðum verið geðveik. Það er mjög stórt skref frá því að kannast 

við vanmátt okkar til þess að viðurkenna geðveiki okkar. En hins vegar, eftir að hafa 

verið í prógramminu um stund, fórum við að skilja um hvað þetta spor snýst. Við lesum 

grunntextann og komumst að því að geðveiki okkar er skilgreind þar með „ að 

endurtaka sömu mistökin og búast við ólíkum niðurstöðum“. Við getum vissulega sett 

það í samhengi! Því þegar upp er staðið, sama hversu oft höfðum við reynt að komast 

upp með eitthvað sem við höfðum aldrei komist upp með áður og talið okkur trú um í 

hvert sinn að, „það verður öðruvísi í þetta skipti?“ Þetta er geðveiki! Þegar við lifum við 

meginreglurnar í þessu spori í árum saman, komumst við að því hve djúpt geðveiki 

okkar í raun liggur; okkur finnst oft að skilgreining grunntextans krafsi bara í 

yfirborðið. 

Sum okkar streittust á móti þessu spori, af því við héldum að það krefðist þess að við 

værum trúuð. En því fer fjarri. Það er ekkert, alls ekkert, í NA prógramminu sem krefst 

þess að félagi sé trúaður. Félagsskapur okkar stendur ákaft vörð um að „Hver sem er 

getur gengið til liðs við okkur án tillits til aldurs, kynþáttar, kynferðis, eða 

trúarskoðana." Félagar okkar leggja sig fram með að viðhalda þessu og umbera ekki 

neitt sem gengur á skilyrðislausan rétt allra fíkla til að mynda sinn eigin skilning á 

Mætti sem er þeim æðri. Þetta er andlegt, en ekki trúarlegt, prógramm. 

Kostur annars sporsins kemur í ljós þegar við förum að velta fyrir okkur hver okkar 

Æðri Máttur kunni að vera. Við erum hvött til að velja Mátt sem er kærleiksríkur, 

umhyggjusamur og - fyrst og fremst - fær um að gera okkur andlega heil að nýju. Annað 

sporið segir ekki, „Við fórum að trúa á Mátt okkur æðri.“ Það segir „Við fórum að trúa  

því að Máttur okkur æðri gæti gert okkur andlega heil að nýju.“ Áherslan er ekki á hver 

eða hvað þessi Máttur er, heldur á hvað þessi Máttur getur gert fyrir okkur. Deildin sjálf 



 

 69 

 

 

uppfyllir sannarlega skilgreininguna sem Máttur okkur æðri. Það gera andlegar 

meginreglur í  sporunum tólf líka. Og að sjálfsögðu á það líka við um skilning hvers 

einstaks félaga á Æðri Mætti. Þegar við höldum okkur hreinum og höldum áfram 

vinnunni við þetta spor, komumst við að því, að sama hve langvinn fíkn okkar hefur 

verið og hve langt geðveiki okkar hefur þróast, þá eru engin takmörk á getu Æðri Máttar 

okkur  til að gera okkur andlega heil að nýju. 

 

Von. 

Vonin sem við eignumst við vinnuna í spori tvö kemur í stað örvæntingarinnar sem 

við komum með inn í prógrammið. Hvert skipti sem við höfum fylgt því sem við höfum 

haldið vera leið út úr fíkn – með aðstoð lyfja, trúarbragða, geðlækninga til dæmis - 

höfum við komist að  því að þær koma okkur einungis áleiðis, engin þeirra var nóg fyrir 

okkur. Og eftir því sem valkostum okkar fækkaði og við urðum uppiskroppa með 

úrræði veltum við því fyrir okkur hvort við myndum nokkurn tíma finna leið út úr 

ógöngum okkar, hvort það væri eitthvað í heiminum sem virkaði. Satt að segja gætum 

við hafa verið svolítið tortryggin þegar við komum fyrst til NA., og veltum fyrir okkur 

hvort þetta væri bara enn ein aðferðin sem myndi ekki virka, eða myndi ekki virka nógu 

vel fyrir okkur til að skipta máli. 

Samt sem áður gerðist eitthvað merkilegt hjá okkur þegar við sátum fyrstu fundina 

okkar. Þar voru aðrir fíklar sem höfðu notað fíkniefni alveg eins og við gerðum, fíklar 

sem voru núna hreinir. Við trúðum á þá. Við vissum að við gátum treyst þeim. Þeir 

þekktu staðina sem við höfum verið á í fíkn okkar - ekki bara neyslustaðina, ekki bara 

landfræðilegar staðsetningar, heldur staði fyllta hryllingi og örvæntingu, sem hugur 

okkar heimsótti hvert skipti sem við höfðum notað. Fíklar í bataferli sem við hittum í 

NA þekktu þessa staði eins vel og við, því þeir höfðu verið þar sjálfir. 

Vonin kviknaði hjá flestum okkar þegar við áttuðum okkur á því að þessir félagar - 

fíklar eins og við sjálf - héldu sér hreinum og upplifðu frelsi. Við gætum hafa staðið hjá 

hópi félaga eftir fund. Við gætum hafa verið að hlusta á einhvern deila sögu alveg eins 

og okkar. Flest okkar geta kallað fram þetta augnablik, jafnvel mörgum árum seinna - 

og þetta augnablik kemur hjá okkur öllum. 

Von okkar er sífellt endurnýjuð í gegnum bata okkar. Í hvert skipti sem okkur birtist 

eitthvað nýtt  um sjúkdóm okkar, er sársauka þess fylgt eftir með flæði vonar. Sama hve 

sársaukafullt ferlið við að rífa niður afneitun okkar kann að vera, eitthvað annað er 
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endurreist í stað þess, innra með okkur. Jafnvel þó við finnum ekki hvöt til að trúa á 

neitt, trúum við á prógrammið. Við trúum að við getum orðið andlega heil að nýju, 

jafnvel  þegar vonleysið er mest, jafnvel á okkar sjúkustu sviðum. 

• Hvað gerum við okkur vonir um í dag? 

 

Geðveiki 

Ef við drögum í efa þörfina á því að endurreisa geðheilsu okkar, eigum við eftir að 

eiga í erfiðleikum með þetta spor. Endurskoðun á fyrsta sporinu okkar ætti að hjálpa ef 

við höfum efasemdir. Núna er rétti tíminn til að líta gaumgæfilega á geðveiki okkar. 

 

• Trúði ég því að ég gæti haft stjórn á neyslu minni ? Hver var reynsla mín af  

   þessu og hvernig var viðleitni mín árangurslaus ? 

• Hvað gerði ég sem ég get varla trúað að ég hafi gert þegar ég lít til baka ? 

   Lagði ég mig í hættu til að afla fíkniefna ? 

   Hagaði ég mér þannig, að ég skammast mín fyrir það núna ? Hvernig voru þær 

   aðstæður ? 

• Tók ég geðveikar ákvarðanir vegna neyslu minnar? 

   Hætti ég í vinnu, sleit vinskap eða öðrum samböndum, eða gafst ég upp á að ná 

   öðrum markmiðum án annarra ástæðna en að það truflaði neyslu mína? 

• Skaðaði ég einhvern tíma sjálfan mig eða aðra líkamlega í neyslu minni? 

 

Geðveiki er missir á yfirsýn okkar og samræmi. Til dæmis: Við kunnum að halda að 

persónuleg vandamál okkar séu mikilvægari en nokkurs annars, reyndar gætum við hafa 

verið ófær um að taka tillit til þarfa annarra yfir höfuð. Smávægileg vandamál verða 

meiri háttar hamfarir. Líf okkar missir jafnvægið. Nokkur augljós dæmi um geðveika 

hugsun eru að trúa því að við getum haldið okkur hreinum á eigin spýtur, eða að neysla 

fíkniefna hafi verið eina vandamál okkar og allt sé í lagi núna bara vegna þess að við 

erum hrein. Í NA er geðveiki oft skilgreind sem trúin á að við getum tekið eitthvað utan 

við okkur sjálf - fíkniefni, mátt, kynlíf, mat - til þess að laga það sem er í ólagi innra 

með okkur sjálfum, tilfinningar okkar. 
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• Hvernig hef ég brugðist of harkalega eða of lítið við hlutum? 

• Hvernig hefur líf mitt verið úr jafnvægi? 

• Á hvaða hátt getur geðveiki mín sagt mér að atriði utan við sjálfan mig geti gert  

  mig heilan eða leyst öll mín vandamál? Nota fíkniefni? Leita af áráttu í    

  fjárhættuspil, át eða kynlíf ? Eitthvað annað? 

• Er það hluti af geðveiki minni að halda að sjúkdómseinkenni fíknar minnar (neysla   

  fíkniefna eða einhver önnur birtingamynd) sé eina vandamál mitt ? 

 

Ef við höfum verið hrein um tíma, gætum við rekið okkur á að nýtt stig afneitunar er 

að gera okkur erfitt fyrir með að sjá geðveikina í lífi okkar. Alveg eins og við gerðum í 

byrjun bata okkar, þurfum við að verða meðvituð um á hvern hátt við höfum verið 

geðveik. Mörg okkar hafa komist að þeirri niðurstöðu, að skilningur okkar á geðveiki 

nær dýpra en skilgreiningin á geðveiki í grunntextanum. Við gerum sömu mistökin aftur 

og aftur, jafnvel þó við séum fyllilega meðvituð um hver útkoman verði. Ef til vill 

finnum við svo mikið til að okkur er sama um afleiðingarnar, eða að við gerum ráð fyrir 

að áráttuhegðun muni einhvern veginn verða þess virði. 

 

• Þegar við höfum sýnt áráttuhegðun, jafnvel þó að við vitum hver útkoman yrði,  

   hverjar voru þá tilfinningar okkar og hugsanir áður en við gerðum það ? Hvað lét   

   okkur halda áfram? 

 

Að fara að trúa 

Umræðan hér að ofan leggur til margar ástæður fyrir því að við gætum átt í 

erfiðleikum með þetta spor. Og það eru hugsanlega fleiri. Það er mikilvægt fyrir okkur 

að bera kennsl á og yfirvinna allar hindranir sem gætu aftrað okkur frá því að fara að 

trúa. 

 

• Óttast ég eitthvað varðandi það að fara að trúa? Hvað er það? 

• Eru einhverjar aðrar hindranir sem gera mér erfitt fyrir með að trúa?  

  Hverjar eru þær? 

• Hvað þýðir setningin „við fórum að trúa“ fyrir mér? 
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Sem fíklar, eigum við til að vera bráðlát. En það er mikilvægt að muna að annað 

sporið er ferli, ekki viðburður. Flest okkar, vakna ekki bara upp einn daginn með þá 

vitneskju að Máttur okkur æðri geti gert okkur andlega heil að nýju. Þessi trú vex smám 

saman hjá okkur. En við þurfum ekki að sitja bara og bíða eftir að trú okkar vaxi á eigin 

spýtur, við getum hjálpað til. 

 

• Hef ég einhvern tíma trúað á eitthvað sem ég hafði ekki áþreifanlegar sannanir   

  fyrir? Hvernig var sú reynsla ? 

• Hvaða reynslusögur hef ég heyrt aðra fíkla í bata deila um ferlið við að fara að 

   trúa? Hef ég reynt eitthvað af því í mínu lífi? 

•  Á hvað trúi ég? 

•  Hvernig hefur trú mín vaxið síðan ég hóf batann ? 

 

Máttur okkur æðri. 

Hvert okkar kemur inn í NA með lífsreynslusögu að baki. Sú saga mun  að miklu 

leyti ráða hvernig skilning við þróum á Mætti sem er okkur æðri. Í þessu spori þurfum 

við ekki að hafa ákveðnar hugmyndir um eðli eða einkenni þessa Æðri Máttar. Sá 

skilningur kemur seinna. Sá skilningur á Æðri Mætti sem skiptir mestu máli að finna í  

öðru sporinu er skilningur sem getur hjálpað okkur. Við höfum ekki áhyggjur af 

guðfræðilegum glæsileik eða kenningafylgni - við viljum bara eitthvað sem virkar. 

Hve öflugur þarf Máttur okkur æðri að vera? Svarið við þeirri spurningu er einfalt. 

Fíkn okkar, sem neikvæður Máttur var án efa öflugri en við vorum. Fíkn okkar leiddi 

okkur inn á braut geðveiki, sem fékk okkur til að breyta öðruvísi en við vildum hegða 

okkur. Við þurfum eitthvað til að berjast gegn því, eitthvað sem er að minnsta kosti jafn 

máttugt og fíkn okkar. 

 

• Á ég í erfiðleikum með að samþykkja að það sé Máttur eða kraftar mér æðri ? 

• Hvað er það sem er mér máttugra ? 

• Getur Máttur mér æðri hjálpað mér að halda mér hreinum ? Hvernig ? 

• Getur Máttur mér æðri hjálpað mér til bata ? Hvernig ? 

 

Sum okkar hafa kannski mjög skýra hugmynd um eðli Máttar sem er okkur æðri og 

það er svo sannarlega ekkert að því. Það er reyndar í öðru sporinu sem mörg okkar byrja 
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að móta fyrstu raunhæfu hugmyndir sínar um Mátt okkur æðri. Ef við vorum ekki búin 

að því fyrir. Mörgum fíklum hefur þótt það hjálplegt að ákvarða hvað Máttur okkur æðri 

er ekki, áður en við berum ákveðum hvað hann er. Auk þess gætum við lært meira um 

Mátt okkur æðri með því að skoða hvað sá Máttur getur gert fyrir okkur. 

Við getum myndað okkur skilning á Mætti okkur æðri á margan mismunandi hátt. 

Við getum hugsað um hann sem mátt andlegra meginreglna, mátt NA félagsskaparins, 

„góða skipulega leiðsögn“,80 eða hvað annað sem okkur dettur í hug, svo lengi sem það 

er kærleiksríkara, umhyggjusamara og máttugra en við erum sjálf. Satt að segja þurfum 

við ekki að hafa nokkurn skilning í það heila á Mætti okkur æðri, til að geta notað þann 

Mátt til að vera hrein og leita bata. 

 

• Hvaða sönnun hef ég fyrir því að Æðri Máttur sé að vinna í lífi mínu ? 

• Hverjir eru þeir eiginleikar sem minn Æðri Máttur hefur ekki ? 

• Hverjir eru þeir eiginleikar sem minn Æðri Máttur hefur ? 

 

Að verða andlega heil að nýju 

It Works: How and Why81 skilgreinir hugtakið „endurheimt“ sem „vendipunkt þar 

sem fíknin og  geðveikin sem fylgir henni, er ekki lengur við stjórnvölinn í lífi okkar“. 

Við komumst að því, að eins og geðveiki okkar var greinileg í skorti okkar á yfirsýn og 

samræmi, getum við séð andlegt heilbrigði í lífi okkar þegar við byrjum að öðlast 

yfirsýn, sem gerir okkur kleift að taka betri ákvarðanir. Við komumst að því að við 

höfum val um hvernig við hegðum okkur. Við byrjum að hafa þroska og visku til að 

hægja á okkur og velta fyrir okkur öllum hliðum aðstæðna, áður en við bregðumst við 

þeim. 

Eðlilega, mun líf okkar breytast. Flest okkar eiga ekki í neinum vanda með að sjá 

andlegt heilbrigði í lífi okkar þegar við berum saman neyslu okkar við upphaf bata 

okkar, upphaf bata okkar við að vera hrein um tíma og að vera hrein um tíma við lengri 

tíma bata. Allt þetta er ferli og þörf okkar á því að verða andlega heil að nýju, breytist 

með tímanum. 

 
80 Good Orderly Direction=GOD 
þetta er samheiti yfir guð eða æðri mátt í ensku. Orðaleikur þar sem teknir eru upphafsstafirnir og 
búið til orð. Annað svona leikur er "Don't Even Notice I A Lying"=DENIAL.  
81 Er einnig í þýðingu lesbók samhliða þessari bók, vísað í hana víðar í textanum. 
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Meðan við erum nýliðar í prógramminu, þýðir það að verða andlega heil að nýju 

sennilega, að þurfa ekki að nota lengur. Þegar það gerist, hverfur kannski eitthvað af 

geðveikinni sem er beint og augljóslega tengd neyslu okkar. Við hættum að fremja 

glæpi til að fá fíkniefni. Við hættum að koma okkur sjálfum í ákveðnar niðurlægjandi 

aðstæður sem þjóna engum tilgangi nema neyslu okkar. 

Ef við höfum verið í bata um tíma gætum við komist að þeirri niðurstöðu að við 

eigum ekki í neinum vandræðum með að trúa á Mátt okkur æðri sem getur hjálpað 

okkur að vera hreinum. En við höfum ef til vill ekki íhugað hvað það þýðir fyrir okkur 

að verða andlega heil að nýju, umfram það að vera hrein. Samhliða vexti okkar í 

batanum, er mikilvægt að hugmynd okkar um þýðingu hugtaksins „andlegt heilbrigði“ 

vaxi líka. 

 

• Hvað er sumt af því sem ég tel dæmi um andlegt heilbrigði? 

• Hvaða breytingar á hugsun minni og hegðun eru nauðsynlegar til að verða andlega  

  heill að nýju? 

• Á hvaða sviðum lífs míns þarf ég andlegt heilbrigði núna? 

• Hvernig er „endurheimt“ ferli? 

• Hvernig mun vinnan við restina af sporunum hjálpa mér að verða andlega heill að 

  nýju ? 

• Hvernig hefur andlegt heilbrigði mitt nú þegar verið endurreist í bata mínum? 

 

Sum okkar hafa kannski óraunhæfar væntingar um að verða andlega heil að nýju. 

Við höldum kannski að við munum aldrei reiðast aftur eða að um leið og við byrjum að 

vinna með þetta spor munum við alltaf haga okkur fullkomlega og ekki eiga í neinum 

frekari vandræðum með þráhyggju, tilfinningalegt uppnám eða ójafnvægi í lífi okkar. 

Þessi lýsing kann að virðast öfgakennd, en ef okkur finnst við vera vonsvikin með 

persónulegan þroska okkar í batanum eða lengd tímans sem það tekur að „verða andlega 

heil að nýju“ gætum við kannast við eitthvað af  þessari lýsingu. Flest okkar hafa komist 

að því að við öðlumst mest æðruleysi, með því að sleppa tökunum á öllum væntingum 

sem við kunnum að hafa um framvindu bata okkar. 
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• Hvaða væntingar hef ég um að verða andlega heill að nýju? Eru þær raunhæfar  

   eða óraunhæfar? 

• Eru raunhæfar væntingar mínar til batans að nást eða ekki? Skil ég að bati tekur  

  tíma og gerist ekki á einni nóttu? 

• Það er merki um andlegt heilbrigði að geta beitt því, jafnvel bara einu sinni, við 

  aðstæður sem við vorum aldrei fær um að takast á við með árangri áður fyrr.  

  Hef ég orðið fyrir einhverri þess háttar reynslu í bata mínum? Hver var hún? 

 

Andlegar meginreglur 

Í öðru sporinu einbeitum við okkur að því að halda opnum huga, fúsleika, trú, trausti 

og auðmýkt. Meginreglan um að hafa opinn huga sem við finnum í öðru sporinu, verður 

til þegar við skiljum að við getum ekki náð bata á eigin spýtur, að við þurfum einhvers 

konar hjálp. Og í framhaldi með því að opna huga okkar fyrir því að trúa að hjálp standi 

okkur til boða. Það skiptir ekki máli hvort við höfum einhverja hugmynd um hvernig 

þessi Máttur okkur æðri mun hjálpa okkur, bara að við trúum því að það sé hægt. 

 

• Hvers vegna er þröngsýni svo skaðleg fyrir bata minn? 

• Hvernig sýni ég að ég haldi opnum huga í lífi mínu í dag? 

• Hvernig hefur líf mitt breyst síðan ég hóf batann? Trúi ég að frekari 

  breyting sé möguleg? 

 

Að fylgja meginreglunni um fúsleika í öðru sporinu getur byrjað á einfaldan hátt. Í 

byrjun gætum við bara farið á fundi og hlustað á aðra fíkla í bata deila sinni reynslu af 

þessu spori. Síðan gætum við byrjað að tengja það sem við heyrum, við okkar eigin 

bata. Auðvitað biðjum við sponsorinn okkar að leiðbeina okkur. 

 

• Hvað er ég fús til að gera til að þess að verða andlega heill að nýju? 

• Er ég tilbúinn að gera eitthvað núna, sem ég vildi ekki gera áður? Hvað er það? 

 

Þegar við vinnum annað sporið getum við ekki bara setið og beðið eftir því að finna 

fyrir trúnni. Við verðum að vinna að því. Ein af hugmyndunum sem hefur virkað fyrir 

mörg okkar er að „láta sem“ við trúum. Það þýðir samt ekki að við eigum að vera 

óheiðarleg við okkur sjálf. Við þurfum ekki að ljúga að sponsornum okkar eða neinum 



 

 76 

 

 

öðrum um það hvar við erum stödd í þessu spori. Við erum ekki að gera þetta til að 

hljóma vel eða líta vel út. Að „láta sem“, á einfaldlega við að við lifum eins og að við 

trúum að það sem við vonumst eftir muni gerast. Í öðru sporinu þýðir þetta að lifa eins 

og við búumst við að verða andlega heil að nýju. Það eru margar leiðir sem þetta gæti 

virkað í lífi hvers einstaklings. Margir félagar leggja til að við getum byrjað að „láta 

sem“ með því að fara reglulega á fundi og taka leiðsögn frá sponsornum okkar. 

 

• Hvað hef ég gert sem sýnir trú mína? 

• Hvernig hefur trú mín styrkst? 

• Hef ég verið fær um að gera áætlanir, haft trú á að fíkn mín sé ekki að  

  þvælast  fyrir? 

 

Til að fylgja meginreglunni um traust gæti þurft að yfirvinna ótta gagnvart ferlinu við 

að verða andlega heil að nýju. Jafnvel þó að við höfum bara verið hrein í stuttan tíma, 

höfum við sennilega nú  þegar reynt einhvern tilfinningalegan sársauka samfara þroska í 

batanum. Við gætum verið hrædd við að það verði meiri sársauki. Á vissan hátt, er það 

rétt hjá okkur. Það verður meiri sársauki. Hins vegar verður hann aldrei meiri en við 

getum þolað og við þurfum ekki að bera hann ein. Ef við getum þróað traust á ferli 

batans og fyrir Mætti okkur æðri, getum við gengið í gegn um sársaukafullar stundir 

bata okkar. Við munum vita að það sem bíður okkar verður svo mikið meira en bara 

yfirborðskennd hamingja; það verður grundvallarbreyting sem gefur lífi okkar fyllingu í 

djúpum skilningi. 

 

• Hvað óttast ég að standi í vegi fyrir trausti mínu? 

• Hvað þarf ég til að losna við þennan ótta? 

• Hvað geri ég sem sýnir traust mitt á bataferlinu og Mætti mér æðri? 

 

Meginreglan um auðmýkt er afleiðing af viðurkenningu okkar á því að það sé til 

Máttur okkur æðri. Það er feykileg barátta fyrir flest okkar að hætta að treysta á okkar 

eigin hugsun og fara að biðja um hjálp, en þegar við náum því, erum við farin að fylgja 

meginreglunni um auðmýkt sem er að finna í öðru sporinu. 
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• Hef ég leitað eftir hjálp frá Mætti mér æðri í dag? Hvernig? 

• Hef ég leitað eftir hjálp frá sponsornum mínum, farið á fundi og leitað til  

  annarra fíkla í bata? Hver var árangurinn? 

 

Halda áfram 

Þegar við búum okkur undir að halda áfram yfir í þriðja sporið lítum við yfir hvað 

hefur áunnist með öðru sporinu. Við skrifum um skilning okkar á hverju spori samhliða 

því að undirbúa okkur til að halda áfram, það hjálpar okkur við að tileinka okkur 

andlegar meginreglur þess. 

 

• Hvað get ég gert sem hjálpar mér áfram í ferlinu til að trúa ? 

• Hvað geri ég til að komast yfir allar óraunhæfar væntingar sem ég kann að hafa um  

   að verða andlega heill að nýju ? 

• Hver er skilningur minn á öðru sporinu ? 

• Hvernig hafa fyrri þekking og reynsla haft áhrif á vinnu mína í þessu spori ? 

 

Þegar við höldum áfram inn í þriðja sporið, er vonin sennilega að vaxa innra með 

okkur. Jafnvel þó við séum ekki ný í batanum, höfum við nú styrkt vitund okkar um að 

bati,  þroski og breytingar séu ekki einungis möguleg, heldur óumflýjanleg þegar við 

sýnum viðleitni í að vinna sporin. Við getum séð möguleikann á lausn frá ákveðinni 

gerð geðveiki sem fíkn okkar hafði fangað okkur í fram að þessu. Við höfum sennilega 

nú þegar byrjað að upplifa eitthvað frelsi. Við erum byrjuð að losna frá því að eltast við 

geðveiki okkar í blindni. Við höfum rannsakað geðveiki okkar og byrjað að treysta á 

mátt okkur æðri til að leysa okkur frá því að þurfa að halda áfram sömu leið. Við erum 

að byrja að öðlast frelsi frá ranghugmyndum okkar. Við þurfum ekki lengur að berjast 

við að halda fíkn okkar leyndri eða að einangra okkur til að fela geðveiki okkar. Við 

höfum séð hvernig prógrammið hefur virkað fyrir aðra og við höfum uppgötvað, að það 

er byrjað að virka fyrir okkur líka. Í gegn um nýfundna trú, náum við fúsleika til að 

framkvæma og vinna þriðja sporið. 
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Þriðja sporið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við tókum þá ákvörðun að fela 

líf okkar og vilja umsjá Guðs, 

samkvæmt skilningi okkar á honum. 

-Þriðja sporið 
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Við höfum unnið fyrsta og annað sporið með sponsornum okkar - við höfum gefist 

upp og við höfum sýnt fúsleika okkar til að reyna eitthvað nýtt. Þetta hefur fyllt okkur 

sterkri tilfinningu um von. En ef við yfirfærum ekki von okkar yfir í aðgerðir núna, 

dofnar hún og við endum aftur á byrjunarreit. Það sem við þurfum að framkvæma er að 

taka þriðja sporið. 

Megin verkefnið í þriðja sporinu er ákvörðun. Tilhugsunin um að taka þessa 

ákvörðun kann að hræða okkur, sérstaklega þegar við skoðum hvað við erum að ákveða 

að gera í þessu spori. Flest okkar hafa ekki tekið ákvörðun í lengri tíma, ekki eina 

einustu. Aðrir hafa tekið ákvarðanir fyrir okkur - fíkn okkar, yfirvöld eða bara einhver, 

af því að við vildum ekki axla ábyrgðina af því að ákveða fyrir okkur sjálf. Okkur gæti 

þótt það vera okkur ofviða að bæta þessu við hugsunina um að leggja umsjá vilja okkar 

og lífs í hendur einhvers sem flest okkar skilja ekki enn á þessu stigi. Við gætum farið 

að leita að styttri eða auðveldari leið til að vinna prógrammið. Þessar hugsanir eru 

hættulegar því þegar við styttum okkur leið í prógramminu fyrirgerum við bata okkar. 

Ákvörðunin í þriðja sporinu gæti verið of stór til að taka í einu lagi. Ótta okkar við 

þriðja sporið og hættulegar hugsanir sem sá ótti leiðir til má létta með því að skipta 

þessu spori niður í röð minni, viðráðanlegri hindrana. Þriðja sporið er bara enn einn 

hluti leiðar okkar til bata frá fíkn okkar. Ákvörðun okkar um þriðja sporið þýðir ekki að 

við verðum fyrirvaralaust að breyta alfarið öllum okkar lífsháttum. 

Grundvallarbreytingar í lífi okkar gerast smátt og smátt, þegar við vinnum að bata okkar 

og allar slíkar breytingar krefjast þátttöku okkar. Við þurfum ekki að óttast að þetta spor 

geri eitthvað við okkur sem við erum ekki tilbúin til eða líkar ekki. 

Það er táknrænt að þetta spor fer fram á að við leggjum vilja okkar og líf í umsjá 

Guðs eins og við skiljum hann. Þessi orð eru sérstaklega mikilvæg. Með því að vinna 

þriðja sporið, erum við að leyfa einhverjum eða einhverju að sjá um okkur, ekki að 

stjórna okkur eða stýra lífi okkar fyrir okkur. Þetta spor leggur ekki til að við verðum 

hugsunarlaus vélmenni án getu til að lifa okkar eigin lífi né heldur leyfir það þeim sem 

finnst þess háttar ábyrgðarleysi aðlaðandi að láta eftir þannig hvöt. Þess í stað erum við 

að taka einfalda ákvörðun um að breyta um átt, hætta að gera uppreisn gegn eðlilegu og 

rökréttu flæði í lífi okkar, hætta að slíta okkur út við að reyna að láta allt gerast eins og 

við stjórnum heiminum. Við erum að viðurkenna að Máttur okkur æðri geti skilað betri 

vinnu í að annast vilja okkar og líf en við höfum gert. Við erum að styrkja andlegt ferli 

batans með því að byrja að kanna sem einstaklingar hvaða skilning við leggjum í orðið 

„Guð.“ 
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Í þessu spori, þarf hvert og eitt okkar  að komast að einhverri niðurstöðu um hvað við 

teljum að „Guð“ merki. Skilningur okkar þarf ekki að vera margbrotinn eða fullkominn. 

Hann þarf ekki að vera eins og skilningur einhvers annars. Við gætum uppgötvað að við 

séum viss um hvað Guð er ekki fyrir okkur, en ekki hvað Guð er og það er í lagi. Það 

eina sem er nauðsynlegt er að við hefjum leitina, sem gerir okkur kleift að dýpka 

skilning okkar samhliða bataferlinu. Hugmynd okkar um Guð mun þróast samhliða 

þroska okkar í batanum. Vinnan í þriðja sporinu mun hjálpa okkur að finna hvað virkar 

best fyrir okkur. 

 

Að taka ákvörðun 

Eins og við höfum áður rætt, þá kemur hugsunin um að taka stóra ákvörðun sumum 

okkar úr jafnvægi. Við kunnum að finna fyrir ótta eða finnast við ofurliði borin. Við 

óttumst kannski afleiðingarnar eða skuldbindinguna sem gefin er í skyn. Við kunnum að 

halda að ekki verði aftur snúið með framkvæmdina og óttumst að við gerum það ekki 

rétt, eða höfum ekki tækifæri til að endurtaka það. Hins vegar þá er ákvörðunin um að 

leggja vilja okkar og líf í umsjá Guðs eins og við skiljum hann, ákvörðun sem við getum 

tekið aftur og aftur, þess vegna daglega. Satt að segja þá erum við líkleg til að komast 

að þeirri niðurstöðu að við þurfum að taka þessa ákvörðun reglulega eða að eiga á hættu 

að missa tökin á bata okkar vegna andvaraleysis.  

Það er nauðsynlegt að við höfum hjarta okkar og anda með í töku þessarar 

ákvörðunar. Þó að orðið „ákvörðun“ gefi til kynna hugrænt ferli þurfum við að leggja af 

mörkum vinnuna sem er nauðsynleg til að fara út fyrir vitsmunalegan skilning og 

tileinka sér þetta val. 

 

• Hvers vegna er miðpunktur þessa spors að taka ákvörðun? 

• Get ég tekið þessa ákvörðun aðeins fyrir daginn í dag?  

  Óttast ég eða hef efasemdir vegna þess? Hverjar eru þær? 

 

Við þurfum að gera okkur grein fyrir því að það að taka ákvörðun án þess að fylgja 

henni eftir með framkvæmd er tilgangslaust. Til dæmis gætum við ákveðið einn 

morguninn að fara eitthvert og síðan sest niður og ekki hreyft okkur út úr húsi restina af 

deginum. Með því  myndum við gera fyrri ákvörðun okkar tilgangslausa, ekki 

marktækari en hvaða tilviljanakennda hugsun sem okkur dettur í hug.  
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• Hvað hef ég framkvæmt til að fylgja eftir ákvörðun minni? 

• Hvaða svið lífs míns á ég í erfiðleikum með að láta af hendi? 

  Hvers vegna er eiginlega svo mikilvægt að láta þau af hendi? 

 

Eigin vilji 

Þriðja sporið er nauðsynlegt vegna þess að við höfum breytt samkvæmt eigin vilja 

svo lengi og misnotað réttinn til að velja og taka ákvarðanir. Svo hvað nákvæmlega er 

eigin vilji ? Stundum er hann algjört fráhvarf og einangrun. Við endum með að lifa 

mjög einmana og sjálfhverfri82 tilveru. Stundum veldur eigin vilji því að við útilokum 

allt, nema það sem við viljum. Við virðum að vettugi þarfir og tilfinningar annarra. Við 

ryðjumst í gegn og vöðum yfir hvern þann, sem dregur í efa rétt okkar til að gera hvað 

sem við viljum. Við verðum eins og skýstrókur, þeytumst í gegn um líf fjölskyldu, vina 

og jafnvel ókunnugra, algjörlega ómeðvituð um slóð eyðileggingar sem við skiljum 

eftir. Ef aðstæðurnar eru okkur ekki að skapi, reynum við að breyta þeim með öllum 

tiltækum ráðum til að ná takmarki okkar. Við reynum að ná fram vilja okkar sama hvað 

það kostar. Við erum svo upptekin af því að elta hugdettur okkar með harðfylgi, að við 

missum algjörlega samband við samvisku okkar og við Æðri Mátt. Hvert okkar verður 

að gera sér grein fyrir því hvernig við höfum brugðist við af eigin vilja til að vinna þetta 

spor. 

 

• Hvernig hef ég breytt samkvæmt eigin vilja ? Hver var tilgangur minn ? 

• Hvaða áhrif hefur það haft á líf mitt að breyta samkvæmt eigin vilja ? 

• Hvernig hefur eigin vilji minn haft áhrif á aðra ? 

 

Þegar við gefum frá okkur okkar eigin vilja þýðir það ekki að við getum ekki sóst 

eftir markmiðum eða reynt að gera breytingar á lífi okkar og heiminum. Það þýðir ekki 

að við verðum að sætta okkur andstöðulaus við óréttlæti gagnvart okkur sjálfum eða 

fólki sem við berum ábyrgð á. Við þurfum að gera greinarmun á milli eyðileggjandi 

eigin vilja og uppbyggjandi aðgerða. 

  

 
82 Sjálfhverfur ref 12 spor grunntexta 
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• Skaða ég einhvern með því að sækjast eftir markmiðum mínum? Hvernig? 

• Er líklegt að ég geri eitthvað sem hefur slæm áhrif á mig eða aðra þegar ég sækist  

   eftir því sem ég vil? Skýrið. 

• Verð ég að stofna einhverri af meginreglum mínum í hættu, til að ná þessu  

   takmarki? (Til dæmis: Verð ég að sýna óheiðarleika ? Grimmd ? Ótryggð?) 

 

Ef við erum nýliðar í prógramminu og rétt að byrja vinnuna við þriðja sporið, 

munum við líklega fara að velta fyrir okkur hver vilji Guðs sé fyrir okkur og halda að 

þetta spor ætlist til að við komumst að því. Í reynd einbeitum við ekki athygli okkar 

formlega að því að leita þekkingar á vilja okkar Æðri Máttar fyrir okkur fyrr en í ellefta 

sporinu, en við byrjum ferlið sem leiðir okkur að því í þriðja sporinu. 

Vilji Guðs fyrir okkur er nokkuð sem við munum læra að þekkja smám saman þegar 

við vinnum sporin. Þegar að því er komið, getum við komist að mjög einföldum 

niðurstöðum um hver vilji Máttar okkur æðri er fyrir okkur, sem gagnast vel í bili. Það 

er vilji okkar Æðri Máttar fyrir okkur, að við höldum okkur hreinum. Það er vilji okkar 

Æðri Máttar fyrir okkur að gera það sem hjálpar okkur að halda okkur hreinum, svo sem 

að fara á fundi og tala reglulega við sponsorinn okkar. 

 

• Lýsið þeim skiptum sem eigin vilji hefur ekki verið nóg.  

   (Til dæmis, ég gat ekki haldið mér hreinum af mínum eigin vilja.) 

• Hver er munurinn á mínum vilja og Guðs vilja? 

 

Það gæti komið að því í bata okkar að við áttuðum okkur á því að við höfum 

einhvern veginn farið frá því að reyna að aðlaga okkar vilja að vilja okkar Æðri Máttar, 

til þess að ganga fyrir eigin vilja. Þetta gerist svo hægt og rólega að við tökum varla 

eftir því. Það virðist sem svo, að við séum sérstaklega berskjölduð gagnvart eigin vilja 

þegar hlutirnir ganga vel. Við förum yfir þessa fínu línu, sem afmarkar auðmjúka og 

heiðarlega eftirsókn eftir markmiðum, frá einbeittri stjórnsemi og þvinguðum árangri. 

Við stöndum okkur að því að ganga pínulítið of langt í samræðum til að sannfæra 

einhvern um að við höfum rétt fyrir okkur. Við stöndum okkur að því að halda í eitthvað 

pínulítið of lengi. Við gerum okkur skyndilega grein fyrir því að við höfum ekki haft 

samband við sponsorinn okkar í þó nokkurn tíma. Við finnum hljóða, nærri 

undirmeðvitaða vanlíðan sem gerir okkur aðvart um þetta hárfína fráhvarf frá batanum - 

ef við hlustum. 
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• Hefur það hent í bata mínum, að ég hef staðið mig að því að taka óljóst aftur vilja 

   minn og líf? Hvað gerði mér viðvart? Hvað hef ég gert til að snúa mér aftur að 

   þriðja sporinu? 

 

Guð eins og við skiljum hann. 

Áður en við köfum djúpt í ferlið við að leggja vilja okkar og líf í umsjá Guðs eins og 

við skiljum hann ættum við að vinna að því að sigrast á öllum neikvæðum skoðunum 

eða gagnslausum fyrir fram mynduðum hugmyndum sem við höfum um orðið „Guð“. 

 

• Hefur orðið „Guð,“ eða hugtakið sjálft valdið mér óþægilegri líðan? 

   Hver er orsök óþæginda minna? 

• Hef ég einhvern tíma trúað því, að Guð hafi valdið því að hræðilegir atburðir hendi   

   mig eða verið að refsa mér? Hvaða atburðir voru það? 

 

Grunntexti okkar leggur til að við veljum skilning á okkar Æðri Mætti, sem er 

kærleiksríkur og umhyggjusamur og okkur meiri. Þessar einföldu leiðbeiningar geta náð 

yfir eins mikinn fjölda mismunandi skilgreininga á Guði, eins og það eru margir félagar 

í NA. Þær útiloka engan. Ef við leggjum þann skilning í  orðið „Guð“ að það merki 

máttur prógrammsins, eiga þessar leiðbeiningar við. Ef við leggjum þann skilning í  

orðið „Guð“ að það merki andlegar meginreglur prógrammsins, eiga þessar 

leiðbeiningar við. Ef við leggjum þann skilning í  orðið „Guð“ að það merki 

persónulegur máttur eða vera sem við getum átt samskipti við, eiga þessar leiðbeiningar 

við. Það er nauðsynlegt að við byrjum að skoða og móta skilning okkar. Sponsorinn 

okkar getur veitt ómetanlega hjálp í þessu ferli. 

 

• Hver er skilningur minn á Mætti mér æðri í dag? 

• Hvernig vinnur minn Æðri Máttur í lífi mínu? 

 

Eins mikilvægt sem það er að finna út hvað Æðri Máttur okkar er fyrir okkur, þá er 

það mikilvægara, að við þróum samband við þann Mátt, hver sem skilningur okkar á 

honum kann að vera. Við getum gert þetta á ýmsa vegu. Í fyrsta lagi þurfum við að eiga 

samskipti við okkar Æðri Mátt. Sum okkar kalla það bæn og sum kalla það annað. Þessi 

samskipti þurfa ekki að vera formleg, ekki einu sinni í töluðu máli. 
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Í öðru lagi þurfum við að vera opin fyrir samskiptum við okkar Æðri Mátt. Þetta 

kann að vera gert með því að gefa gaum að því hvernig okkur líður, viðbrögðum okkar 

og hvað er að gerast innra með okkur og umhverfis okkur. Eða við höfum persónulegt 

ferli sem hjálpar okkur að tengjast Mætti okkur æðri. Það getur verið að Æðri Máttur 

okkar tali til okkar eða hjálpi okkur að sjá hvað er rétt í gegn um félaga okkar innan NA. 

Í þriðja lagi þurfum við að leyfa okkur að hafa tilfinningar til Guðs eins og við 

skiljum hann. Við gætum reiðst. Við gætum fundið fyrir kærleika. Við gætum orðið 

hrædd. Við gætum fundið fyrir þakklæti. Það er allt í lagi að deila öllum  mögulegum 

mannlegum tilfinningum með okkar Æðri Mætti. Þetta gerir okkur kleift að finnast við 

standa nær Mættinum, sem við treystum á og hjálpar okkur að þróa traust okkar til þess 

Máttar. 

 

• Hvernig á ég samskipti við Æðri Mátt minn? 

• Hvernig á Æðri Máttur minn samskipti við mig? 

• Hverjar eru tilfinningar mínar til Æðri Máttar míns? 

 

Mörg okkar þróa sjálf skilning á Guði, samhliða því að við höldum okkur hreinum. 

Vaxandi skilningur okkar endurspeglar reynslu okkar. Við þroskumst inn í skilning á 

Guði sem veitir okkur frið og æðruleysi. Við treystum Æðri Mætti okkar og lítum 

björtum augum á lífið. Okkur fer að finnast að eitthvað ofar skilningi okkar hafi snert líf 

okkar og erum glöð og þakklát fyrir að svo er. 

Svo gerist eitthvað sem véfengir allt sem við trúum um Æðri Mátt okkar eða fær 

okkur til að efast alfarið um tilveru Máttarins. Það getur verið dauðsfall eða óréttlæti 

eða missir. Hvað sem það er þá lætur það okkur líða eins og við höfum fengið spark í 

magann. Við getum einfaldlega ekki skilið það. 

Það er á þannig stundu sem við höfum mesta þörf fyrir okkar Æðri Mátt þó að við 

drögum okkur líklega ósjálfrátt í burtu. Skilningur okkar á Æðri Mætti snýst um að fara 

í gegn um dramatíska breytingu. Við þurfum að halda áfram að teygja okkur til Æðri 

Máttar okkar og biðja um sátt, ef ekki skilning. Við þurfum að biðja um styrk til að 

halda áfram. Um síðir endurbyggjum við samband okkar við Æðri Mátt okkar, þó það 

sé líklega með öðrum skilmálum. 
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• Á ég í erfiðleikum með að breyta trú minni á eðli Æðri Máttar míns? Lýsið. 

• Virkar núverandi hugmynd mín um Æðri Mátt ennþá?  

   Hvernig þyrfti hún að breytast? 

 

Þegar skilningur okkar á Æðri Mætti vex og þróast, komum við til með að bregðast 

öðruvísi við því sem gerist í lífi okkar. Það gæti komið að því að við horfumst með 

hugrekki í augu við aðstæður sem áður kveiktu ótta í hjarta okkar. Hugsanlega tökumst 

við á við vonbrigði með meiri reisn. Við komust að því að við erum fær um að stoppa 

og velta fyrir okkur aðstæðum áður en við framkvæmum. Við erum sennilega rólegri, 

áráttan minni og við færari um að sjá fram yfir augnablikið. 

 

Að fela í umsjá 

Það skiptir máli í hvaða röð við undirbúum okkur, til að fela vilja okkar og líf okkar í 

umsjá Guðs eins og við skiljum hann. Mörg okkar hafa komist að því, að í raun fylgjum 

við skipulagi þriðja sporsins. Fyrst látum við af hendi vilja okkar, síðan látum við hægt 

og rólega af hendi líf okkar. Það virðist vera auðveldara fyrir okkur að skilja tortímandi 

eðli83 í okkar eigin vilja, sjá að við verðum láta hann af hendi og eðli málsins samkvæmt 

er hann fyrstur til að fara. Það er hins vegar erfiðara fyrir okkur að skilja þörfina á því 

að láta af hendi líf okkar og ferli þeirrar uppgjafar. 

Til þess að við getum verið sátt við að leyfa okkar Æðri Mætti að sjá um líf okkar 

verðum við að hafa þróað einhvers konar traust. Ef til vill eigum við ekki í neinum 

vandræðum með að láta af hendi fíkn okkar en viljum halda stjórninni á öðrum sviðum 

lífs okkar. Ef til vill treystum við okkar Æðri Mætti til að annast atvinnumál okkar en 

ekki um sambönd okkar. Ef til vill treystum við okkar Æðri Mætti til að annast maka 

okkar en ekki börnin okkar. Ef til vill treystum við okkar Æðri Mætti fyrir öryggi okkar 

en ekki fjármálum. Mörg okkar eiga í erfiðleikum með að sleppa tökunum algerlega. 

Við höldum að við treystum okkar Æðri Mætti fyrir ákveðnum sviðum lífs okkar en 

tökum snarlega aftur stjórnina í fyrsta skipti sem við verðum hrædd eða hlutirnir ganga 

ekki eins og okkur finnst þeir ættu að gera. Það er nauðsynlegt að við skoðum 

framvindu okkar við að láta af hendi. 

  

 
83 Tortímandi eðli í lesbók (ef til vill full dramatískt) 
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• Hvað merkir „fela í umsjá“  fyrir mér? 

• Hvað merkir það fyrir mig að fela vilja minn og líf mitt í umsjá Guðs eins og ég  

  skil hann? 

• Hvernig gæti líf mitt breyst ef ég tek þá ákvörðun að fela það í umsjá Æðri Máttar 

   míns? 

• Hvernig leyfi ég mínum Æðri Mætti að vinna í lífi mínu? 

• Hvernig annast minn Æðri Máttur um vilja minn og líf mitt? 

• Hefur það komið fyrir að ég hef ekki getað sleppt tökunum og treyst Guði til að  

  annast árangur í tiltekinni stöðu? Lýsið. 

• Hefur það komið fyrir að ég hafi getað sleppt tökunum og treyst Guði fyrir  

  árangrinum? Lýsið. 

 

Til þess að fela vilja okkar og líf yfir í umsjá æðri máttar okkar þarf einhvers konar 

aðgerð. Mörgum okkar þykir það virka best fyrir okkur að gefa einhverja formlega 

yfirlýsingu reglulega. Ef til vill myndum við vilja að nota eftirfarandi tilvitnun frá 

grunntexta okkar: „Taktu vilja minn og líf. Leiðbeindu mér í batanum. Sýndu mér 

hvernig á að lifa.“ Þetta virðist ná að fanga kjarnann í þriðja sporinu fyrir mörg okkar. 

Samt sem áður getum við svo sannarlega valið okkar eigin orð eða fundið óformlegri 

leið til þess. Mörg okkar trúa því  að hvern dag sem við höldum bindindi frá neyslu eða 

fylgjum tillögum frá sponsornum okkar séum við í raun að framkvæma samkvæmt 

ákvörðun okkar um að fela vilja okkar og líf í hendur æðri máttar okkar. 

 

• Hvernig framkvæmi ég það að láta af hendi? Eru einhver orð sem ég á að segja 

   reglulega? Hver eru þau? 

 

Andlegar meginreglur 

Með tilliti til eiginlegra andlegra meginreglna í þriðja sporinu beinum við athyglinni 

fyrst að uppgjöf og fúsleika. Síðan skoðum við hvernig von hnikast yfir í trú og traust. 

Að lokum sjáum við hvernig meginreglan um  skuldbindingu er tengd þriðja sporinu. 

Það er auðvelt fyrir okkur að fylgja meginreglunni um uppgjöf þegar allt gengur eins 

og okkur líkar - höldum við. Í raun er það líklegra að við leiðumst til að trúa því að við 

séum við stjórnvölinn þegar allt gengur vel sem krefst ekki mikillar „uppgjafar.“ Það er 
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mikilvægt að halda meginreglunni um uppgjöf í umsjá Guðs eins og við skiljum hann, 

virkri í anda okkar jafnvel þegar hlutirnir ganga vel. 

 

• Hvað er ég að gera til að styrkja ákvörðun mína um að leyfa mínum Æðri Mætti að  

  annast vilja minn og líf mitt? 

• Hvernig leyfir þriðja sporið mér að byggja á uppgjöfinni sem ég hef þróað 

   í sporum eitt og tvö? 

 

Okkur finnst við oftast vera viljugust strax eftir uppgjöf. Fúsleiki fylgir oft  

í kjölfar angistar eða baráttu um stjórn. Við getum þó fylgt meginreglunni um fúsleika 

áður en það verður nauðsynlegt og mögulega komist hjá einhverjum sársauka. 

 

• Á hvern hátt hef ég sýnt fúsleika í bata mínum fram að þessu? 

• Er ég að berjast við eitthvað í bata mínum? Hvað held ég að myndi gerast ef ég yrði 

   fús til að leyfa bata mínum að hafa betur á því sviði lífs míns? 

 

Andleg þróun í þriðja sporinu liggur frá von til trúar til trausts. Þegar við byrjum 

þriðja sporið berum við með okkur snert af von sem kviknaði hjá okkur meðan við 

unnum annað sporið. Vonin sprettur upp úr vitneskjunni um að líf okkar er fullt af 

möguleikum - það er engin fullvissa enn, bara fyrsta hvísl eftirvæntingarinnar um að ef 

til vill séum við fær um að uppfylla innstu þrá hjarta okkar. Þegar vonin verður að trú 

hverfur eftirliggjandi efi. Trúin virkjar okkur áfram til framkvæmda í raun vinnum við 

vinnuna sem þeir sem höfum trú á segja okkur að sé nauðsynleg ef við eigum að ná 

þeim árangri sem við viljum ná. Í þriðja sporinu, gefur trúin okkur getuna til að taka 

ákvörðun af alvöru og fylgja þeirri ákvörðun eftir með aðgerð. Traust kemur til leiks 

eftir að trúnni hefur verið beitt. Við höfum sennilega tekið merkjanlegum framförum í 

átt að því að ná markmiðum okkar; nú höfum við sannanir fyrir því að við getum haft 

áhrif á stefnuna sem líf okkar tekur með uppbyggilegum aðgerðum. 

 

• Hvernig hafa von, trú og traust orðið að jákvæðu afli í lífi mínu? 

• Hvað fleira get ég gert til að beita meginreglum vonar, trúar og trausts 

   í bata mínum? 

• Hvaða sönnun hef ég fyrir því að ég geti haft traust á bata mínum? 
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Meginreglan um skuldbindingu er hápunktur andlegs ferlis í þriðja sporinu. 

Þetta spor snýst um að taka ákvörðunina um að „fela í umsjá“ aftur og aftur, jafnvel 

þegar ákvörðun okkar virðist ekki hafa nein jákvæð áhrif. Við getum fylgt andlegu 

meginreglunni um skuldbindingu með því að endurtaka ákvörðun okkar reglulega og 

með því að halda áfram að framkvæma það sem gefur ákvörðun okkar innihald og 

merkingu - svo sem að vinna restina af sporunum. 

 

• Hvað hef ég nýlega gert sem sýnir skuldbindingu mína við batann og að vinna 

   prógrammið? (Til dæmis: Hef ég tekið að mér þjónustu innan  NA?  

   Hef ég  samþykkt að vera sponsor fyrir annan fíkil í bata?  

   Hef ég haldið áfram að fara á fundi sama hvað mér fannst um þá?  

   Hef ég haldið áfram að vinna með sponsornum mínum, jafnvel eftir að hann eða  

   hún sögðu mér óþægilegan sannleika eða veittu mér leiðsögn sem ég vildi ekki 

    fylgja? Fór ég eftir þeirri leiðsögn?) 

 

Halda áfram 

Þegar við búum okkur undir að halda yfir í fjórða sporið, lítum við yfir hvað hefur 

áunnist með þriðja sporinu. Þegar við skrifum um skilning okkar á hverju spori 

samhliða því að undirbúa til að halda áfram, hjálpar það okkur að tileinka okkur 

andlegar meginreglur þess.  

 

• Hef ég einhverjar efasemdir um ákvörðun mína að leggja vilja minn og líf mitt í  

  umsjá Guðs? 

• Finnst mér ég vera tilbúinn núna til að láta þetta af hendi? 

• Hvernig hjálpar uppgjöf mín í fyrsta sporinu, mér í því þriðja? 

• Hvað ætla ég að gera til að fylgja eftir ákvörðun minni? Hvernig passar vinnan við  

  það sem eftir er af sporunum inn í þetta? 

 

Við ljúkum vinnunni við þriðja sporið með aukinni frelsistilfinningu. Ef við höfum 

verið skilvirk í þessu spori er það okkur mikill léttir að gera okkur grein fyrir að 

heimurinn rúllar ágætlega áfram án afskipta okkar. Ábyrgðin af því að stjórna öllu er 

gífurleg byrði og við afsölum okkur henni með gleði. Við gætum fundið vellíðan í því 

að kærleiksríkur Guð annast vilja okkar og líf, og lætur okkur vita svo lítið ber á að 
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leiðin sem við erum á sé sú rétta. Við höfum séð gömlu hugmyndirnar okkar eins og 

þær eru í raun og við erum fús til að sleppa þeim og leyfa breytingum að eiga sér stað í 

lífi okkar. Við gætum jafnvel áttað okkur á að við erum fús til að taka einhverja áhættu 

sem við höfum aldrei haft hugrekki til að taka áður af því að við finnum öryggi í 

vitneskjunni um að okkar Æðri Máttur annast okkur. 

Sumir taka hlé áður en þeir taka áríðandi ákvarðanir og jarðbinda sig í andlegum 

eiginleikum sínum. Við horfum til uppsprettu styrks okkar, bjóðum Æðri Mætti að 

vinna í lífi okkar og höldum áfram þegar við erum viss um að við séum á réttri leið. Nú 

þurfum við að taka annað spor á leiðinni til bata, spor sem gerir ákvörðun þriðja spors 

okkar að raunveruleika. Það er kominn tími til að gera leitandi og óttalaust, siðferðisleg 

reikningsskil á sjálfum okkur. 
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Fjórða sporið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Við gerðum leitandi og óttalaust 

siðferðisleg reikningsskil á sjálfum 

okkur.“ 

- Fjórða sporið 
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Flest okkar komu til NA vegna þess að við vildum hætta ákveðnu atferli -að nota 

fíkniefni. Við hugsuðum væntanlega ekki mikið um hvað við vorum að fara út í - bata 

prógramm - með því að koma til NA. En ef við höfum ekki skoðað hvað það sé sem við 

fáum út úr þessu prógrammi, er núna góður tími til að staldra við og hugsa um það. 

Fyrst ættum við að spyrja okkur sjálf hvað það er sem við viljum fá út úr bata. Flest 

okkar svara þessari spurningu með því að segja að við viljum bara vera sátt eða 

hamingjusöm eða æðrulaus. Okkur langar einungis að líka við okkur sjálf. En hvernig 

getur okkur líkað við okkur sjálf þegar við höfum ekki einu sinni hugmynd um hver við 

erum ? 

Fjórða sporið gefur okkur úrræðin til að byrja að komast að því hver við erum, 

upplýsingarnar sem við þurfum til að byrja að líka við okkur sjálf og fá það annað sem 

við búumst við frá prógramminu - sátt, hamingju, æðruleysi. 

Fjórða sporið er boðberi nýs tímabils í bata okkar. Frá fjórða spori og til og með því 

níunda má hugsa sem ferli inni í ferli. Við notum upplýsingarnar sem við finnum við 

vinnu í fjórða sporinu til að vinna fimmta, sjötta, sjöunda, áttunda og níunda sporið 

okkar. Þessu ferli er ætlað að vera endurtekið aftur og aftur í bata okkar. 

Það er til líking fyrir þetta ferli sem á sérstaklega vel við. Við getum hugsað um 

okkur sjálf sem lauk. Hvert skipti sem við byrjum fjórða sporið erum við að fletta af 

einu lagi af lauknum og nálgumst kjarnann. Hvert lag af lauknum táknar annað lag af 

afneitun, sjúkdómnum fíkn, skapgerðarbrestum okkar og skaðanum sem við höfum 

valdið. Kjarninn táknar hreinan og heilan anda sem býr innra með hverju og einu okkar. 

Markmið okkar í batanum er andleg vakning og við nálgumst hana með því að byrja á 

þessu ferli. Andi okkar vaknar aðeins meira í hvert skipti sem við förum í gegnum það. 

Fjórða sporið er aðferð til að læra um okkur sjálf og það snýst jafnframt um að finna 

skapgerðareiginleika okkar eins og að bera kennsl á nákvæmt eðli misgjörða okkar. 

Reikningsskilaferlið er líka breiðgata til frelsis. Okkur hefur verið meinað frelsi svo 

lengi - sennilega allt okkar líf. Mörg okkar hafa komist á raun um það þegar við vinnum 

fjórða sporið að vandamál okkar byrjuðu ekki þegar við notuðum fíkniefni í fyrsta sinn, 

heldur löngu áður þegar fræjum fíknar okkar var í raun sáð. Okkur kann að hafa fundist 

við einangruð og frábrugðin löngu áður en við notuðum fíkniefni. Í reynd eru líðan 

okkar og öflin sem drifu okkur áfram algjörlega samofin fíkn okkar. Það var þrá okkar 

eftir að breyta því hvernig okkur leið og bæla niður þessi öfl sem leiddi okkur að því að 

nota fíkniefni í fyrsta sinn. Reikningsskilin okkar fletta ofan af ógrónum sársauka og 
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togstreitu í fortíð okkar svo að við erum ekki lengur undir náð þeirra komin. Við höfum 

val. Við öðlumst frelsi að vissu marki. 

Þessi hluti sporaleiðbeininganna hefur í raun tvo aðskilda undirkafla. Sá fyrri hjálpar 

okkur að undirbúa vinnuna við fjórða sporið með því að leiðbeina okkur í gegnum 

könnun á ástæðum okkar fyrir því að vinna þetta spor og hvaða þýðingu þetta spor hefur 

fyrir okkur. Sá seinni er leiðbeiningar til að gera í raun leitandi og óttalaust, siðferðisleg 

reikningsskil. 

 

Hvatning 

Þó svo að ástæður okkar fyrir því að vinna fjórða sporið séu ekki eins mikilvægar og 

að virkilega vinna fjórða sporið kann okkur að finnast hjálp í því að skoða og losa okkur 

við þær efasemdir sem við höfum um þetta spor og hugsa um eitthvað af ávinningnum 

sem kemur af því að vinna það. 

 

• Hef ég einhverjar efasemdir um að taka þetta spor? Hverjar eru þær? 

• Hver er ávinningurinn sem gæti komið af því að gera leitandi og  

   óttalaust, siðferðisleg reikningsskil á sjálfum mér? 

• Hvers vegna ætti ég ekki að fresta því að vinna þetta spor? 

• Hver er ávinningurinn af því að fresta ekki? 

 

Leitandi og óttalaust 

Þetta er orðalagið sem hefur valdið mörgum okkar sem mestum vangaveltum. Við 

skiljum líklega hvað „leitandi“ þýðir, en hvað með „óttalaust“ ? Hvernig getum við 

komist fyrir allan okkar ótta ? Við hugsum okkur að það gæti tekið fleiri ár en við 

þurfum að vinna í þessum reikningsskilum nú þegar. 

Að gera reikningsskil óttalaust merkir það að halda áfram þrátt fyrir ótta okkar. Það 

merkir það að hafa hugrekkið til að framkvæma þetta sama hvað okkur finnst um það. 

Það merkir að hafa hugrekkið til að vera heiðarlegur jafnvel þegar við hörfum undan 

innra með okkur og sverjum að við munum taka það sem við erum að skrifa með okkur 

í gröfina. Það merkir að hafa einbeitnina til að vera nákvæmur jafnvel þegar það virðist 

sem við höfum skrifað nóg. Það merkir að hafa trúna til að treysta þessu ferli og treysta 

Æðri Mætti okkar til að gefa okkur hvaða þá eiginleika sem við þurfum til að ganga í 

gegn um ferlið. 
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Horfumst í augu við það: Þetta spor krefst mikillar vinnu. En við getum hughreyst 

okkur við þá staðreynd að það eru sjaldan tímamörk á því að ljúka þessu spori. Við 

getum gert það í viðráðanlegum áföngum, smávegis í einu þar til við erum búin. Það 

eina sem er áríðandi er að við vinnum stöðugt að því. 

Það koma tímar sem hreini tíminn okkar getur í raun unnið á móti okkur: þegar við 

viðurkennum ekki ótta okkar við að gera reikningsskil. Mörg okkar sem hafa unnið með 

fjórða sporið marg oft og vita að það er þegar upp er staðið eitt það kærleiksríkasta sem 

við getum gert fyrir okkur sjálf, geta enn staðið sig að því að forðast þetta verkefni. Við 

gætum haldið að þar sem við vitum hve gott þetta ferli er ættum við ekki að óttast það. 

En við þurfum að gefa okkur sjálfum leyfi til að óttast, ef það er það sem við finnum 

fyrir. 

Við gætum líka verið haldin ótta sem kemur af fyrri reynslu af fjórða sporinu. Við 

vitum að reikningsskil þýða breytingar í lífi okkar. Við vitum að ef reikningsskil okkar 

leiða í ljós eyðileggjandi ferli, getum við ekki haldið áfram að hegða okkur á sama máta 

án töluverðs sársauka. Stundum þýðir þetta að við verðum að sleppa tökum á einhverju í 

lífi okkar – einhverri hegðun/venju sem við höldum að við getum ekki komist af án, 

sambandi eða ef til vill efasemdum sem við höfum alið með okkur svo vendilega að þær 

hafa í raun orðið á sjúklegan hátt uppspretta huggunar og sáttar. Óttinn við að sleppa 

einhverju sem við höfum farið að stóla á, sama hvað okkur er farið að gruna að það sé 

ekki gott fyrir okkur er algjörlega fullgildur ótti. Við getum bara ekki látið það stoppa 

okkur. Við verðum að horfast í augu við það og sýna hugrekki. 

Við gætum líka þurft að komast yfir hindrun sem sprottin er af mótþróa við að leiða í 

ljós meira af sjúkdómi okkar. Margir meðlimir okkar með hreinan tíma hafa deilt því að 

reikningsskil gerð seinna á bata ferlinu leiddu í ljós að fíkn þeirra hafði dreift öngum 

sínum svo algjörlega um allt þeirra líf að nánast ekkert svið var ósnert. Þessum skilningi 

er oft mætt í fyrstu með skelfingu og fáti. Við furðum okkur að því að við getum enn 

verið svo sjúk. Hefur öll viðleitnin í batanum ekki haft meiri árangur en bara að lækna 

yfirborðið? 

Auðvitað hefur hún gert það. Við þurfum bara smá tíma til að muna það. Sponsorinn 

okkar mun með ánægju minna okkur á. Eftir að við höfum haft tíma til að meðtaka það 

sem  reikningsskil okkar eru að leiða í ljós, finnum við tilfinningu vonar rísa og koma í 

stað skelfingarinnar. Þrátt fyrir allt, eru reikningsskil ávallt upphaf ferlis breytinga og 

frelsis. Því skyldi það ekki vera svo í þetta skipti líka? 
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• Óttast ég að vinna þetta spor ? Hvað óttast ég? 

• Hvað merkir það fyrir mig að vera leitandi og óttalaus? 

• Er ég að vinna með sponsornum mínum og að tala við aðra fíkla?  

  Hvað annað er ég að framkvæma til að sannfæra sjálfa /sjálfan um að ég geti tekist  

   á við hvað sem kemur í ljós við þessi reikningsskil? 

 

Siðferðisleg reikningsskil 

Mörg okkar eiga fjölda óþægilegra tengsla við orðið „siðferði“. Það gæti kallað fram 

minningar um óhóflega strangar hegðunarreglur sem var ætlast til að við fylgdum eftir. 

Það gæti fengið okkur til að hugsa um fólk sem við teljum „siðsamt“ fólk sem við 

hugsum um sem okkur betra. Að heyra þetta orð gæti líka vakið tilhneigingu okkar til 

uppreisnar gegn siðferðisreglum samfélagsins og gremju okkar gagnvart yfirvaldi sem 

var aldrei sátt við siðferði okkar. Hvort þetta á við fyrir okkur sem einstaklinga er fyrir 

okkur að ákveða sem einstaklinga. Ef eitthvað af þessu hér á undan virðist eiga við 

getum við létt á óþægindum okkar af orðinu „siðferðislegt“ með því að hugsa um það á 

annan hátt 

Innan NA, í þessu spori, hefur orðið „siðferði“ ekkert að gera með ákveðnar  

hegðunarreglur, samfélagsvenjur, eða álit einhvers yfirvalds. Siðferðisleg reikningsskil 

eru eitthvað sem við getum notað til að finna okkar eigið einstaklingsbundna siðferði, 

okkar eigin gildi og meginreglur. Við þurfum ekki að tengja þau á nokkurn hátt við gildi 

og meginreglur annarra. 

 

• Veldur orðið „siðferði“ mér óróleika ? Hvers vegna? 

• Veldur það mér óróleika að hugsa um væntingar samfélagsins og að ég geti ekki,  

  vilji ekki og verði aldrei fær um að semja mig að þeim? 

• Hvaða gildi og meginreglur skipta máli fyrir mig? 

 

Reikningsskil á sjálfum okkur 

Fjórða sporið biður okkur um að gera reikningsskil á okkur sjálfum, ekki á öðru 

fólki. Þegar við byrjum að skrifa niður og skoða efasemdir okkar, ótta, hegðun, trú og 

leyndarmál, komumst við eigi að síður að því að flest þessi atriði eru tengd annarri 

persónu eða stundum samtökum eða stofnun. Það er mikilvægt að skilja að við höfum 

frelsi til að skrifa hvað sem við þurfum um aðra, svo lengi sem það leiðir til að við 
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finnum okkar þátt í aðstæðunum. Reyndar geta flest okkar ekki aðskilið okkar eigin þátt 

frá þætti annarra í byrjun. Sponsorinn okkar mun hjálpa okkur með þetta. 

 

Andlegar meginreglur 

Í fjórða þrepinu köllum við fram allar andlegar meginreglur sem við byrjuðum að 

nota í fyrstu þrem sporunum. Í fyrsta lagi verðum við að hafa fúsleika til að vinna fjórða 

skrefið. Við þurfum að vera nákvæm í heiðarleika gagnvart okkur sjálfum, hugsa um 

allt sem við skrifum niður og spyrja okkur um sannleiksgildi þess Við þurfum að vera 

nógu hugrökk til að horfast í augu við ótta okkar og ganga í gegn um hann. Síðast en 

ekki síst, trú okkar og traust mun bera okkur í gegn þegar við horfumst í augu við erfitt 

augnablik og langar til að gefast upp. 

 

• Hvernig er ákvörðun mín um að vinna fjórða sporið vitnisburður um hugrekki? 

  Traust? Trú ? Heiðarleika ? Fúsleika? 

 

Reikningsskilin 

Fáið ykkur glósubók til að skrá reikningskilin í eða hvað annað sem þið sponsorinn 

ykkar hafið komið ykkur saman um að sé ásættanlegt. Komið ykkur vel fyrir, fjarlægið 

allt sem getur truflað á staðnum sem þið hafið valið til að vinna að reikningsskilunum 

ykkar. Biðjið um getuna til að vera leitandi, óttalaus og nákvæm. Gleymið ekki að halda 

sambandi við sponsorinn ykkar í gegn um þetta ferli. Að lokum. Ykkur er velkomið að 

fara út fyrir það sem spurt er um í eftirfarandi spurningum. Allt sem ykkur getur dottið í 

hug er efni í reikningsskil. 

 

Gremja 

Gremja er það þegar við endurlifum gamlar tilfinningar, þegar við getum ekki sleppt 

tökunum, þegar við getum ekki fyrirgefið og gleymt einhverju sem hefur komið okkur 

úr jafnvægi. Það eru margar ástæður fyrir því að við gerum lista yfir það sem veldur 

okkur gremju í fjórða sporinu. Í fyrsta lagi hjálpar það okkur að sleppa tökunum af 

gamalli reiði sem hefur áhrif á líf okkar í dag. Í öðru lagi að skoða gremju okkar hjálpar 

okkur að þekkja á hvern hátt við höfum komið okkur í þá aðstöðu að verða fyrir 

vonbrigðum með aðra, sérstaklega þegar væntingar okkar hafa verið of miklar. Að 
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lokum, að gera lista yfir það sem veldur okkur gremju leiðir í ljós mynstur sem hélt 

okkur föngnum í vítahring reiði eða sjálfsvorkunnar eða bæði. 

 

• Hvaða fólk er ég gramur við? Skýrið aðstæðurnar sem leiddu til gremjunnar. 

• Hvaða stofnanir er ég gramur við? (skóli, ríkisstjórnar, trúarlegar, betrunar,  

  borgaralegar) Skýrið aðstæðurnar sem leiddu til gremjunnar. 

• Hver var ástæða mín eða hvað hélt ég sem leiddi til að ég brást við eins og ég gerði 

  við þessar aðstæður? 

• Hvernig hefur óheiðarleiki minn stuðlað að gremju minni? 

• Hvernig hefur getuleysi mitt eða viljaleysi til að reyna ákveðnar tilfinningar leitt  

   mig til að þróa gremju? 

• Hvernig hefur hegðun mín stuðlað að gremju minni? 

• Óttast ég að skoðun á mínum þætti í aðstæðunum hafi valdið gremju minni?  

   Hvers vegna? 

• Hvernig hefur gremja mín haft áhrif á sambönd mín, við sjálfan mig, við aðra 

  og við æðri mátt. 

• Hvaða endurtekningum tek ég eftir í gremju minni? 

 

Tilfinningar 

Við viljum skoða tilfinningar okkar að mestu leyti af sömu ástæðum og við viljum 

skoða gremju okkar. Það hjálpar okkur að átta okkur á okkar þætti í okkar eigin lífi. 

Auk þess hafa flest okkar gleymt því hvernig það er að hafa tilfinningar þegar að því 

kemur að við verðum hrein. Jafnvel þó við séum búin að vera það um tíma erum við enn 

að afhjúpa nýjar upplýsingar um hvernig við slökktum á tilfinningum okkar. 

 

• Hvernig þekki ég persónulegar tilfinningar mínar? 

• Hvaða tilfinningar á ég erfiðast með að leyfa sjálfri/sjálfum mér að finna? 

• Hvers vegna hef ég reynt að slökkva á tilfinningum mínum? 

• Hvaða aðferðir hef ég notað til að hafna þeim tilfinningum sem ég í raun fann? 

• Hver eða hvað kom tilfinningum af stað? Hver var tilfinningin?  

  Hverjar voru  aðstæðurnar? Hver var minn þáttur í hverjum aðstæðum? 

• Hver var ástæða mín eða hvað hélt ég sem leiddi til að ég brást við eins og ég gerði 

  við þessar aðstæður? Hvað geri ég með tilfinningar mínar þegar ég hef fundið þær? 
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Sektarkennd, skömm 

Það eru í raun tvær gerðir sektar eða skammar, önnur raunveruleg, hin ímynduð. Sú 

fyrri, vex beint upp úr samvisku okkar - við finnum til sektar vegna þess að það er 

eitthvað sem stríðir gegn meginreglum okkar eða við höfum skaðað einhvern og finnum 

til skammar vegna þess. Ímynduð sekt getur sprottið af fjölda aðstæðna sem eru ekki 

okkur að kenna aðstæðum sem við áttum engan þátt í að skapa. Við þurfum að skoða 

sekt okkar og skömm svo að við getum aðskilið þessar aðstæður. Við þurfum að kannast 

við það sem er sannarlega okkar og sleppa því sem er það ekki. 

 

• Hverjum eða hverju finn ég fyrir sektarkennd eða skömm gagnvart?  

  Skýrið aðstæðurnar sem leiddu til þessara tilfinninga. 

• Hverjar þessara aðstæðna létu mig finna til skammar, þó ég ætti engan þátt 

   í að skapa þær? 

• Hvað hvatti mig til eða hvað hélt ég sem lét mig bregðast við eins og ég gerði í  

  þeim aðstæðum sem ég átti þátt í? 

• Hvernig hefur hegðun mín stuðlað að sekt minni og skömm? 

 

Ótti. 

Ef við gætum litið á sjúkdóm fíknar án aðal sjúkdómseinkenna - það er, án 

fíkniefnanotkunar og annarrar áráttuhegðunar - og án augljósustu einkenna myndum við 

finna fen sjálflægs ótta. Við erum hrædd við að vera særð eða bara við að hafa of sterkar 

tilfinningar svo við lifum eins konar hálf-lífi, hegðum okkur eins og við lifum en án 

þess að vera fyllilega lifandi. Við erum hrædd við allt sem gæti vakið tilfinningar okkar 

svo við einangrum okkur og drögum okkur í hlé. Við erum hrædd við að fólki líki ekki 

við okkur svo við notum fíkniefni til að vera sáttari við okkur sjálf. Við eru hrædd um 

að vera staðin að verki og að verða að borga fyrir það svo við ljúgum eða svindlum eða 

særum aðra til að vernda okkur sjálf. Við erum hrædd við að vera ein svo við notum og 

misnotum aðra til að komast hjá að finnast við vera einmana, hafnað, eða yfirgefin. Við 

erum hrædd um að við höfum ekki nóg -af hverju sem er- svo við sækjumst af 

sjálfselsku eftir því sem við viljum án tillits til skaðans sem við kunnum að valda með 

því. Stundum ef við höfum náð hlutum sem okkur er annt um í batanum erum við hrædd 

um að missa það sem við höfum og svo byrjum við að slaka á meginreglum okkar til að 
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verja það. Sjálflægur, sjálfleitandi ótti - við þurfum að reyta hann upp svo hann hafi 

ekki lengur máttinn til að eyðileggja. 

 

• Hvern eða hvað óttast ég ? Hvers vegna? 

• Hvað hef ég gert til að breiða yfir ótta minn? 

• Hvernig hef ég brugðist neikvætt eða eyðileggjandi við ótta mínum? 

• Hvað óttast ég mest við að skoða og draga fram í dagsljósið um sjálfa/sjálfan mig? 

  Hvað held ég að muni gerast ef ég geri það? 

• Hvernig hef ég svikið sjálfa/sjálfan mig vegna ótta míns? 

 

Sambönd  

Við þurfum að skrifa um sambönd okkar í fjórða sporinu - öll sambönd okkar,  

ekki bara þau rómantísku - svo að við getum komist að því hvar val okkar, trú og 

hegðun hafa leitt til óheilbrigðra eða eyðileggjandi sambanda. Við þurfum að skoða 

sambönd okkar við ættingja, maka eða félaga, vini og fyrrverandi vini, vinnufélaga og 

fyrrverandi vinnufélaga, nágranna, fólk í skólanum, fólk í klúbbum og borgaralegum 

samtökum og samtökin sjálf. Yfirvöld svo sem lögreglu, stofnanir og hvern þann eða 

það sem við getum mögulega látið okkur detta í hug. Við ættum líka að skoða samband 

okkar við okkar Æðri Mátt. Við gætum freistast til að hlaupa yfir samband sem entist 

ekki lengi - einnar nætur gaman til dæmis eða ef til vill deilu við kennara í áfanga sem 

við síðan hættum í. En þessi sambönd eru mikilvæg líka. Ef við hugsum um það eða 

höfum tilfinningar til þess, þá er það efni í reikningsskilin. 

 

• Hvaða átök í persónuleika mínum gera mér erfitt fyrir með að viðhalda  

  vinasamböndum og/eða rómantískum samböndum? 

• Hvernig hefur ótti minn við að verða særður haft áhrif á vinasambönd og rómantísk  

  sambönd mín? 

• Hvernig hef ég fórnað andlegri vináttu fyrir rómantísk sambönd? 

• Á hvern hátt hef ég leitað sambanda af áráttu? 

• Finnst mér stundum í sambandi mínu við fjölskylduna að það sé eins og við séum  

   læst í endurtekningu á sömu mynstrunum aftur og aftur án nokkurrar vonar um 

   breytingu? 

   Hver eru þessi mynstur ? Hver er minn þáttur í að viðhalda þeim? 
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• Hvernig hef ég forðast nánd við vini mína, félaga eða maka og fjölskyldu? 

• Hef ég átt í erfiðleikum með að gera skuldbindingar? Lýsið. 

• Hef ég einhvern tíma eyðilagt samband vegna þess að ég hélt að ég mundi  verða 

   Særður hvort eð er svo ég ætti að koma mér úr því áður en það gæti gerst? Lýsið. 

• Að hvað miklu leyti tek ég tillit til tilfinninga annarra í samböndum mínum?  

  Jafn mikið og til minna eigin ? Meira en minna eigin? Skipta litlu máli? Alls ekki? 

• Hefur mér þótt ég vera fórnarlamb í einhverju sambanda minna?  

  (Athugasemd: Þessari spurningu er beint að því að draga fram í dagsljósið hvernig 

   við setjum okkur sjálf upp sem fórnarlömb eða hvernig of miklar væntingar stuðla  

   að vonbrigðum okkar yfir fólki, ekki að því að telja upp atvik þar sem okkur hefur í  

   raun verið misboðið) Lýsið. 

• Hvernig hafa sambönd mín við nágranna mína verið? Tek ég eftir einhverjum 

   mynstrum sem komu í ljós sama hvar ég bjó? 

• Hvað finnst mér um fólkið sem ég hef unnið með og fyrir? Hvernig hafa hugsanir   

  mínar, skoðanir og hegðun valdið mér erfiðleikum í vinnu ? 

• Hvað finnst mér um fólkið sem ég var í skóla með (bæði í barnæsku og núverandi)?   

  Fannst mér ég lakari eða betri en hinir nemendurnir? 

  Fannst mér að ég þyrfti að keppa um athygli frá kennaranum? 

  Virti ég yfirvald eða gerði ég uppreisn gagnvart því? 

• Hef ég einhvern tíma gengið í klúbba eða félagasamtök? (Ábending : NA eru 

  félagasamtök ) Hvað fannst mér um hitt fólkið í klúbbnum eða samtökunum?  

  Hef ég eignast vini í þessum samtökum? Hef ég gengið í klúbba með miklar  

  væntingar, bara til að hætta eftir stuttan tíma? Hverjar voru væntingar mínar og 

   hvers vegna voru þær ekki uppfylltar? Hver var minn þáttur í þessum aðstæðum? 

• Hef ég einhvern tíma verið á geðdeild eða í fangelsi eða á annan hátt haldið gegn 

  vilja mínum? Hvaða áhrif hefur það haft á persónuleika minn?  

  Hvernig voru  samskipti mín við yfirvöld? Fylgdi ég reglunum? Braut ég einhvern  

   tíma reglurnar og gramdist við yfirvöld þegar ég var staðinn að verki? 

• Varð ég snemma fyrir reynslu af trausti og nánd sem særði mig og olli því að ég dró   

   mig í hlé? Lýsið. 

• Hef ég einhvern tíma slitið sambandi jafnvel þegar möguleiki var á að leysa 

   ágreining og vinna sig í gegn um vandamálin? Hvers vegna? 

• Breyttist persóna mín eftir því hverja ég umgekkst? Lýsið. 
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• Hef ég uppgötvað eitthvað í fari mínu (ef til vill í fyrri reikningsskilum) sem mér  

  líkar ekki og síðan staðið mig af því að ofbæta fyrir þá hegðun? 

  (Til dæmis, við gætum hafa leitt í ljós mynstur um að vera upp á aðra kominn af   

  vanþroska og síðan ofbætt fyrir það með því að verða óhóflega sjálfbjarga. Lýsið. 

• Hvaða brestir eru oftast að verki í samböndum mínum (óheiðarleiki, sjálfselska,  

  yfirráð, stjórnun o.s.frv.) ? 

• Hvernig get ég breytt hegðun minni svo að ég geti byrjað að eiga heilbrigð  

   sambönd ? 

• Hef ég haft einhvers konar sambandi við Æðri Mátt ? Hvernig hefur það breyst í  

   gegn um ævi mína? Hvers konar samband hef ég við minn Æðri Mátt núna ? 

 

Kynlíf 

Þetta er mjög óþægilegur vettvangur fyrir flest okkar. Sannast að segja gætum við 

freistast til að hætta hér og hugsa „Ok, þetta hefur gengið nógu langt! Það er ekki séns 

að ég fari að skrá niður kynlífshegðun mína!“ En við verðum að vinna bug á þannig 

mótþróa með hraði. Það ætti að hjálpa að hugsa um ástæðuna fyrir því að við þurfum að 

gera þetta. Eins og segir í It Work: How and Why. „Við viljum vera sátt við okkar eigin 

kynferði.“ Þess vegna þurfum við að hafa kynferðisleg viðhorf okkar og hegðum með í 

reikningsskilunum. Það er mikilvægt á þessum tímapunkti að minna okkur sjálf á að við 

erum ekki að gera reikningsskil okkar til að bera okkur saman við það sem við teljum að 

sé „eðlilegt“ fyrir aðra, heldur aðeins að bera kennsl á okkar eigin gildi, meginreglur og 

siðferði. 

 

• Hvernig var kynferðisleg hegðun mín grundvölluð í sjálfselsku? 

• Hef ég villst á kynlífi og ást? Hver var útkoman af því byggja á þeim glundroða? 

• Hvernig hef ég notað kynlíf til að forðast einmanaleika eða til að fylla andlegt  

  tómarúm? 

• Á hvern hátt hef ég leitað eftir eða forðast kynlíf af áráttu? 

• Hafa einhverjar kynlífs athafnir mínar valdið mér skammar- eða sektartilfinningu? 

  Hverjar eru þær? Hvers vegna leið mér þannig? 

• Hafa einhverja kynlífs athafnir mínar skaðað sjálfan mig eða aðra? 

• Er ég sáttur við kynferði mitt? Ef ekki, hvers vegna ekki? 

• Er ég sáttur við kynferði annarra? Ef ekki, hvers vegna ekki? 
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• Er kynlíf forsenda í öllum eða flestum samböndum mínum? 

• Hvað merkir heilbrigt samband fyrir mér? 

 

Misnotkun 

Við verðum að sýna ítrustu varkárni áður en við byrjum á þessum hluta. Í reynd 

gætum við þurft að seinka honum þar til seinna í bata okkar. Við ættum að nota öll þau 

úrræði sem eru til staðar við að taka ákvörðun um hvort við byrjum á þessum hluta 

núna: okkar eigin vitund um hvort við erum tilbúin til að þola sársaukann sem þetta verk 

mun valda okkur, umræður við sponsorinn okkar og bænir. Ef til vill getur sponsorinn 

okkar hjálpað okkur í gegn um þetta, eða við verðum að leita viðbótar hjálpar. 

Ef við ákveðum að halda áfram með þennan hluta þurfum við að vera meðvituð um 

að vinna í þessum hluta fjórða sporsins verður sennilega sú sársaukafyllsta vinna sem 

við gerum í batanum. Að skrá skiptin sem við vorum vanrækt eða særð af fólki sem átti 

að vera að elska okkur og vernda, veldur áreiðanlega sárustu tilfinningum sem við 

munum nokkurn tíma þurfa að fara í gegn um. Það er hins vegar mikilvægt að gera það 

þegar við erum tilbúin,  Svo lengi sem við höldum sársaukanum innpökkuðum inni í 

okkur sem leyndarmáli getur það valdið því að við bregðumst við á máta sem við viljum 

ekki eða að það getur stuðlað að neikvæðri sjálfs mynd eða öðru eyðileggjandi viðhorfi. 

Að koma sannleikanum út setur í gang ferli sem getur linað sársauka okkar. Það er ekki 

okkur að kenna. 

 

• Hef ég einhvern tíma verið misnotaður ? Af hverjum ? Hverjar voru eða eru  

  tilfinningar mínar um það ? 

• Hefur misnotkunin haft áhrif á sambönd mín við aðra ? Hvernig ? 

• Ef ég hef upplifað mig sem fórnarlamb megin hluta lífs míns vegna misnotkunar í  

  barnæsku hvaða skref get ég tekið til  að ná aftur andlegri heild ? Getur Æðri  

  Máttur minn hjálpað ? Hvernig? 

 

Það er líka mögulegt að við höfum líkamlega, andlega eða munnlega misnotað aðra. 

Upptalning þeirra atvika veldur okkur áreiðanlega mikilli skammartilfinningu. Við 

höfum ekki efni á að láta þá skömm verða að örvæntingu. Það er mikilvægt að við 

horfumst í augu við hegðun okkar taka ábyrgð á henni og vinna að því að breyta henni. 



 

 102 

 

 

Að skrifa um það hér er fyrsta sporið í þá átt. Að vinna með restina af sporunum mun 

hjálpa okkur að bæta fyrir það sem við höfum gert öðrum. 

 

• Hef ég einhvern tíma misnotað einhvern? Hvern og hvernig? 

• Hverjar voru tilfinningar mína og hugsanir rétt áður en ég olli skaðanum? 

• Kenndi ég fórnarlambinu um eða afsakaði hegðun mína? Lýsið. 

• Treysti ég Æðri Mætti mínum til að vinna í lífi mínu og sjá mér fyrir því sem ég 

   þarf svo að ég þurfi ekki að skaða neinn framar? Er ég fús til að lifa með   

   sársaukafullum tilfinningunum þar til þær breytast í gegn um sporavinnuna? 

 

Kostir 

Flestar undanfarandi spurningar hafa beinst að því að hjálpa okkur að bera nákvæm 

kennsl á eðli misgjörða okkar, upplýsingar sem við þurfum á að halda fyrir fimmta 

sporið. Það er líka mikilvægt að við lítum á það sem við höfum gert rétt eða hefur haft 

uppbyggjandi áhrif á okkur sjálf og aðra. Það eru nokkrar ástæður fyrir því að við 

viljum gera þetta. Í fyrsta lagi viljum við hafa fullgerða heildarmynd af okkur sjálfum 

eftir vinnuna við fjórða sporið, ekki einhliða mynd. Í öðru lagi viljum við vita hvaða 

skapgerðareiginleika og hegðun við viljum meira af í lífi okkar 

. 

• Hvaða mannkosti hef ég sem mér líkar við ? Sem öðrum líkar við ? Sem virka vel  

   fyrir mig ? 

• Hvernig hef ég sýnt umhyggju fyrir sjálfum mér og öðrum ? 

• Hvaða andlegar meginreglur er ég að nota í lífi mínu ?  

  Hvernig hefur það breytt lífi mínu ? 

• Hvernig hefur trú mín og traust á Æðri Mætti vaxið ? 

• Á hverju byggir samband mitt við sponsorinn minn ? 

  Hvernig sé ég þá jákvæðu reynslu færast yfir á önnur sambönd ? 

• Hvaða markmiðum hef ég náð ? Hef ég önnur markmið sem ég er að vinna að því 

  að ná ? Hver eru þau og hvað er ég að gera ? 

• Hver eru gildi mín ? Hverjum þeirra hef ég skuldbundið mig til að lifa samkvæmt    

  og hvernig ? 

• Hvernig sýni ég þakklæti mitt fyrir bata minn ? 
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Leyndarmál 

Áður en við ljúkum þessu fjórða spori ættum við að stoppa og íhuga. Er eitthvað sem 

við höfum gleymt annað hvort af ráðnum hug eða ekki ? Er eitthvað sem okkur finnst 

svo slæmt að við bara getum ekki mögulega haft það með í skuldaskilum okkar ? Ef svo 

er ættum við að finna huggun í þeirri staðreynd að fjöldi Na félaga hafa unnið þetta spor 

og það hefur enn ekki komið upp sú aðstaða í fjórða spors vinnu neins sem er svo 

einstök að við höfum þurft að skapa nýtt hugtak til að lýsa því. Að eiga leyndarmál er 

ógnun við bata okkar. Svo lengi sem við eigum leyndarmál erum við í raun að byggja 

efasemdir í prógrammi okkar. 

 

• Eru einhver leyndarmál sem ég hef ekki skrifað um ennþá? Hver eru þau? 

 

Önnur spurning sem við ættum að spyrja okkur sjálf núna er hvort það sé eitthvað í 

þessum reikningsskilum sem er annað hvort ýkjur á því sem raunverulega gerðist eða 

eitthvað sem er alls ekki satt ? Við áttum nærri öll í erfiðleikum með að skilja á milli 

staðreynda og ímyndunar í okkar eigin lífi þegar við komum til NA. Flest okkar höfðu 

safnað „stríðssögum“ sem voru svo skreyttar að þær gætu hafa innihaldið bara örlítið 

sannleikskorn. Við skálduðum þær því við vildum vekja aðdáun fólks. Okkur fannst við 

ekki hafa neitt til að vera hreykin af sem var satt svo við bjuggum til lygasögu í viðleitni 

til að hefja okkur upp. En við gerum það ekki lengur. Við erum að byggja upp satt 

sjálfsmat í ferlinu við að vinna fjórða sporið, ekki falskt sjálfsmat sem byggir á falskri 

ímynd. Núna er tíminn til að segja sannleikann um okkur sjálf. 

 

• Er eitthvað í þessum reikningsskilum sem er ekki satt eða eru einhverjar sögur sem 

   ég hef sagt aftur og aftur sem eru ekki sannar ? 

 

Halda áfram 

Að ljúka fjórða sporinu er margþætt - gæti verið vonbrigði, gæti verið örvandi, gæti  

verið óþægilegt. Sama hvað annað okkur finnst ætti okkur vissulega að líða vel með 

það sem við höfum afrekað. Vinnan sem við höfum innt af hendi í þessu spori leggur 

grunninn að vinnunni sem við gerum í fimmta og til og með níunda sporinu. Nú er rétti 

tíminn til að hafa samband við sponsorinn okkar og leggja drög að því að vinna fimmta 

sporið.  
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Fimmta sporið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við viðurkenndum fyrir Guði, 

okkur sjálfum og annarri 

manneskju, nákvæmt eðli 

misgjörða okkar. 

- Fimmta sporið 
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Grunntexti okkar segir okkur að „fimmta sporið sé ekki bara upplestur á fjórða 

sporinu“. Samt vitum við það að lesa fjórða sporið okkar fyrir aðra manneskju er 

sannarlega hluti af fimmta sporinu. Svo hvað um afganginn, þann hluta sem er meira en 

bara upplestur? 

Það er játningin okkar - fyrir Guði, fyrir okkur sjálfum og fyrir annarri manneskju – 

sem gefur okkur þann andlega þroska sem kemur með þessu spori. Við höfum nú þegar 

svolitla reynslu af játningum. Við höfum viðurkennt að við erum haldin sjúkdómi, við 

höfum viðurkennt að við þurfum hjálp; við höfum viðurkennt að það finnist Máttur sem 

gæti hjálpað okkur. Reynsla okkar af þessum játningum hjálpar okkur í fimmta sporinu. 

Mörg okkar fundu fyrir létti við að ljúka fjórða sporinu og héldu að erfiðasti hlutinn 

væri að baki bara til að átta sig á að við eigum enn eftir að kljást við fimmta sporið. Það 

er þar sem óttinn kemur inn. 

Sum okkar óttuðust að sponsorinn okkar myndi hafna okkur eða dæma. Önnur hikuðu 

vegna þess að við vildum ekki ónáða sponsorinn okkar of mikið. Við vorum ekki viss um 

að við treystum sponsornum okkar til að halda leyndarmál okkar. 

Við höfum mögulega haft áhyggjur af því hvað reikningsskilin myndu leiða í ljós. Það 

gæti verið eitthvað okkur hulið sem sponsorinn okkar myndi strax koma auga á - og það 

væri sennilega ekki neitt gott. Sum okkar voru hrædd við að endurlifa gamlar tilfinningar 

og veltum því fyrir okkur hvort það væri virkilega til bóta að róta upp fortíðinni. Sumum 

okkar fannst að svo lengi sem við hefðum ekki lesið reikningsskilin upphátt væri 

innihaldið ekki alveg raunverulegt. 

Ef við tökum allar tilfinningar okkar um fimmta sporið með í reikninginn, gætum við 

komist að því að þrá eftir auknum bata hvetur okkur einnig til að halda þessu ferli áfram. 

Við hugsum um þau sem við þekkjum sem hafa unnið þetta spor.  Okkur þykir mikið til 

einlægni þeirra koma og getu þeirra til að tengjast öðrum. Þau eru ekki alltaf að tala um 

sig sjálf. Þau eru að spyrja um aðra og þau hafa raunverulega áhuga á að vita svarið. Og 

ef við spyrjum þau hvernig þau lærðu svona mikið um samskipti við aðra munu þau 

sennilega segja okkur að þau byrjuðu að læra það þegar þau unnu fimmta sporið. 

Mörg okkar sem hafa unnið fjórða og fimmta sporið áður vissu að þetta ferli hefur 

alltaf breytingar í för með sér - í öðrum orðum að við myndum verða að hætta að hegða 

okkur eins og við vorum áður vön! Við vorum kannski ekki alveg viss um að það væri 

það sem við vildum. En á hinn bóginn vissu mörg okkar að við yrðum að breytast en 

óttuðumst að við gætum það ekki. 
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Til að hefja vinnuna við fimmta sporið þurfum við tvennt, það er hugrekki og að treysta 

bataferlinu. Ef við höfum þetta hvoru tveggja getum við unnið okkur í gegnum sértækari 

ótta og tekist á við játningarnar sem við þurfum að gera í þessu spori. 

 

Að horfast í augu við óttann 

Hver sá ótti sem við höfum talað um hér gæti verið okkar ótti, eða við eigum við annan 

ótta að stríða. Það er nauðsynlegt að við vitum hvað við óttumst og gefumst ekki upp þrátt 

fyrir óttann svo að við getum haldið áfram með bata okkar. 

 

• Hvaða efasemdir hef ég um að vinna fimmta sporið ? 

• Óttast ég eitthvað á þessari stundu ? Hvað er það? 

 

Hvaðan sem ótti okkar er sprottinn þá hafa flestir félaga okkar beitt svipuðum  

aðferðum til að ráða við hann. Við biðjum um hugrekki og fúsleika, lesum kaflann um 

fimmta sporið í It Works: How and Why og leitum hughreystingar hjá öðrum félögum.  

Mörg okkar hafa reynslu af því að fara á sporafundi og komast að því að fyrir tilviljun 

virðist umræðuefnið alltaf vera fjórða og fimmta sporið. Ef við sýnum viðleitni til að deila 

því sem við erum að fara í gegn um getum við verið viss um að fá stuðninginn sem við 

þurfum frá öðrum félögum. Með því að nota andleg úrræði sem við höfum þróað í gegnum 

vinnu með fyrri spor getum við haldið áfram með fimmta sporið. 

 

• Hvað er ég að gera til að yfirvinna ótta minn við að vinna fimmta sporið? 

• Hvernig hefur vinnan við fyrstu fjögur sporin undirbúið mig til að vinna við fimmta 

   sporið? 

 

Við viðurkenndum fyrir Guði 

Kaflinn um fimmta sporið í  It works : How and why, svarar spurningunni um hvers 

vegna við verðum að viðurkenna nákvæmt eðli misgjörða okkar fyrir Guði auk þess að 

viðurkenna það fyrir sjálfum okkur og annarri manneskju. Í NA upplifum við lífsmáta þar 

sem hið andlega mætir hversdagsleikanum,  þar sem hið venjulega mætir því óvenjulega. 

Þegar við viðurkennum nákvæmt eðli misgjörða okkar fyrir guði eins og við skiljum hann, 

öðlast viðurkenning okkar aukið vægi. 
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Hvernig við viðurkennum fyrir Guði eins og við skiljum hann byggist á eðli skilnings 

okkar. Sumir gera formlega játningu  fyrir Guði, aðskilda frá játningunum  

sem við gerum fyrir sjálfum okkur og annarri manneskju. Aðrir staðfesta eða ákalla 

nærveru Æðri Máttar á einhvern hátt, áður en þeir fara yfir reikningsskilin með 

sponsornum sínum. Þau okkar sem hafa andlegar meginreglur batans fyrir Æðri Mátt eða 

Mátt NA félagsskaparins, gætu þurft að kanna aðrar aðferðir við að vinna þennan hluta 

fimmta sporsins. Sponsorinn okkar getur hjálpað í þessu ferli. Hvað sem við gerum er í 

lagi, svo lengi sem við erum meðvituð um að við erum líka að játa fyrir Æðri Mætti. 

 

• Hvernig hef ég Guð eins og ég skil hann með í fimmta sporinu mínu? 

• Hvernig staðfesti ég ákvörðun mína í þriðja sporinu með því að vinna fimmta sporið? 

 

Fyrir okkur sjálfum. 

Meðan við vorum í neyslu urðu líklega flest okkar fyrir því að fólk segði við okkur að 

við ættum í fíkniefnavanda og ættum að leita okkur hjálpar. Athugasemdir þeirra skiptu 

okkur eiginlega engu máli. Eða jafnvel ef þær skiptu máli var það ekki nóg til að hindra 

okkur í neyslu. Það var ekki fyrr en við viðurkenndum fíkn okkar fyrir okkur sjálfum og 

gáfum okkur á vald NA prógrammsins sem við gátum hætt neyslu. Alveg það sama á við 

um játninguna í fimmta sporinu. Allir, allt frá maka okkar, til vinnuveitanda okkar, til 

sponsorsins okkar, gætu verið að segja okkur að það sem við erum að gera sé að vinna á 

móti okkur. En þar til að við viðurkennum fyrir okkar innri manni nákvæmt eðli misgjörða 

okkar erum við ekki líkleg til að hafa fúsleikann eða getuna til að velja aðra leið. 

 

• Get ég séð og viðurkennt nákvæmt eðli misgjörða minna? 

• Hvernig mun þessi játning breyta áttum í lífi mínu? 

 

og fyrir annarri manneskju 

Eitt af stærstu vandamálum okkar fíkla er að gera greinarmun á okkar eigin ábyrgð og 

ábyrgð annarra. Við kennum okkur sjálfum um hremmingar sem við höfum enga stjórn 

á. Og á hinn bóginn erum við oft í algjörri afneitun gagnvart því hvernig við höfum skaðað 

okkur sjálf og aðra. Við mögnum upp smá vandamál og yppum öxlum yfir stærri 

vandamálum sem við í raun ættum að vera að athuga. Ef við erum ekki viss um hvað 

nákvæmt eðli misgjörða okkar er við upphaf fimmta sporsins þá vitum við það áður en 
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við ljúkum því  -vegna játninga okkar fyrir annarri manneskju. Það sem við getum ekki 

komið auga á getur hlustandi okkar séð og hann eða hún hjálpa okkur að flokka það sem 

við þurfum að kannast við að sé á okkar ábyrgð og hvað ekki. 

Flest okkar hafa beðið einhvern um að vera sponsorinn okkar áður en við byrjuðum að 

vinna sporin formlega og höfum verið að þróa samband við þá persónu síðan. Fyrir flest 

okkar verður sponsorinn okkar þessi  „önnur manneskja“ sem við veljum til að heyra 

fimmta sporið okkar. Hann eða hún hjálpar okkur að aðskilja það sem er ekki okkar 

ábyrgð frá því sem er það. Sambandið sem við höfum verið að byggja við sponsorinn 

okkar gefur okkur traustið sem við þurfum að hafa á honum eða henni. Meðferðarlegt 

gildi þess að einn fíkill hjálpi öðrum, kemur kröftuglega í ljós  þegar sponsorinn okkar 

deilir með okkur atriðum frá sínum eigin reikningsskilum er við deilum okkar. Þetta ætti 

ná langt til fullvissa okkur um að við erum ekki ein á báti. 

Traustið sem við verðum að bera til persónunnar sem á að heyra fimmta sporið okkar 

nær langt umfram vissuna um að hann eða hún bregðist ekki trúnaði okkar. Við þurfum 

að treysta því að hlustandi okkar geti brugðist á viðeigandi hátt við því sem við erum að 

deila. Ein af helstu ástæðunum fyrir því að svo mörg okkar velja sponsorinn okkar sem 

manneskjuna sem hlustar á fimmta sporið okkar er sú að hann eða hún skilur hvað við 

erum að gera og veit þar af leiðandi nákvæmlega hvers konar stuðning við þurfum í fyrir 

þetta ferli. Það eykur líka samleitni þegar við vinnum með næstu spor, ef sponsorinn 

okkar er hlustandinn okkar. En ef við af einhverjum ástæðum veljum einhvern annan til 

að hlusta á fimmta spors játninguna okkar, er hæfni hans eða hennar sú sama og við 

myndum leita að í sponsornum okkar: Geta til að veita stuðning án þess að draga úr 

ábyrgð okkar, að geta haft róandi áhrif ef okkur fer að finnast við ofurliði borin í fimmta 

sporinu - í stuttu máli einhver sem hefur til að bera hluttekningu, heilindi og skilning. 

 

• Hvaða eiginleika hefur hlustandi minn sem ég kann við ? 

• Hvernig hjálpa þessir eiginleikar hans eða hennar mér að gera játningar mínar 

  áhrifaríkari? 

 

Það er flestum okkar nýlunda að þróa heiðarlegt samband. Við erum mjög góð í að stinga 

af úr samböndum um leið og einhver segir okkur sársaukafullan sannleika. Við erum líka 

góð í því að eiga í yfirborðskenndum, kurteisislegum, fjarlægum samskiptum.  Fimmta 

sporið hjálpar okkur að þróa heiðarleg sambönd. Við segjum sannleikann um það hver 

við erum - og svo kemur erfiði hlutinn: Við hlustum á svarið. Flest okkar hafa verið full 
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ótta við að eiga í svona sambandi. Fimmta sporið gefur okkur einstakt tækifæri til að prófa 

svona samband í öruggum aðstæðum. Við getum verið nokkuð viss um að við verðum 

ekki dæmd. 

 

• Er ég fús til að treysta manneskjunni sem á að hlusta á fimmta sporið mitt? 

• Við hverju býst ég frá þeirri persónu? 

• Hvernig mun vinnan við fimmta sporið hjálpa mér að byrja að þroska nýjar aðferðir 

  við að eiga sambönd? 

 

Nákvæmt eðli misgjörða okkar 

Það er önnur leið til að tryggja að fimmta sporið sé ekki bara það að lesa fjórða sporið. 

Það felst í að einbeita okkur að því sem við eigum að vera að gera: að viðurkenna 

nákvæmt eðli misgjörða okkar. Innan félagsskapar okkar er margbreytileg reynsla af því 

hvað „nákvæmt eðli misgjörða okkar“ er í smáatriðum. Flest okkar eru því sammála að í 

vinnunni við fimmta sporið ættum við að beina athygli okkar að því sem býr að baki 

mynsturs fíknar okkar og ástæðunum fyrir því að við breyttum eins og við gerðum. Að 

bera kennsl á nákvæmt eðli misgjörða okkar er nokkuð sem gerist oft samhliða því að við 

deilum reikningsskilum okkar. Stundum getur endurtekning á sams konar aðstæðum leitt 

í ljós nákvæmt eðli þeirra aðstæðna. Til dæmis, hvers vegna kjósum við að blanda áfram 

geði við fólk sem ber ekki hag okkar fyrir brjósti? Hvers vegna nálgumst við sífellt hvert 

samband eins og að við eigum lífið undir því að hafa yfirhöndina? Hvers vegna stafar 

okkur ógn af nýrri reynslu og reynum því að forðast hana? Ef við finnum sameiginlegan 

þráð í mynstrum okkar mun það leiða okkur beint að nákvæmu eðli misgjörða okkar. 

Það kemur að því í þessu ferli að við munum sennilega byrja að nefna ákveðin 

hegðunarmynstur „skapgerðarbresti“ okkar. Þó að það verði ekki fyrr en í sjötta sporinu 

að við byrjum að dýpka athugun okkar á því hvaða hlutverk hver og einn af brestum okkar 

leikur í að viðhalda sjúkdómi okkar, þá skaðar ekki að byrja að þróa þessa þekkingu með 

okkur núna. 

 

• Hvernig er nákvæmt eðli misgjörða minna frábrugðið aðgerðum mínum? 

• Hvers vegna þarf ég að viðurkenna nákvæmt eðli misgjörða minna en ekki bara 

   misgjörðirnar sjálfar? 
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Andlegar meginreglur 

Í fimmta sporinu beinum við sjónum að trausti, hugrekki og heiðarleika gagnvart okkur 

sjálfum og skuldbindingum. Það er nauðsynlegt að fylgja andlegu meginreglunni um 

traust  ef við eigum að komast í gegn um fimmta sporið. Eins og kemur fram að ofan 

verðum við líklega fyrir einhverri reynslu með sponsornum okkar sem gerir okkur kleift 

að treysta honum eða henni nægilega til að halda áfram í þessu spori. En hvað um dýpri 

viðfangsefni sem koma upp á yfirborðið þegar við förum að velta því fyrir okkur hvort 

þetta spor sé virkilega til góðs ? Við verðum að treysta ferlinu jafn vel og annarri 

manneskju. Tengslin á milli fimmta sporsins og andlegs þroska okkar eru okkur ekki alltaf 

augljós. Það þýðir ekki að tengslin séu neitt síður raunveruleg en það gæti gert okkur 

erfiðara fyrir að treysta ferlinu. 

 

• Trúi ég því að vinnan með fimmta sporið bæti á einhvern hátt líf mitt? Hvernig? 

 

Hugrekki er sú meginregla sem við verðum að fylgja bara til að geta byrjað á þessu 

spori. Við þurfum sennilega að halda áfram að byggja á hugrekki okkar með reglulegu 

millibili í gegn um vinnuna við þetta spor. Þegar við leggjum símann aftur niður, í stað 

þess að hringja í sponsorinn okkar og ákveða tíma til að gera játningu okkar, erum við 

hrædd og þurfum að tileinka okkur hugrekki. Þegar við segjum frá reikningsskilum okkar 

og við sjáum málsgrein um eitthvað sem við bara getum ekki sagt neinum frá þurfum við 

að horfast í augu við það augnablik óttans með hugrekki og halda áfram að segja frá öllu 

sem þar er að finna. Þegar við höfum nýlokið við að deila einhverju óbærilega 

sársaukafullu og varnarleysi okkar er svo yfirþyrmandi að okkur langar að slökkva á 

okkur áður en við heyrum hvað sponsorinn okkar hefur að segja, erum við stödd á 

afgerandi augnabliki í bata okkar og við þurfum að velja leið hugrekkis. Með því að gera 

það höfum við áhrif á framtíðarstefnu lífs okkar. Hvert skipti sem við erum hrædd 

minnum við okkur sjálf á að það að láta undan óttanum hefur sjaldan haft neitt annað en 

neikvæðar afleiðingar í lífi okkar og að gera það í þetta skipti yrði ekkert öðruvísi. Þessi 

áminning ætti að vera nóg til að hvetja okkur til að sýna hugrekki. 
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• Hvaða leiðir get ég notað til að finna hugrekkið sem ég þarf til að vinna þetta spor? 

• Hvernig hefur það að fylgja meginreglunni um hugrekki í þessu spori áhrif á 

   allan bata minn? 

• Hef ég ákveðið tíma og stað fyrir fimmta sporið mitt? Hvenær og hvar? 

 

Það er nauðsynlegt að fylgja meginreglunni um heiðarleika gagnvart sjálfum okkur, 

þegar við viðurkennum nákvæmt eðli misgjörða okkar fyrir sjálfum okkur. Alveg eins og 

að við megum ekki loka á tilfinningar okkar, bara vegna þess að við erum hrædd við að 

heyra svar hlustanda okkar, þá getum við ekki leyft okkur að loka á okkar eigin viðbrögð. 

Við verðum að leyfa okkur reynsluna af eðlilegum og mannlegum viðbrögðum við því 

sem rætt er um: líf okkar sem fíkla. Líf okkar hefur verið dapurlegt. Við höfum misst af 

miklu vegna fíknar okkar. Við höfum sært fólk sem við elskuðum vegna fíknar okkar. 

Það getur verið sársaukafullt að átta sig á þessu. Samt sem áður, ef við fylgjumst vel með 

finnum við aðra tilfinningu sem er að fæðast í kjölfar sársaukans: vonina. 

Við höfum loks hætt að breiða neyslu yfir tilfinningar okkar, flýja tilfinningar okkar 

og loka á allt vegna tilfinninga okkar: Nú í fyrsta sinn höfum við tækifæri til að fara í 

gegnum tilfinningar okkar, jafnvel þær sársaukafullu, með hugrekki. Þegar til lengri tíma 

er litið mun það gera okkur sáttari við okkur sjálf. Þetta er ein af þversögnunum sem við 

rekumst oft á í batanum. Það sem byrjar í sársauka, endar í gleði og æðruleysi. 

 

• Hvernig hef ég forðast að vera heiðarlegur gagnvart sjálfum mér í fortíðinni?  

  Hvað er ég að gera til að tileinka mér það núna? 

• Hvernig tengist raunsærra álit á sjálfum mér auðmýkt ? 

• Hvernig getur það að fylgja meginreglunni um heiðarleika gagnvart sjálfum mér,  

   hjálpað það mér að sætta mig við sjálfan mig? 

 

Meginreglan um skuldbindingu sést í því sem við framkvæmum í þessu spori. Mörg okkar 

hafa gert svo kallaðar „skuldbindingar“ í lífi okkar, skuldbindingar sem við ætluðum 

okkur ekki að standa við þegar á reyndi; skuldbindingar okkar voru eingöngu gerðar fyrir 

þæginda sakir. Með hverju spori sem við höfum tekið í prógrammi NA höfum við dýpkað 

ósviknar raunverulegar skuldbindingar okkar gagnvart prógramminu. Fá okkur sponsor, 

vinna sporin, finna okkur heimadeild og fara á fundi í henni - hver og ein þessara aðgerða 

sýnir að við höfum skuldbundið okkur batanum á raunverulegan, þýðingarmikinn máta. 
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• Hvernig dýpkar það skuldbindingu mína við NA prógrammið að deila 

   reikningsskilum mínum við sponsorinn minn? 

 

Halda áfram 

Eitt af mörgu sem kemur okkur til góða við að vinna fimmta sporið er tilfinning fyrir 

að við séum sátt við okkur sjálf. Við augljóslega göngumst við því hver við erum í dag 

og sættum okkur skilyrðislaust við okkur sjálf. Það gerir okkur ekki einskis virði þó við 

séum ekki fullkomin á ákveðnum sviðum. Við byrjum að sjá að við höfum bæði kosti og 

galla. Við getum gert mjög gott - og valdið miklum skaða. Það eru hliðar á persónuleika 

okkar sem gera okkur mjög sérstök. Reynsla okkar, jafnvel neikvæð, hefur oft stuðlað að 

þróun þess besta í okkur. 

Í fyrsta skipti getum við sætt okkur við það að við erum í lagi eins og við erum á þessari 

stundu. En það að vera sátt við okkur sjálf eins og við erum í dag þýðir ekki að við getum 

bara slappað af og hætt að sækjast eftir framför. Rétt sjálfssátt okkar felur í sér að sætta 

sig við það sem okkur skortir. Það væri ekki sjálfssátt ef við héldum að við ættum ekkert 

eftir að þroskast - það væri afneitun. Svo við sættum okkur við að okkur skorti á og við 

skuldbindum okkur til að vinna að því. Ef við viljum sýna meiri góðvild þá vinnum við 

að því með því að tileinka okkur meginregluna um góðvild. Ef við viljum bæta menntun 

okkar tökum við okkur tíma til að læra. Ef við viljum eiga fleiri vini tökum við okkur 

tíma í að þróa sambönd okkar. 

 

• Hvernig hefur fimmta sporið aukið auðmýkt mína og sjálfssátt? 

 

Þegar við ljúkum fimmta sporinu kunnum við að finna fyrir létti, við höfum létt á okkur 

með því að deila því sem við höfðum áður eytt mikilli orku í að fela eða bæla. Það er rétt 

að „brestir okkar... hverfa í ljósi afhjúpunar.“ Afhjúpunin færir okkur frelsistilfinningu 

sem við finnum sama hverjar ytri aðstæður lífs okkar kunna að vera. 

Afleiðingin af því að vinna þetta spor er að öll okkar sambönd byrja að breytast. Við 

þurfum sérstaklega að viðurkenna hve mikið sambönd okkar við okkur sjálf, við Æðri 

Mátt og við annað fólk hafa breyst. 
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• Hvaða breytingar á sambandi mínu við Æðri Mátt eru afleiðingar af því að vinna  

   fimmta sporið? 

• Hvaða breytingar á sambandi mínu við sponsorinn minn eru afleiðingar af því að 

  vinna fimmta sporið? 

• Hvaða breytingar á viðhorfi mínu til sjálfs mín eru afleiðingar af að vinna þetta spor? 

• Í hvaða mæli hef ég þróað kærleika og góðvild gagnvart sjálfum mér og öðrum? 

 

Auk þess að finna fyrir létti hefur leiði okkar á skapgerðarbrestum okkar sennilega 

náð hámarki. Þetta rennur ljúft inn í þá stöðu að vera algjörlega tilbúinn - einmitt það 

sem við þurfum til að byrja sjötta sporið. 
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Sjötta sporið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Við vorum þess algerlega reiðubúin 

að láta Guð fjarlægja alla þessa 

skapgerðarbresti“. 

- Sjötta sporið 
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Við  byrjum að vinna sjötta sporið full vonar sem við höfum þróað í fimm fyrstu 

sporunum. Ef við höfum vandað okkur höfum við líka þróað með okkur svolitla 

auðmýkt. Í sjötta sporinu þýðir auðmýkt það að höfum skýrari sýn á okkur sjálf. Við 

höfum séð nákvæmt eðli misgjörða okkar Við höfum séð hvernig við höfum skaðað 

okkur sjálf og aðra með því að láta stjórnast af skapgerðarbrestum okkar. Við höfum séð 

hegðunarmynstur okkar og við höfum skilið hvernig við erum líkleg til að láta stjórnast 

af þeim aftur og aftur. Núna erum við orðin algerlega tilbúin til að láta fjarlægja 

skapgerðarbresti okkar.  

Það gerist ekki í einni svipan að verða algerlega tilbúin. Það er langt ferli, sem getur 

tekið heila lífstíð. Strax eftir reikningsskilin kann okkur að finnast við vera svo 

sannarlega tilbúin til að láta fjarlægja bresti okkar. Ef við höfum verið í samtökunum 

um hríð og erum í heildina nokkuð vel meðvituð um hverjir brestir okkar eru og eigum 

enn til að láta einn þeirra taka stjórnina, finnum við eðlilega að fúsleiki okkar eykst. Það 

að vera meðvituð nægir aldrei eitt og sér til þess að tryggja að við séum tilbúin, en það 

er ómissandi sem fyrsta skrefið á leiðinni til þess að vera tilbúin. Ferlið sjálft við 

reikningsskilin hefur aukið vitund okkar um skapgerðarbresti okkar og vinnan við sjötta 

sporið er framhald á því. Það er andlegt ástand að vera algerlega tilbúinn þar sem við 

erum ekki bara meðvituð um bresti okkar, ekki bara leið á þeim, ekki bara treystum á að 

Guð eins og við skiljum hann, muni fjarlægja það sem á að fara - heldur öll þessi atriði. 

Til þess að verða algerlega tilbúin þurfum við að ögra ótta okkar við sjötta sporið. 

Við þurfum líka að skoða hvernig brestir okkar verða fjarlægðir. Í sjötta sporinu segir að 

einungis Æðri Máttur geti fjarlægt brestina en hvað þýðir það í raun? Hver er ábyrgð 

okkar í sjötta sporinu? Þegar við förum yfir þessar spurningar með sponsor veita þær 

okkur leiðsögn til að vinna eftir í þessu spori. 

 

Algerlega tilbúin fyrir hvað? 

Ef við erum nýliðar í NA og þetta er fyrsta reynsla okkar af sjötta sporinu eru margir 

skapgerðarbrestir okkar svo augljósir að fyrstu viðbrögð okkar að við tökum því fegins 

hendi að losna við þá. Við erum að sjá þá í fyrsta skipti í allri sinni dýrð ef svo má segja 

og við viljum þá burt - í dag! 

Þegar við höfum jafnað okkur eftir fyrstu viðbrögðin finnum við sennilega einhvern 
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ótta eða óvissu varðandi breytinguna. Það óþekkta vekur ótta hjá næstum öllum. Við 

höfum búið við brestina sem við erum að fara að sleppa í langan tíma, sennilega mest 

allt lífið. 

Við óttumst sennilega eitthvað um hvernig líf okkar verður án þeirra. Sumir kunna að 

líta út fyrir að vera lífsnauðsynleg færni til að komast af frekar en skapgerðarbrestir. Við 

veltum því fyrir okkur hvort það að fjarlægja bresti okkar muni skerða getu okkar til að 

afla tekna. Við gætum komist að þeirri niðurstöðu að okkur finnist hugmyndin um að 

vera „virðulegur borgari“ fráhrindandi. Mörg okkar eru sterklega tengd ákveðinni 

ímynd - við erum svöl, við erum töff, við erum utan marka siðmenntaðs samfélags og 

okkur líkar það þannig. Við gætum óttast að með því að vinna sjötta sporið verði okkur 

breytt í sviplausan fyrirmyndarborgara. Sum okkar gætu haldið að við værum ekkert 

nema brestir og spyrjum um hvað verði eftir af okkur ef allir brestir eru fjarlægðir. Ótti 

okkar er sennilega óskýr og ómótaður. Ef við skoðum hann niður í kjölinn er nánast víst 

að við komumst að því að hann er ástæðulaus. Með öðrum orðum ef við segjum það 

upphátt getum við séð það eins og það raunverulega er. 

 

• Hef ég eiginleika sem mér líkar við en sem gætu verið „brestir“? 

   Er ég smeykur um að ég breytist í einhvern sem mér líkar ekki við ef þeir þættir 

   skapgerðar minnar eru fjarlægðir? 

• Hvað held ég að verði fjarlægt? 

 

Ef við höfum unnið sjötta sporið áður eru skapgerðarbrestir okkar ekkert nýtt fyrir 

okkur. Satt að segja gæti það skelft okkur núna að við höfum enn einhvern ákveðinn 

brest eða við gætum komist í uppnám vegna þess að við erum að horfa á sama gamla 

brestinn í nýjum reikningsskilum. 

Til dæmis erum við enn óörugg. Við gerum kannski ekki lengur endurteknar 

augljósar tilraunir til að sannfæra aðra um að við séum eitthvað merkilegt en við búum 

enn yfir þessum bresti. Hegðun okkar í kringum það undanfarið er mun þaulhugsaðari 

og mun lævísari. Við gætum hafa verið að skemma viðleitni annarra ómeðvitað til að 

við komum betur út í samanburði eða vaðið yfir óskir einhvers annars af því að þær 

þjóna ekki beinlínis okkar eigin þörfum. 

Það sem er sérstaklega sársaukafullt við uppgötvanir eins og þessa seinna í bataferlinu, 

er að þá höfum við haft tilhneigingu til að sjá okkur sjálf í betra ljósi. Við skömmumst 

okkar mikið fyrir að skaða aðra. Við finnum kannski fyrir vægum ótta um að við séum 
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ófær um breytingu, að einhver skapgerðarbresturinn sé varanlegur. Við getum huggað 

okkur aðeins við þá staðreynd að við erum nú orðin meðvituð um hvað við höfum verið 

að gera og erum fús til að vinna í því. Við þurfum að viðhalda von og trausti á að 

bataferlið virkar, jafnvel á rótgrónustu bresti. 

 

• Trúi ég enn á bataferlið? Trúi ég því að ég geti breyst? Hvernig hef ég breyst fram  

  að þessu? Hvaða brestir stjórna mér ekki lengur? 

• Hef ég einhverja bresti sem ég held að sé ekki hægt að fjarlægja? Hverjir eru þeir?  

   Hvers vegna held ég að ekki sé hægt að fjarlægja þá? 

 

...Að láta Guð fjarlægja... 

Já sjötta sporið tekur fram að aðeins Máttur okkur æðri geti fjarlægt skapgerðarbresti 

okkar. Á hinn bóginn þá hefur reynsla okkar af upp og niður, af og á baráttu og uppgjöf 

í tengslum við sjötta sporið bein áhrif á í hvaða mæli við skiljum hvað þetta þýðir. 

Það fyrsta sem flest okkar gera í sambandi við skapgerðarbresti okkar er að ákveða 

að hafa þá ekki. Því miður þá er það gagnslaust - um það bil jafn áhrifaríkt og að reyna 

að stjórna neyslu okkar. Við gætum virst ná smá árangri um tíma en brestir okkar koma 

aftur upp á yfirborðið fyrr eða síðar. Vandamálið er að brestir okkar eru hluti af okkur. 

Við munum alltaf eiga á hættu að hverfa aftur til okkar verstu skapgerðarbresta undir 

álagi. 

Það sem við þurfum að gera í sjötta sporinu er svipað og við þurftum að gera í fyrstu 

tveim sporunum. Við verðum að viðurkenna að við höfum verið sigruð af innra afli sem 

hefur ekkert fært inn í líf okkar nema sársauka og niðurlægingu; síðan þurfum við að 

viðurkenna að við þurfum hjálp til að eiga við þetta afl. Við verðum algerlega að 

viðurkenna þá staðreynd að við getum ekki fjarlægt okkar eigin annmarka og við 

verðum að undirbúa okkur fyrir að biðja Guð um að fjarlægja þá fyrir okkur í sjöunda 

sporinu. 

 

• Hvernig er ég að reyna að fjarlægja eða stjórna mínum eigin skapgerðarbrestum? 

   Hver er árangurinn af tilraunum mínum? 

• Hver er munurinn á því að vera algerlega tilbúinn að láta Guð fjarlægja  

   skapgerðarbresti mína og því að bæla þá niður sjálfur? 
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• Hvernig er ég að auka traust mitt á Guði eins og ég skil hann,  með því að vinna  

  þetta spor? 

• Hvernig dýpkar uppgjöf mín í þessu spori? 

• Hvað get ég gert sem sýnir að ég er algerlega tilbúin? 

 

Skapgerðarbrestir okkar 

Þrátt fyrir alla vinnuna sem við höfum unnið í fjórða og fimmta sporinu er okkur á 

þessari stundu ekki enn algerlega ljóst eðli skapgerðarbresta okkar. Við erum sennilega 

að velta vöngum yfir því hvar nákvæmlega mörkin á skapgerðarbrestum okkar og 

skapgerð okkar liggja innan margbrotinnar samsetningar persónuleika okkar. Hvers 

vegna gerum við það sem við gerum? Er það einhverjum að kenna? Hvenær fannstu 

fyrst fyrir þessu? Hvers vegna? Hvernig? Hvar? Ef við förum ekki varlega getur 

sjálfsþráhyggja orðið til þess að við missum sjónar á því hvers vegna við erum að vinna 

sjötta sporið. Við þurfum á fullri einbeitingu að halda í þessari viðleitni okkar. 

Markmiðið er að verða meðvitaðri um skapgerðarbresti okkar svo að við getum orðið 

algerlega tilbúin að fá þá fjarlægða. Ekki að greina uppruna þeirra eða 

sökkva okkur í að vera upptekin af okkur sjálfum. 

Skapgerðarbrestir okkar gefa ábendingu um okkar eigin grunneðli. Það er líklegt að 

við komumst að því að við deilum grunneðli með flestum öðrum. Við höfum þarfir og 

við reynum að uppfylla þær. Við þurfum til dæmis kærleika. Hvernig við förum að því 

að fá kærleika leiðir bresti okkar í ljós. Ef við ljúgum, svíkjum eða sköðum aðra og 

niðurlægjum okkur sjálf til að fá kærleika eru brestirnir að verki. Eins og það er 

skilgreint í It works: How and why, „...brestir okkar eru hluti af mannlegu eðli, 

eiginleikar sem sjálfhverfa okkar hefur brenglað." Með aðstoð sponsorsins okkar, þurfum 

við að skrá niður hvern einasta brest sem við búum yfir, lýsa því hvernig hann lætur 

okkur bregðast við, skoða hvernig það hefur áhrif á líf okkar og það sem skiptir mestu 

máli, að komast að hvaða tilfinningar það vekur. Það hjálpar okkur að sjá að við getum 

lifað án hvers brests ef við ímyndum okkur hvernig líf okkar væri án hans. Sum okkar 

beita raunsærri aðgerð með því að komast að því hvaða andleg meginregla myndi vera 

andstæð fyrir hvern skapgerðarbrest. 
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• Gerið lista yfir hvern brest og skilgreinið stuttlega. 

• Hvernig læt ég stjórnast af þessum bresti? 

• Hvaða áhrif hefur það á mig og aðra þegar ég læt stjórnast af þessum bresti? 

• Hvaða tilfinningar tengi ég við þennan brest? Er ég að reyna að bæla ákveðnar  

  tilfinningar með því að láta stjórnast af ákveðnum brestum? 

• Hvernig yrði líf mitt án þessarar hegðunar. Hvaða andlegu meginreglu  

  get ég notað í staðinn? 

 

Andlegar meginreglur 

Í sjötta sporinu einbeitum við okkur að skuldbindingum og þrautseigju, fúsleika, trú  

og trausti og sjálfsviðurkenningu. Við ættum að vera orðin óþyrmilega meðvituð um  

annmarka okkar þegar hingað er komið í sjötta sporinu. Satt að segja erum við sennilega 

orðin svo vel meðvituð um þá, að í daglegu lífi okkar getum við séð þá koma og jafnvel 

oftar en ekki stoppað okkur sjálf í að láta stjórnast af þeim. Af og til dofnar vitund okkar 

og við erum ekki eins vakandi yfir hegðun okkar. Það krefst ótrúlegrar orku að vakta 

sjálfan sig hverja sekúndu og hindra hvötina til að láta stjórnast í hvert sinn. Við slökum 

á í daglegu lífi þar til allt í einu við sitjum uppi með að finnast við veik og skammast 

okkar og veltum fyrir okkur hvernig við í ósköpunum gátum gert þetta aftur, eftir alla 

vinnuna sem við höfum unnið. 

Samt sem áður þá gefumst við ekki upp. Þess í stað skuldbindum við okkur batanum. 

Við höldum okkur við ný settar meginreglur okkar þrátt fyrir afturkippinn. Við höldum 

áfram að taka spor fram á við jafnvel þó við höfum tekið eitt eða fleiri aftur á bak. Við 

erum að leita að stigvaxandi framför ekki tafarlausu gallaleysi. 

 

• Hvernig sýni ég skuldbindingu mína við batann í dag? 

• Með því að vinna fyrstu fimm sporin hef ég haldið ótrauður áfram í bata mínum. 

   Hvers vegna er þessi eiginleiki svo bráðnauðsynlegur í sjötta sporinu? 

 

Þegar við tileinkum okkur andlegu meginregluna um fúsleika þýðir það einfaldlega 

að við séum fús til að bregðast öðruvísi við. Það þýðir ekki endilega að við munum 

bregðast öðruvísi við eða jafnvel það að við séum fær um að gera það. Við sýnum þetta 

viðhorf kannski best með dæmi. Gefum okkur að við höfum verið óheiðarleg - við 

fjölskyldur okkar, við vinnuveitanda okkar, við vini okkar. - Á ýmsa vegu, allt frá 

einhverju smávægilegu til þess að vera alvarlegt. Þó það kunni að virðast betra að verða 
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fús í „áföngum“ og leggja áherslu fúsleika okkar á verstu eða mest eyðileggjandi þætti 

óheiðarleikans fyrst þá tekur þetta spor fram að við vorum algerlega tilbúin að láta 

fjarlægja alla okkar bresti. Það þýðir að vera fús til að vera aldrei óheiðarlegur aftur, 

jafnvel á smávægilegasta hátt. Þetta kann að virðast meira en við getum ætlast til af 

okkur sjálfum en við þurfum bara að gera það í dag. 

Það er erfitt að búa við svona fúsleika sérstaklega þegar augljóslegar afleiðingar 

smávegis óheiðarleika eru ekki svo alvarlegar. Við gætum verið meðvituð um að við 

erum ekki fullkomlega heiðarleg en við teljum að við séum ekki að skaða neinn og við 

erum að komast upp með það svo hvers vegna að hafa áhyggjur af því? En það er svona 

hugsunarháttur sem hefur kannski alvarlegustu andlegu afleiðingarnar. Það gæti verið 

að enginn sé augljóslega skaðaður af óheiðarleika okkar og að enginn komist nokkurn 

tíma að því, en óheiðarleikinn endurómar innra með okkur það sem eftir er. Jafnvel þó 

við séum ekki meðvituð um það, jafnvel þó að við sofum ágætlega á næturnar, er 

afleiðingin af því að leyfa bresti að stjórna þegar við höfum getuna til að láta það vera, 

svik við andlegan þroska okkar. Ef við höldum áfram að vera ófús endar það með því að 

lama andlegan þroska okkar. 

 

• Er ég fús til að láta fjarlægja alla skapgerðarbresti mína á þessari stundu?  

   Ef ekki, hvers vegna ekki? 

• Hvað hef ég gert til að sýna fúsleika minn í dag? 

 

Sá fúsleiki sem við verðum að þróa í þessu spori krefst af trúar og trausts í sama 

mæli. Við verðum að trúa því að æðri máttur muni vinna í lífi okkar að svo miklu leyti 

sem það er nauðsynlegt. Ef við höldum áfram með dæmið um óheiðarleika þá verðum 

við að treysta því að okkar æðri máttur ætli ekki að fjarlægja óheiðarleikabrestinn úr lífi 

okkar í svo miklum mæli að við verðum hrottalega heiðarleg, ófær um að þegja jafnvel 

þegar sannleikurinn myndi valda einhverjum sársauka. Svo lengi sem við höldum okkur 

til hliðar svo Guð geti unnið í lífi okkar reynum við nákvæmlega þann andlega þroska 

sem við þurfum. 

 

• Að hvaða leyti er ótti minn um hvernig ég verð enn til staðar?  

  Hefur hann minnkað frá því að ég byrjaði að vinna þetta spor? 

• Hvernig er ég að auka traust mitt á Guði eins og ég skil hann með því að vinna  

   þetta spor?  
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Þar sem orð eins og „algerlega“ og „allt“ skipta svo miklu máli í þessu spori er 

auðvelt að verða yfirmáta sjálfgagnrýninn og fullkomnunarsinnaður. Við þurfum að 

muna að jafnvel þó að fúsleiki okkar verði að vera algjör erum við ekki að verða 

fullkomin - ekki í dag, ekki nokkurn tíma. Þegar við látum stjórnast af bresti gegn vilja 

okkar þurfum við að fylgja meginreglunni um að sætta okkur við okkur sjálf. Við 

þurfum að sætta okkur við að á meðan við enn erum fær um að láta stjórnast erum við 

líka enn fús til að breyta, og með þá viðurkenningu getum við endurnýjað 

skuldbindingu okkar við að breytast. Við höfum þroskast nákvæmlega eins mikið og 

okkur er ætlað í dag og ef við værum fullkomin myndum við ekki hafa frekari þörf fyrir 

að þroskast. 

 

• Er ég sáttur við sjálfan mig í dag? Hvað líkar mér við í fari mínu?  

   Hvað hefur breyst síðan ég byrjað að vinna sporin? 

 

Halda áfram 

Við gætum hafa fengið svipleiftur í fortíðinni af því sem við gætum orðið – kannski í 

barnæsku, kannski á meðan við vorum í virkri neyslu. Við héldum sennilega að annað 

hvort hafi lífið ekki boðið okkur upp á aðstæður þar sem við gætum orðið það sem 

okkur dreymdi um eða að við vorum bara í eðli okkar ófær um að rísa hærra. Okkur 

gæti einhvern tíma hafa dreymt um peninga eða metorð eða stöðu. Í andlegu prógrammi 

NA hugsum við meira um andlegan þroska. Við viljum hugsa um eiginleikana sem við 

óskum að við hefðum eða um annað fólk sem við þekkjum í bata sem hefur eiginleika 

sem við viljum líkja eftir. 

Við vinnuna í þessu spori byrjum við að þróa framtíðarsýn af þeirri persónu sem 

okkur langar að verða. Ef við höfum verið sjálfselsk snýst þessi sýn væntanlega  um að 

verða óeigingjörn ef til vill með því að hjálpa öðrum fíkli að finna bata eða með öðrum 

óeigingjörnum aðgerðum. Ef við höfum verið löt gætum við séð fyrir okkur að við 

verðum skapandi og uppskerum árangur viðleitni okkar. Ef við höfum verið óheiðarleg 

gæti okkur dreymt um frelsið sem getur orðið okkar þegar við þurfum ekki lengur að 

eyða svo miklum tíma í áhyggjur af því að komist upp um okkur. Við viljum fá 

framtíðarsýn af okkur sjálfum frá þessu spori og finna von um að við getum náð þeirri 

hugsýn. 

  



 

 122 

 

 

• Hvað sé ég sjálfan mig gera með eiginleikana sem ég óska eftir? 

  Hvað ætla ég að gera með starfsferil minn? Hvað ætla ég að gera í frítíma mínum? 

  Hvernig foreldri, barn, félagi eða vinur verð ég? Verið nákvæm. 

 

Þessi framtíðarsýn getur verið innblástur okkar. Að kalla hana fram á þeim stundum 

sem við finnum fyrir angist eða þegar það gengur hægt að ná markmiðum okkar mun 

halda okkur gangandi og hjálpa okkur að endurnýja fúsleika okkar. Framtíðarsýnin er 

stökkpallurinn okkar inn í sjöunda sporið þar sem við biðjum Guð eins og við skiljum 

hann að fjarlægja bresti okkar. 
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Sjöunda sporið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Við báðum hann í auðmýkt 

að fjarlægja bresti okkar.“ 

-Sjöunda sporið  
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Þó svo að hvert sporanna tólf sé aðskilið ferli í sjálfu sér, skarast þau öll að einhverju leyti 

þar sem hlutar þeirra verka gagnkvæmt hver á annan. Fletir á fyrsta sporinu renna inn í 

annað sporið, þættir í fjórða sporinu vinda sig inn í sporin sem á eftir koma. Ef til vill eru 

minnstu skilin á milli tveggja spora þau á milli sjötta sporsins og þess sjöunda. Við fyrstu 

sýn gæti sjöunda sporið virst vera nánast bakþanki af sjötta sporinu. Við eyddum miklum 

tíma og viðleitni í að auka meðvitund okkar um skapgerðarbresti okkar í sjötta sporinu 

og ná fram til þess að verða algerlega tilbúin til að láta fjarlægja þá. Nú er ekkert eftir 

nema að biðja um það, ekki satt?  

Ekki alveg. Þetta spor er meira en bara að senda beiðni til Æðri Máttar okkar 

og bíða eftir svari. Það er andlegur undirbúningur. Það er þörfin til að þróa skilning á því 

hvað „auðmjúkt“ merkir í þessu samhengi. Það er þörfin til að finna leið til að biðja sem 

hæfir einstaklingsbundinni andlegri leið okkar. Og það er þörf til að tileinka sér andlegar 

meginreglur í stað skapgerðarbresta. 

 

Undirbúningur fyrir að vinna sjöunda sporið 

Við höfum nú þegar gert mikið af þeim andlega undirbúningi sem við þurfum til að 

byrja á sjöunda sporinu. Það er mikilvægt að við drögum fram tengslin á milli vinnunnar 

sem við höfum unnið og árangursins af þeirri vinnu. 

Fyrri sporin hafa öll þjónað þeim tilgangi að sá fræjum auðmýktar i anda okkar. Í þessu 

spori fara þessi fræ að spíra og vaxa. Mörg okkar eiga í erfiðleikum með hugtakið 

auðmýkt og þó að við höfum byrjað að fjalla um efnið í sjötta sporinu, kallar það á athygli 

í sjöunda sporinu líka. Við þurfum að skilja hvað auðmýkt er fyrir okkur og hvernig 

nærvera hennar kemur í ljós í lífi okkar.  

Við ættum ekki að rugla auðmýkt saman við auðmýkingu. Þegar við verðum fyrir 

auðmýkingu skömmumst við okkar; okkur finnst við einskis virði. Auðmýkt er nánast 

alveg andstæða við þá kennd. Í gegn um sporavinnuna höfum við verið að flysja burt lög 

af afneitun, eigingirni og sjálfselsku. Við höfum líka verið að byggja jákvæðari 

sjálfsmynd og tileinkað okkur andlegar meginreglur. Áður fyrr gátum við ekki séð 

styrkleika okkar af því það sem er gott og heilbrigt í okkur var falið undir sjúkdómi okkar. 

Nú getum við það. Þetta er auðmýkt. Nokkur dæmi um hvernig auðmýkt kemur oft í ljós 

gæti hjálpað okkur að skilja þetta hugtak. 

Við byrjuðum í bataferlinu með ákveðnar hugmyndir. En þann tíma sem við höfum 

verið í bata hefur öllu sem við áður trúðum verið boðin byrgin. Nýjum hugmyndum hefur 
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verið dembt yfir okkur. Ef við trúðum því til dæmis að við værum við stjórn þá er bara sú 

staðreynd að við fórum í NA og viðurkenndum vanmátt okkar nóg til að breyta viðhorfi 

okkar. Vegna fíknar okkar höfum við farið á mis við að læra það sem lífið sjálft hefði 

kennt okkur um hve mikla stjórn einstaklingur hefur í raun. Í gegn um bindindi okkar og 

vinnuna í fyrstu sex sporunum höfum við lært heilmikið um hvernig á að lifa. 

Mörg okkar komu til NA með ákveðinn „götu“-hugsunarhátt. Eina leiðin sem við 

þekktum til að fá það sem við vildum var að nálgast það óbeint og ráðskast með fólk. Við 

gerðum okkur ekki grein fyrir að við gátum bara verið hreinskilin og haft sama tækifæri, 

ef ekki betra, til að uppfylla þarfir okkar. Við eyddum árum í að þurrka út andlitstjáningu 

okkar, fela góðvild okkar og herða okkur. Þegar að því kom að við komum til NA vorum 

við virkilega góð í því - svo góð reyndar að ný byrjaðir fíklar voru sennilega að fylgja 

dæmi okkar á sama hátt og við hermdum eftir eldri fíklum þegar við byrjuðum að nota. 

Við lærðum að bæla allt mannlegt eðli og urðum í mörgum tilfellum algerlega ómennsk. 

Með því að víkja af vellinum þar sem þannig leikir eru spilaðir kynntumst við nýjum 

hugmyndum. Við lærðum að það var í lagi að hafa tilfinningar og að sýna þær. Við 

komumst að því að reglur götunnar áttu bara við á götunni í raunveruleikanum voru þær 

ruglaðar og oft hættulegar. Við urðum mýkri og viðkvæmari. Við tökum ekki lengur 

góðvild í misgripum fyrir veikleika. Þessi viðhorfsbreyting hefur afgerandi áhrif. Oft 

breytti það jafnvel líkamlegu útliti okkar. Knýttar brúnir og kjálkar slökuðu á yfir í bros. 

Tárin flæða frítt og leiða í ljós drukknandi anda okkar. 

Mörg okkar komu til NA sannfærð um að við værum fórnarlömb óheppni, óhagstæðra 

aðstæðna og samsæris til að koma í veg fyrir góðar fyrirætlanir okkar. Við trúðum að við 

værum gott fólk en hrapalega misskilin. Við réttlættum allan skaða sem við vorum völd 

að sem sjálfsvörn ef við á annað borð vorum fær um að gera okkur grein fyrir því að við 

hefðum valdið skaða. Því viðhorfi fylgdi svo sjálfsvorkunn. Við nutum þjáninga okkar 

og í leynd vissum við að uppgjörið fyrir sársauka myndi aldrei nokkurn tíma líta á okkar 

þátt í neinu. 

En fyrstu sex sporin fá okkur til að byrja á einmitt því - við skoðum okkar þátt í 

málunum. Áður héldum við að við hefðum lent í ákveðnum aðstæðum, nú sjáum við 

hvernig við í raun sköpuðum þessar aðstæður. Við verðum meðvituð um öll tækifærin 

sem við höfum sóað. Við hættum að kenna öðru fólki um okkar hlut í lífinu. Við förum 

að sjá að okkar eigið val hafði mest áhrif á hvar við lentum á endanum. 

Auðmýkt er skilningur á okkar eigin mennsku. Ef þetta er fyrsta reynsla okkar af 

sjöunda sporinu gæti þetta verið augnablikið sem við finnum fyrir góðvild/ástúð í okkar 
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eigin garð í fyrsta skipti. Það er mjög áhrifamikið að átta sig á því í fyrsta skipti að við 

erum bara mannleg og erum að reyna að gera okkar besta. Við tökum ákvarðanir bæði 

góðar og slæmar og vonum að allt verði í lagi. Þegar við vitum þetta, hver við erum gerum 

við okkur líka grein fyrir að rétt eins og að við erum að gera okkar besta, á það líka við 

um annað fólk. Við finnum fyrir raunverulegum tengslum við aðra, vitum að við finnum 

öll fyrir sama óöryggi og veikleikum og að við eigum öll framtíðardrauma. 

Nú þurfum við að viðurkenna okkar eigin auðmýkt og kanna hvernig hún sýnir sig í 

lífi okkar dags daglega. 

 

• Hvernig hefur viðhorf mitt breyst síðan ég hóf batann? Hvar hefur ýkjunum verið   

  eytt og hvar hefur heilbrigði mitt komið í ljós? 

• Hvernig hefur auðmýkt áhrif á bata minn? 

• Hvernig hjálpar það mér við vinnuna í þessu spori að vera meðvitaður um mína eigin  

  auðmýkt? 

 

Vinna okkar í fyrri sporum hefur hjálpað okkur að byggja upp samband við Guð eins 

og við skiljum hann. Sú vinna skilar okkur miklu þegar við höldum áfram með sjöunda 

sporið. Í öðru sporinu byrjuðum við fyrst að hugsa um Æðri Mátt sem gæti hjálpað okkur 

að finna bata frá fíkn okkar. Þaðan fórum við yfir í að taka ákvörðun um að treysta okkar 

Æðri Mætti til að annast vilja okkar og líf í þriðja sporinu. Við ákölluðum þann Mátt oft 

til að koma okkur í gegn um fjórða sporið og síðan deildum við dýpstu atriðum lífs okkar 

með þeim Mætti. Í sjötta sporinu uppgötvuðum við að Guð eins og við skiljum hann gæti 

gert meira fyrir okkur en bara haldið okkur hreinum. 

 

• Hvernig hefur skilningur minn á Æðri Mætti þroskast í fyrri sporum? 

  Hvernig hefur samband mitt við þann Mátt þróast? 

• Hvernig hefur vinnan við fyrri spor undirbúið mig til að vinna við sjöunda sporið? 

 

Að biðja um að fá bresti okkar fjarlægða 

Hvernig biðjum svo við Guð eins og við skiljum hann um að fjarlægja bresti okkar? 

Svarið byggist líklega að miklu leyti á því hvaða skilning við höfum á Guði. Það eru 

margar, margar mismunandi leiðir til að skilja Guð, svo margar að við gætum ekki 

mögulega gefið dæmi í þessum leiðbeiningum um hvernig andleg leið hvers einstaklings 
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myndi hafa áhrif á vinnu hans eða hennar við sjöunda sporið. Það nægir að segja að 

sporavinnan okkar ætti að endurspegla okkar eigin andlegu leið. 

Sem einstaklingar gætum við valið sérstaka persónulega hefð eða sið sem okkar aðferð 

til að biðja æðri mátt um að fjarlægja bresti okkar.  Fyrir tilgang þessa leiðbeininga 

munum við kalla það „bæn.“ Orðið „bæn“ er víða viðurkennt í félagsskap okkar sem 

lýsing á því hvernig við höfum samskipti við okkar æðri mátt. Andi þess að biðja er 

bundinn í orðinu „auðmjúkt.“ Bæn okkar um að fá bresti okkar fjarlægða kemur frá þeim 

stað innra með okkur sem er heiðarlegastur, staðnum er er næstur andlegum kjarna okkar. 

 

• Hvernig ætla ég að biðja Guð eins og ég skil hann um að fjarlægja bresti mína? 

• Geta aðrir fíklar í bata hjálpað mér að finna út hvernig ég á að fara að því að biðja?  

  Hef ég beðið þá um að deila reynslu sinni, styrk og von með mér? 

  Hef ég beðið sponsorinn minn um leiðsögn? 

 

Líkt og á öðrum sviðum prógrammsins okkar munum við ekki biðja bara einu sinni 

um að fá bresti okkar fjarlægða. Við biðjum um það aftur og aftur í gegnum allt lífið. 

Hvernig við biðjum á örugglega eftir að breytast eins og skilningur okkar á Guði breytist. 

Ekkert af því sem við gerum á þessari stundu festir okkur inn í eina ákveðna leið til að 

vinna sjöunda sporið það sem eftir er. 

 

Að stíga til hliðar. 

Flest okkar gera sér grein fyrir að við þurfum líklega að gera eitthvað meira í þessu 

spori en bara að biðja um að brestir okkar séu fjarlægðir. Við þurfum að gera eitthvað 

sem býður Guði eins og við skiljum hann að vinna í lífi okkar. Við getum ekki beðið Guð 

um að fjarlægja brest og síðan haldið í hann af öllum mætti. Því meiri fjarlægð sem við 

höfum á milli okkar sjálfra og okkar æðri Máttar því minna finnum við fyrir nærveru þess 

máttar. Við verðum að viðhalda vitundinni um okkur sjálf sem við fengum í sjötta sporinu 

og bæta við hana vitund um Guð að vinna í líf okkar. 

 

• Hvernig á andlega meginreglan um uppgjöf við um að stíga til hliðar  

  svo að Æðri Máttur komist að til að vinna í lífi okkar? 

• Hver gæti ábatinn af því að leyfa Æðri Mætti að vinna í lífi mínu verið? 

• Hvernig líður mér að vita að Æðri Máttur er að annast mig og vinna í lífi mínu?  
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Andlegar meginreglur 

Í sjöunda sporinu einbeitum við okkur að uppgjöf, trausti og trú, þolinmæði og 

auðmýkt. Í sjöunda sporinu dýpkum við uppgjöf okkar. Það sem byrjaði í fyrsta skrefinu 

með viðurkenningu á fíkn okkar á núna líka við um viðurkenningu á brestunum sem fylgja 

fíkn okkar. Við dýpkum líka uppgjöf okkar í öðru sporinu. Við förum að trúa að Æðri 

Máttur okkar geti gert meira en að hjálpa okkur að vera hrein. Við leitum til þess Máttar 

til að losa okkur við bresti okkar líka. Með tímanum leggjum við meira og meira af trausti 

okkar á Æðri Mátt og á framgang bata okkar. 

 

• Hef ég sætt mig við vanmátt minn gagnvart brestum mínum eins og gagnvart fíkn 

   minni?  Lýsið nánar. 

• Hvernig hefur uppgjöf mín dýpkað? 

 

Andlegar meginreglur trausts og trúar eru kjarni sjöunda sporsins. Við verðum að vera 

nógu viss um Æðri Mátt okkar til að treysta honum fyrir brestum okkar.  Við verðum að 

trúa því að Æðri Máttur okkar ætli að gera eitthvað við þá, hvernig annars gætum við 

beðið um af trú að þeir verði fjarlægðir? Við verðum að forðast tilhneigingu til að fylgjast 

með hvernig við höldum að Guð gangi við að fjarlægja bresti okkar. Það er ekki erfitt að 

sjá til hvers þannig hugsanir geta leitt ef við komumst að því að við höfum enn ákveðna 

skapgerðarbresti eftir einhver handahófskennd tímamörk. Þess í stað einbeitum við okkur 

að því sem við þurfum að framkvæma í þessu spori: að biðja í auðmýkt, tileinka okkur 

andlegar meginreglur og víkja fyrir Guði. Árangur sjöunda sporsins kemur kannski ekki 

í ljós samstundis en hann gerir það með tímanum. 

 

• Trúi ég því að minn æðri máttur muni fjarlægja bresti mína eða veita mér 

   frelsi frá áráttunni að bregðast við þeim? Trúi ég því að árangurinn af vinnunni við  

   þetta spor sé að ég verði betri manneskja? 

• Hvernig verður trú mín á Guð eins og ég skil hann, sterkari eftir að vinna þetta spor? 

 

Traust og trú ein og sér geta aldrei borið okkur uppi í gegn um ævilanga vinnu í þessu 

spori við þurfum að tileinka okkur þolinmæði líka. Jafnvel þó langur tími hafi liðið síðan 

við byrjuðum að biðja um að brestir okkar yrðu fjarlægðir verðum við samt að vera 

þolinmóð. Kannski er reyndar óþolinmæði einn bresta okkar. Við getum litið á þau skipti 



 

 129 

 

 

sem við þurfum að bíða, eins og gjafir – skiptin sem við þurfum mest á því að halda að 

tileinka okkur meginregluna um þolinmæði. Það er þrátt fyrir allt, ein óbrigðulasta leiðin 

fyrir framför okkar að komast yfir hindranir sem verða á andlegri leið okkar. 

 

•  Hvar hef ég haft tækifæri til þroska nýlega? Hvað gerði ég við þau? 

 

Að lokum við þurfum að viðhalda vitund okkar um meginregluna um auðmýkt framar 

öllum í vinnunni í þessu spori. Það er tiltölulegaga auðvelt að sjá hvort við erum að nálgast 

þetta spor með auðmýkt með því að spyrja okkur nokkurra spurninga: 

 

• Trúi ég því að einungis minn Æðri Máttur geti fjarlægt bresti mína? Eða hef ég verið 

   að reyna að gera það sjálfur? 

• Hef ég orðið óþolinmóður yfir því að brestir mínir hafa ekki verið fjarlægðir 

   samstundis   

  um leið og ég bað um það? Eða hef ég trú á að þeir verði fjarlægðir á tíma Guðs? 

• Hefur yfirsýn mín verið í ósamræmi undanfarið? Hef ég byrjað að hugsa  

  um sjálfan mig sem merkilegri eða máttugari en ég raunverulega er? 

 

Halda áfram 

Á þessari stundu gætum við verið farin að velta vöngum um hvaða tilfinningar við 

ættum að hafa. Við höfum beðið Guð eins og við skiljum hann að fjarlægja bresti okkar, 

við höfum tileinkað okkur af trúmennsku meginreglur prógrammsins okkar eftir bestu 

getu, en við stöndum okkur enn að því að bregðast við áður en við höfum fengið tækifæri 

til að hugsa og erum sífellt að berjast við bresti okkar. Víst er að við erum ekki í neyslu 

lengur og margar ytri aðstæður lífs okkar hafa sennilega batnað - sambönd okkar eru ef 

til vill orðin stöðugri - en höfum við breyst? Höfum við orðið að betra fólki? 

Með tímanum  komumst við að því að Guð hefur verið að verki í lífi okkar. Okkur 

gæti jafnvel brugðið við hve mikinn þroska eða andlegt lífi við höfum sýnt við að mæta 

aðstæðum sem á árum áður hefðu látið okkur bregðast alls ekki andlega við. Einn daginn 

munum við gera okkur grein fyrir að sum viðbrögðin sem við sýndum áður hafa orðið 

okkur eins fjarlæg og andlegu megireglurnar voru þegar við byrjuðum að tileinka okkur 

þær í fyrstu. Eftir slíka opinberun, förum við ef til vill að hugsa um persónuna sem við 

vorum þegar við komum fyrst til NA og hve lítið við líkjumst þeirri persónu núna.  
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• Hefur það komið fyrir að ég hafi getað haldið aftur af mér við að láta stjórnast af 

   skapgerðarbresti og tileinkað mér andlega meginreglu í staðinn?  

   Finnst mér að þetta sé  Guð að vinna í lífi mínu? 

• Hvaða skapgerðarbrestir hafa verið fjarlægðir úr lífi mínu eða misst vald sitt yfir  

   mér? 

• Hvers vegna ber sjöunda sporið æðruleysi með sér? 

 

Við byrjum að lifa andlegra lífi. Við hættum jafnvel að hugsa eins mikið um hvað við 

munum fá út úr bata okkar og byrjum að skoða hvað við getum lagt til málanna. Það sem 

við þurfum til að viðhalda og næra anda okkar verður að vana, við förum jafnvel að hlakka 

til þess. Við sjáum að við höfum frelsi til að velja um hvernig við viljum líta á hvaða 

aðstæður sem er í lífi okkar. Við hættum að nöldra yfir smá óþægindum eins og þau væru 

stór harmleikur. Við verðum fær um að halda höfði með reisn og viðhalda ráðvendni 

okkar, sama hvað lífið býður okkur upp á. Með því að við verðum sáttari við okkar 

andlega sjálf eykst þrá okkar til að sjá sambönd okkar þroskast. Við byrjum það ferli í 

áttunda sporinu. 
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Áttunda sporið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Við gerðum lista yfir alla sem við 

höfðum skaðað og urðum fús 

til að bæta fyrir brot okkar gagnvart 

þeim.“ 

- Áttunda sporið 
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Fram að þessu hafa sporin beinst að mestu að því að bæta okkur sjálf og samband 

okkar við Guð eins og við skiljum hann. Í áttunda sporinu byrjum við að taka annað fólk 

inn í bataferlið  - fólk sem við höfum skaðað með fíkn okkar, fólk sem við höfum skaðað 

í bata okkar, fólk sem við hugðumst skaða, fólk sem við höfum óvart valdið skaða, fólk 

sem er ekki lengur hluti af lífi okkar og fólk sem við búumst við að verði okkur náið það 

sem eftir er ævi okkar. 

Áttunda sporið snýst um að bera kennsl á skaðann sem við höfum valdið. Það skiptir 

ekki máli hvort við höfum valdið honum vegna bræði, kæruleysis eða vegna þess að við 

vorum hrædd. Það skiptir ekki máli hvort gjörðir okkar áttu upptök sín í sjálfselsku, hroka, 

óheiðarleika eða einhverjum öðrum bresti. Það skiptir ekki einu sinni máli að það hafi 

ekki verið meining okkar að valda neinum skaða. Allur skaði sem við höfum valdið er 

efni fyrir áttunda sporið. 

Það getur komið í ljós að ekki sé hægt að bæta fyrir eitthvað af þeim skaða sem við 

höfum valdið. Það gæti komið í ljós að við getum ekki bætt hann sjálf. Það gæti jafnvel 

komið í ljós að við séum ekki ábyrg fyrir einhverju sem við höfum skráð á áttunda spors 

listann okkar. Sponsorinn okkar mun hjálpa okkur að flokka það í sundur áður en við 

höldum áfram í níunda sporið. Núna er verkefni okkar einungis að bera kennsl á það 

hverja við höfum skaðað, hver skaðinn var og verða fús til að bæta fyrir brot okkar. 

Það er eðlilegt að velta níunda þrepinu fyrir sér og hvernig við bætum fyrir brot okkar 

á meðan við erum að vinna áttunda sporið. Hvað okkur finnst um að bæta fyrir brot okkar 

hefur ófrávíkjanlega áhrif á vinnu okkar í þessu spori. Við gætum þurft að losa okkur við 

algengan misskilning áður en við getum gert listann. 

Það er dásamlegt að við erum nú þegar byrjuð að bæta sambönd okkar við eitthvað af 

fólkinu í lífi okkar. Fjölskyldur okkar eru sennilega himinlifandi yfir að við séum ekki að 

nota fíkniefni lengur. Sumt af augljósum skaða sem við veittum öðrum hætti um leið og 

við hættum að nota fíkniefni. Ef við höfum getað haldið í atvinnu okkar eða haldið okkur 

í skólanum erum við sennilega nú þegar að standa okkur betur þar. Við erum ekki lengur 

að skaða vinnufélaga okkar eða vinnuveitendur, kennara okkar eða námsfélaga á vissan 

hátt. En er það nóg? 

Við höfum sennilega heyrt fólk á fundum leggja áherslu á það að bæta fyrir brot sín 

þýðir að breytast, ekki bara að segja „mér þykir það leitt“ – að það sem virkilega skipti 

máli er hvernig við komum fram við fólk núna. En þetta þýðir samt ekki að formlegar 

afsökunarbeiðnir hafi dottið úr tísku í NA. Bein, augliti til auglits afsökunarbeiðni er 

sérstaklega áhrifamikil bæði sem aðferð til andlegs þroska fyrir okkur og sem langþráð 
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sátt fyrir fólkið sem við berum þær fram við. Það sem félagar okkar eru að leggja áherslu 

á er að við getum ekki bara beðið fólk aulalega afsökunar og farið svo beint aftur í að gera 

það sem olli þeim skaðanum til að byrja með. 

Þegar hingað er komið gætu sum okkar verið orðin svolítið lúin, sérstaklega ef að 

sponsorinn okkar lét okkur skrifa ýtarlega í fyrstu sjö sporunum. Við gerðum skuldaskil 

fyrir hegðun okkar í fjórða sporinu og við skráðum skapgerðarbresti okkar í sjötta sporinu, 

nú þurfum við að skoða sömu aðstæður frá enn öðru sjónarhorni! Það kann að virðast sem 

svo að við höfum skoðað líf okkar og fíkn  okkar frá öllum mögulegum hliðum þegar við 

höfum lokið þessum sporum. Er allt þetta virkilega nauðsynlegt? Erum við ekki bara að 

refsa sjálfum okkur með því að fara aftur og aftur í gegn um það sama? 

Nei, við erum ekki að því. Áttunda sporið er upphaf ferlis sem lætur okkur finnast við 

standa jafnfætis öðrum. Í stað þess að finna fyrir skömm og sekt, í stað þess að finnast 

við alltaf vera „minna en“ verðum við fær um að mæta augnatilliti fólks. Við þurfum ekki 

að forðast neinn. Við þurfum ekki að óttast að verða gripin og refsað fyrir vanrækta 

ábyrgð. Við verðum frjáls. 

 

• Er ég hikandi á einhvern hátt varðandi að vinna áttunda sporið? Hvers vegna? 

 

Sum okkar fara út í öfgar í þessu spori. Við getum ekki beðið eftir að koma okkur út 

og „koma öllu í lag“ ómeðvituð um að við gætum valdið meiri skaða. Við æðum áfram 

játum ótryggð fyrir mökum og vinum. Við köllum saman fjölskyldur okkar og látum þær 

hlusta á hvert smáatriði um fíkn okkar, staðfestum sumt af því sem þau óttuðust mest um 

hvað við vorum að gera og fyllum upp í eyður sem fram að því höfðu verið blessunarlega 

auðar. Í ákafanum höldum við ræðu yfir börnunum okkar um hvernig við vorum haldin 

sjúkdómi sem við vorum ekki ábyrg fyrir, hvernig við elskum batann og hve dásamlegt 

lífið verður framvegis, gleymum öllum skiptunum sem við höfðum áður gefið þeim svo 

mörg innantóm loforð. Einn daginn örkum við inn á skrifstofu vinnuveitanda okkar og 

tilkynnum að við séum fíklar, að við höfum svikið út töluverða peninga með 

hugvitssömum aðferðum, en okkur þyki það mjög leitt og við munum aldrei gera það 

aftur. 

Þó að okkar eigin reynsla af því að rjúka út til að bæta fyrir brot okkar sé sennilega 

ekki svona róttæk þá náum við örugglega meiningunni: Ef við reynum að bæta fyrir brot 

okkar án leiðsagnar sponsorsins okkar og án áætlunar gætum við setið uppi með að valda 

enn meiri skaða.  
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• Geri ég mér grein fyrir þörfinni á að taka því rólega og ráðfæra mig við sponsorinn 

   Minn áður en ég fer að bæta fyrir brot mín? Hef ég valdið meiri skaða í einhverjum  

   aðstæðum við það að rjúka út til að bæta fyrir  brot mín áður en ég var tilbúinn?  

   Hvaða aðstæður voru það? 

 

Sum okkar kunna enn að trúa því að við séum í grunninn ágætis fólk sem hefur aldrei 

í alvöru viljað skaða neinn – það er að segja nema okkur sjálf. Ef við erum virkilega slegin 

út af laginu með það hverjir eiga heima á listanum okkar yfir þá sem við þurfum að bæta 

fyrir brot okkar gagnvart eða við höfum óljósa hugmynd um að fjölskylda okkar heyri til 

þar en erum ekki viss hvers vegna, gæti verið að við séum að líta framhjá einhverju eða 

að afneitun okkar sé enn ansi virk. Stundum getum við bara ekki séð sannleikann í vissum 

aðstæðum jafnvel eftir mörg ár í bata. Ein tillaga sem mörg okkar hafa farið eftir er ef við 

höldum að við ættum að bæta fyrir brot gagnvart einhverjum en við getum ekki látið 

okkur detta í hug aðstæðurnar sem valda því þá setjum við nafnið samt á listann. Stundum 

dettur okkur seinna í hug „hvers vegna“. Við ættum að gera okkar besta í þessu spori 

núna, hafa samband við sponsorinn okkar og halda áfram að vinna að bata okkar. Eins og 

sagt er „það kemur í ljós“. Við þurfum bara að halda opnum huga svo að þegar vitneskjan 

kemur séum við tilbúin að sætta okkur við hana. 

Síðast en ekki síst þá fresta mörg okkar því að byrja á þessu spori vegna þess að þau 

eru ekki fús til að bæta fyrir brot gagnvart ákveðnu fólki. Annað hvort erum við gröm í 

þeirra garð eða við erum of hrædd til að geta nokkurn tíma ímyndað okkur að nálgast þau. 

Við þurfum að byrja þetta spor og setja þetta fólk á listann jafnvel þó við séum ekki viss 

um að verða nokkurn tíma fær um að bæta fyrir brot okkar. Ef það er sannarlega áhætta 

fólgin í því að bæta fyrir brot hjálpar sponsorinn okkur að finna út hvernig eigi að takast 

á við aðstæðurnar. 

 

• Ég skrifa lista yfir þá gremju sem er fyrirstaða fyrir fúsleika mínum til að bæta  

  fyrir brot. 

• Get ég sleppt þessari gremju núna? Ef ekki, get ég þá fundið hjá mér fúsleika til að  

   bæta þessum nöfnum á listann minn eigi að síður og frestað áhyggjum af því að verða  

   fús til þess þar til seinna? 

• Eru einhverjir sem ég þarf að bæta fyrir brot gagnvart sem gætu ógnað öryggi mínu  

   eða sem ég hef virkilega áhyggjur af á annan hátt? Hvað óttast ég? 
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Fólkið sem við höfum valdið skaða 

og hvernig við höfum skaðað það. 

Áður en við byrjum að gera listann okkar fyrir alvöru er eitt loka hugtak sem við 

þurfum að kynna okkur: Hvað merkir „skaði“ í þessu spori? Við þurfum að leggja okkur 

fram við að skilja allar aðferðir sem er mögulegt að valda skaða með svo að listinn okkar 

geti verið ýtarlegur. 

Ákveðnar gerðir skaða eru augljósar. Til dæmis, ef við stelum peningum eða eignum 

frá manneskju eða fyrirtæki, það er mjög augljóslega tegund skaða. Auk þess eiga flest 

okkar ekki í neinum vanda með að bera kennsl á líkamlega eða tilfinningalega misnotkun 

sem tegund skaða. 

Svo eru aðstæður þar sem við eigum ekki í vanda með að bera kennsl á hvað við 

gerðum sem er skaðlegt en við gætum átt í erfiðleikum með að greina hvern sérstaklega 

við sköðuðum. Til dæmis, við svindluðum á prófi í skóla. Skaðaði þetta kennarann 

spyrjum við okkur? Skólafélaga okkar? Okkur sjálf? Nemendurna sem komu á eftir okkur 

og urðu að gjalda fyrir vantraust kennarans vegna óheiðarleika okkar? Svarið við þessu 

dæmi er að allt þetta fólk varð fyrir skaða jafnvel þó óbeint væri. Það á heima á áttunda 

spors listanum okkar. 

Að lokum komum við að djúpstæðari gerðum skaða. Þess háttar skaði gæti verið sá 

skaðlegasti því hann beinist að viðkvæmustu stöðum mannlegs hjarta. Til dæmis, áttum 

við vin. Vináttan var kannski gamalgróin, hafði náð yfir áraraðir. Tilfinningar, traust og 

jafnvel sjálfsmynd – allt þetta var til staðar í vináttunni sem við deildum. Þetta samband 

skipti miklu máli fyrir vin okkar og okkur líka. Þá drögum við okkur út úr vináttunni án 

skýringar út af einhverri raunverulegri eða ímyndaðri yfirsjón og reynum aldrei að 

endurnýja hana. Að missa vin er nógu sársaukafullt þó ekki bætist við byrðin af því að 

vita ekki hvers vegna, en mörg okkar hafa valdið einhverjum einmitt svona skaða. Við 

sköðuðum traust þessarar persónu og það gæti tekið mörg ár að gróa. Tilbrigði við þetta 

er að við gætum hafa látið einhvern taka sökina fyrir að slitnaði upp úr sambandi og látið 

manneskjuna finnast hún óelskanleg þegar í raun við vorum bara orðin þreytt á 

sambandinu og vorum of löt til að viðhalda því. 

Það eru margar mismunandi leiðir sem við getum valdið djúpum tilfinningalegum 

skaða: vanræksla, hörfun, misnotkun, stjórnun og niðurlæging svo eitthvað sé nefnt. 

„Fórnarlömbunum“ og „vinsamlegu fólk“ á meðal okkar gæti fundist að við höfum látið 

aðra finnast þeir vera óæðri þegar við þóttumst betri en allir aðrir og sýndum merki um 
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að hafa siðferðilega yfirburði. Þeir hæfustu og mest sjálfbjarga á meðal okkar gætu bætt 

við nöfnum á áttunda spors listann með því að hugsa um alla þá sem við höfum hafnað 

hjálp og stuðningi frá. 

Mörg okkar horfast í augu við frekari baráttu þegar við berum kennsl á skaða sem 

kemur frá sjálfkrafa hneigð til að einbeita okkur aðeins að tímanum áður en við hættum 

að nota. Það er svolítið auðveldara fyrir okkur að vera ákaflega heiðarleg um skaðann 

sem við ollum meðan fíkn okkar var virk. Við vorum að nota fíkniefni, við vorum annað 

fólk þá. Samt sem áður þá höfum við öll valdið skaða í gegn um bataferlið. (Munið, það 

skiptir ekki máli hvort það var af ásetningi eða ekki.) Reyndar höfum við líklega öll 

skaðað fólk sem við deilum bata okkar með – aðra NA félaga. Við kunnum að hafa 

slúðrað um þá, hörfað frá þeim, brugðist við sársauka þeirra án tillitssemi, truflað 

samband þeirra við sponsor,  reynt að stjórna hegðun sponsía, sýnt sponsor vanþakklæti, 

stolið sjöundu erfðavenju peningum, stjórnað fólki með því að misnota hreina tímann 

okkar til að auka trúverðugleika okkar í ósamkomulagi við þjónustu, eða kynferðislega 

misnotað nýliða, svo einhver tiltölulega algeng dæmi séu tekin. Flest okkar eiga 

sérstaklega erfitt með að setja þessar aðstæður á áttunda spors listann okkar vegna þess 

að hugsunin um að bæta fyrir brot okkar er svo óþægileg. Við teljum okkur vera ábyrg 

gagnvart hærri staðli hegðunar innan NA og við erum viss um að aðrir búast við meiru 

frá okkur líka. Staðreyndin er sú að félagar okkar innan NA eru líklegri til að vera 

sérstaklega umburðarlyndir vegna þess að þeir vita hvað við erum að reyna að gera - en 

svo ættum við að forðast áhyggjur af níunda sporinu núna. 

 

Að gera listann okkar 

Það fyrsta sem við þurfum að vita er að þetta er ekki listi sem við getum geymt í 

kollinum. Við þurfum að skrá á pappír hvert nafn og skaðann sem við höfum valdið 

viðkomandi. Þegar það er komið á pappír er erfitt að gleyma neinum eða fara aftur í 

afneitun gagnvart því að bæta fyrir brot sem við vildum helst forðast. Ef við getum ekki 

notað pappír af einhverjum ástæðum getum við notað upptökutæki eða hvaða aðra aðferð 

sem sponsorinn okkar hefur samþykkt að geti hjálpað okkur að fá sem mest út úr þessu 

spori. 

Þegar við erum tilbúin að byrja á listanum okkar setjumst við niður og rifjum upp allt 

sem við höfum lært um skaða og byrjum að skrifa niður. Sum nöfn koma strax upp í 

hugann. Önnur kunna að skjóta upp kollinum þegar við förum að hugsa um hvers konar 
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skaða við höfum valdið. Við þurfum skilyrðislaust að fara aftur í gegn um fjórða sporið 

okkar og leitað uppi hvaða upplýsingar við getum dregið fram þar. 

Við ættum að hafa með hvert nafn og aðstæður sem við getum munað eftir jafnvel þó 

við séum nokkuð en ekki algjörlega viss um að sponsorinn okkar segi okkur að við 

skuldum engar bætur í því sérstaka tilfelli. Þegar við förum yfir listann með sponsornum 

okkar er það nærri alltaf betra að eyða nöfnum en að reyna að rifja upp nöfn sem við 

hefðum átt að bæta við en gerðum ekki. Auk þess getur komið fyrir að við munum eftir 

atviki þegar við höfum valdið skaða en ekki nöfn þeirra sem hlut áttu að máli. Við getum 

að minnsta kosti skráð atvikið. 

Að setja okkur sjálf á listann kann að virðast vandræðalegt fyrir sum okkar. Okkur 

gæti hafa verið sagt snemma í batanum að bæta fyrir brot okkar gagnvart okkur sjálfum 

væri sjálflæg hugmynd, að við þyrftum að hætta að hugsa sífellt um okkur sjálf og byrja 

að hugsa um fólkið sem við höfðum valdið skaða. Svo gætum við orðið ráðvillt yfir 

hugmyndinni um að bæta fyrir skaða gagnvart okkur sjálfum. Sum okkar héldu sennilega 

að það að bæta fyrir brot okkar ætti að ná yfir að „verðlauna“ okkur sjálf fyrir að halda 

okkur hreinum eða einhvern annan árangur. Við gætum hafa reynt að gera þetta með því 

að kaupa okkur hluti sem við höfðum ekki efni á eða með því að láta eftir annarri áráttu. 

Í raun  bætum við fyrir brot okkar gagnvart sjálfum  með því að hætta ábyrgðarlausri eða 

eyðileggjandi hegðun. Við þurfum að komast að því hvernig við höfum skapað okkar 

eigin vandamál – það er skaðað okkur sjálf – í gegnum vangetu okkar til að viðurkenna 

persónulega ábyrgð. Þegar við svo bætum okkur sjálfum á listann, getum við skráð 

skaðann sem við gerðum fjármálum okkar, sjálfsmynd okkar, heilsu okkar o.s.frv. 

Svo er líka til viðkvæm staða sem mörg okkar hafa lent: Hvað ef við höfum valdið 

sponsornum okkar skaða og hann eða hún veit ekki um skaðann og kemst líklega að því 

þegar við förum yfir listann ? Við þessar aðstæður ættum við að ráðfæra okkur við annan 

félaga í batanum sem við berum virðingu fyrir, ef til vill sponsor sponsorsins okkar. 

 

• Ég geri lista yfir fólkið sem ég hef skaðað og tilgreini hvernig ég skaðaði hvern og 

   einn. 

 

Að verða fús  

Þegar við höfum listann okkar eða höfum bætt nýjum nöfnum við listann sem við 

höfum haldið allt frá fyrstu ferð okkar í gegn um áttunda sporið er kominn tími til að 
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verða fús til að bæta fyrir brot okkar. Til þess að verða fús, verðum við að vita að minnsta 

kosti eitthvað um hvað það snýst um „að bæta fyrir brot okkar.“ Fyrr í þessum 

leiðbeiningum, ræddum við um þörfina til að gera meira en bara að breyta hegðun okkar 

en sum okkar eru ef til vill hrædd um að við séum ekki fær um að breytast. Við erum 

einlæg. Við viljum halda okkur frá því að endurtaka nokkurn tíma sömu hegðun aftur en 

við hugsum til þeirra skipta þegar við gáfum loforð áður fyrr. Er ekki hætta á að við 

endurtökum leikinn? Það er þá sem við verðum virkilega að trúa á bata okkar. Sama hvað 

lengi við höfum verið hrein og hver brotin sem við erum að bæta fyrir eru verðum við að 

hafa trú  á því að Guð eins og við skiljum hann muni gefa okkur styrkinn og getuna til að 

breytast. Við komumst að því að við erum fús til að bæta fyrir sum brotin um leið og við 

setjum nafnið á listann okkar. En fyrir önnur kemur fúsleikinn ekki eins auðveldlega. 

 

• Hvers vegna er ekki nóg að segja „mér þykir það leitt“ til að bæta skaðann sem ég 

  hef valdið? 

• Hvers vegna er ekki nóg að breyta bara hegðun minni til að bæta skaðann sem ég hef  

  valdið? 

 

Það er mjög sjaldgæft að við skuldum ekki að minnsta kosti einhverjar fjárhagslegar 

bætur hvort heldur það er til fólks sem við stálum frá, fólk sem lánaði okkur peninga sem 

við borguðum aldrei til baka, fyrirtæki eða lánastofnanir. Við vitum að það að bæta fyrir 

brot okkar kostar okkur peninga sem við vildum heldur halda fyrir okkur sjálf. Það gæti 

tekið tíma fyrir okkur að læra að meta þvílíkt innra frelsi fylgir því að losna við slíkar 

skuldir og þannig finna fúsleikann til að framkvæma þessar bætur fyrir brot okkar. Það 

gæti hjálpað að biðja okkar æðri mátt um að gefa okkur fúsleikann til að framkvæma 

þessar bætur fyrir brot okkar. 

 

• Eru fjárhagslegar bætur sem ég þarf að bæta fyrir en vil ekki gera? 

  Hvernig væri líf mitt ef ég væri nú þegar búin að bæta fyrir þessi brot? 

 

Sum brotin sem við þurfum að bæta fyrir gætu verið gagnvart fólki sem hefur líka 

skaðað okkur. Þetta eru vanalega þau brot sem við eigum erfiðast með að verða fús til að 

bæta. Það virðist sem svo að í hvert skipti sem við hugsum um þessar bætur – gerir það 

okkur svo reið að hugsa um það sem þau gerðu okkur að við gleymum öllu um að bæta 

fyrir brot okkar. En bati okkar krefst þess að við fylgjum andlegu meginreglunni um 
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fyrirgefningu. Í gegnum bæn og alla þá viðbótar hjálp sem við þurfum getum við fundið 

það innra með okkur að fyrirgefa því fólki sem hefur líka skaðað okkur. 

 

• Skulda ég fólki sem hefur líka skaðað mig bætur fyrir brot mín gagnvart þeim? 

  Hvað hef ég gert til að verða fús til að bæta fyrir þessi brot? 

 

Á listanum okkar gætu líka verið bætur sem við getum ekki hugsað okkur að gera. Ef 

til vill erum við svo ófús að við viljum ekki einu sinni biðja um fúsleika, við getum ekki 

ímyndað okkur að finna fyrir neinni góðvild í garð þess fólks sem við skuldum þessar 

bætur. Í því tilfelli verðum við bara að skilja þessar bætur eftir á listanum okkar. Við 

þurfum ekki að bæta fyrir öll okkar brot á einum degi eða innan einhvers ákveðins tíma. 

Það gæti tekið nokkurn tíma að verða fús til að bæta sumt. Hvert skipti sem við lítum á 

áttunda spors listann okkar ættum við að spyrja okkur sjálf hvort við séum orðin fús til að 

bæta fyrir þessi brot. Ef ekki, getum við haldið áfram að athuga það af og til. 

 

Andlegar meginreglur 

Í áttunda sporinu einbeitum við okkur að heiðarleika, hugrekki, fúsleika og góðvild. 

Til þess að tileinka okkur meginregluna um heiðarleika í áttunda sporinu verðum við að 

byggja á reynslu okkar frá fyrri sporum. Við höfum viðkennt eðli vandamáls okkar – fíkn 

– og staðfest lausnina á því vandamáli. Þetta er heiðarleiki í framkvæmd. Við höfum 

leitandi og óttalaust gert siðferðisleg reikningsskil á okkur sjálfum; það er nýfundinn 

heiðarleiki okkar í framkvæmd. Það dýpkaði heiðarleika okkar enn meira að draga eðli 

misgjörða okkar fram innan úr persónuleika okkar. Þannig að við höfum einhverja reynslu 

í að aðskilja okkar hlut að málum frá því sem aðrir kunna að hafa gert. Það er sú tegund 

heiðarleika sem við þurfum að byggja á í áttunda sporinu. Við verðum að gleyma gremju, 

að kenna öðrum um, að trúa því að við höfum verið saklaus fórnarlömb og hverri annarri 

réttlætingu fyrir þann skaða sem við höfum valdið. Við þurfum einfaldlega að setja það 

á listann! 

 

• Hvernig skiptir það miklu máli að ákvarða nákvæmt eðli misgjörða minna í áttunda 

  sporinu? Hvers vegna er það svo nauðsynlegt að mér sé ábyrgð mín ljós? 

• Hvaða dæmi hef ég um reynslu mína af heiðarleika frá fyrri sporum? 

  Hvernig yfirfæri ég þá reynslu yfir í þetta spor?  
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Til að fylgja meginreglu hugrekkis í áttunda sporinu verðum við að leggja okkur í 

umhyggju Guðs. Við getum ekki takmarkað listann okkar við eingöngu þær bætur fyrir 

brot okkar sem við teljum að verði í lagi. Við verðum að trúa því að okkar Æðri Máttur 

muni sjá okkur fyrir hugprýði, auðmýkt, innri styrk, eða hverju því sem við þurfum á að 

halda til að komast í gegnum hvaða bætur sem er fyrir brot okkar. Hvort sem við þurfum 

að horfast í augu við einhvern og óttumst hvernig okkur muni líða eða við þurfum að taka 

afleiðingunum af glæp sem okkar er leitað að fyrir, þá verðum við fær um að taka á því 

með hjálp okkar Æðri Máttar.  

 

•  Hvaða dæmi hef ég um reynslu mína af hugrekki frá fyrri sporum? 

   Hvernig yfirfæri ég þá reynslu yfir í þetta spor? 

 

Við höfum þegar rætt mikið um fúsleika í þessu spori, sérstaklega um að verða fús til 

að bæta fyrir brot okkar. En við þurfum ákveðinn fúsleika til að vinna þetta spor sem 

hefur ekkert með að bæta fyrir brot okkar að gera. Í fyrsta lagi þurfum við fúsleikann til 

að gera listann okkar. Sama hvað okkur finnst um að bæta ákveðnu nafni á listann þá 

þurfum við að verða fús til þess. Við þurfum líka fúsleikann til að fylgja öðrum andlegum 

meginreglum sem tengjast þessu spori. 

 

• Eru einhver nöfn sem ég hef ekki bætt á listann minn? 

  Er ég fús til að bæta þeim við núna? Er listinn minn fullbúinn? 

• Hvað hef ég gert til að auka fúsleika minn? 

• Hvað finnst mér um að þurfa að biðja um fúsleika? 

 

Á þessu stigi bata okkar verður það mögulegt að þróa vel viljaðan anda. Áður en við 

unnum það sem hin fyrri sporin innihéldu, vorum við of uppfull gremju, ásakana og 

sjálfsvorkunn til að hugsa um aðra. Samhliða getu okkar til að hugsa um okkur sjálf sem 

venjulegar manneskjur byrjum við að sjá að aðrir eru líka að gera sitt besta sem 

manneskjur. Við vitum að af og til efumst við og verðum óörugg með okkur sjálf og það 

á líka við um aðra. Við vitum að við erum líkleg til að tala án þess að hugsa og það á líka 

við um aðra. Við gerum okkur grein fyrir að þau sjá eins mikið eftir því og við gerum. 

Við vitum að okkur hættir til að mistúlka aðstæður og bregðast of harkalega eða of vægt 

við þeim. Afleiðingin verður sú að þegar við sjáum aðra láta stjórnast af skapgerðarbresti 

í dag finnum við til hluttekningar frekar en gremju eða reiði vegna þess að við vitum hvað 
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veldur því að þau bregðast við eins og þau gera Okkur hlýnar um hjartaræturnar þegar við 

hugsum um hvernig við deilum sömu draumum, ótta, ástríðum og göllum og allir aðrir. 

 

• Er mér farið að finnast ég tengjast öðrum? Lýsið. 

• Er ég byrjaður að finna góðvild og hluttekningu gagnvart öðrum? Lýsið. 

 

Halda áfram 

Það er nauðsynlegt að ræða við sponsorinn okkar um hverjar einustu bætur fyrir brot 

á listanum okkar. Það skiptir ekki máli hve lengi við höfum verið hrein eða hve mikla 

reynslu við höfum af því að bæta fyrir brot okkar. Hvert okkar er líklegt til að mistúlka 

aðstæður þegar við vinnum ein en við komumst  oft að því að við sjáum hluti skýrar þegar 

við horfum á þá frá öðru sjónarhorni. Við þurfum innsæi sponsorsins okkar. Við þurfum 

hvatningu sponsorsins okkar. Við þurfum framsýni og von sponsorsins okkar. Það er 

undravert hve mikið einfaldar samræður við sponsorinn okkar geta gert til að hjálpa okkur 

til að sækja í þögult aflið sem býr innra með hverju okkar. Þegar við höfum fjarlægt 

truflandi áhrif og höfum flett ofan af traustum kjarna æðruleysis, auðmýktar og 

fyrirgefningar erum við tilbúin fyrir níunda sporið. 
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Níunda sporið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Við bættum þeim öllum brot okkar 

milliliðalaust, hvenær sem færi gafst, 

nema þegar það hefði 

skaðað þá eða aðra.“ 

– Níunda sporið 
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Í NA heyrum við aftur og aftur að það sé ástæða fyrir því að sporin séu skrifuð í 

ákveðinni röð. Hvert spor leggur til andlegan undirbúning sem við þurfum fyrir sporin 

sem eftir koma. Þetta er hvergi augljósara en í níunda sporinu. Við hefðum aldrei nokkurn 

tíma getað sest niður með fólki sem við höfum skaðað og bætt fyrir brot okkar 

milliliðalaust, augliti til auglits án þess andlega undirbúnings sem við fengum í sporunum 

á undan. Ef við hefðum ekki viðurkennt okkar eigin takmarkanir myndum við ekki hafa 

undirstöðuna til að standa á meðan við bætum fyrir brot okkar. Ef við hefðum ekki þróað 

samband við Guð eins og við skiljum hann myndum við ekki hafa trúna og traustið sem 

við þurfum til að vinna níunda sporið. Ef við hefðum ekki unnið fjórða og fimmta sporið 

myndum við trúlega enn vera svo rugluð varðandi persónulega ábyrgð okkar ef til vill 

gætum við ekki munað fyrir hvað við værum að bæta. Ef við hefðum ekki þróað auðmýkt 

í sjötta og sjöunda sporinu myndum við sennilega nálgast yfirbót okkar með 

sjálfbirgingshætti eða reiði og valda enn meiri skaða. Fúsleikinn sem við höfum áunnið 

okkur með því að gangast við persónulegri ábyrgð gerði okkur það mögulegt að gera 

áttunda spors listann. Þessi listi var verklegur undirbúningur til að vinna níunda sporið. 

Loka undirbúningurinn sem við vinnum að í þessu spori áður en við snúum okkur að 

því að bæta fyrir brot okkar er að mestu að styrkja það sem er nú þegar hluti af okkur. Að 

hve miklu leyti við erum fær um að fylgja meginreglunni um fyrirgefningu, dýpt innsæis 

sem við höfum náð og sjálfsvitundin sem við erum fær um að viðhalda í gegnum ferlið 

við að bæta fyrir brot okkar, byggist á undanfarinni reynslu okkar við sporin og hve mikla 

fyrirhöfn við erum fús til að leggja í bata okkar. 

 

• Hvernig hefur vinnan við fyrstu átta sporin undirbúið mig til að vinna við níunda 

   sporið? 

• Hvernig hjálpar heiðarleiki mér við að vinna þetta spor? 

• Hvernig hjálpar auðmýkt mér við að vinna þetta spor? 

 

Að bæta fyrir brot mín? 

Níunda sporið er ekki spor sem hægt er að halda innan ákveðins tímaramma. 

 Við skrifum ekki áttunda spors listann okkar og byrjum síðan markvisst að bæta fyrir 

brot okkar, strikum yfir þá sem eru „búnir“ eins og við myndum gera við innkaupalista. Í 

raun verða margar yfirbætur okkar aldrei „búnar“ viðleitni okkar heldur áfram í gegnum 

batann. Ef við þurfum til dæmis að bæta fyrir brot okkar gagnvart fjölskyldu okkar 
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munum við verja restinni af ævi okkar í að fylgja andlegu meginreglunum sem hafa áhrif 

til að breyta því hvernig við komum fram við fólk. Það gæti komið dagur sem við setjumst 

með fjölskyldum okkar og skuldbindum okkur til að koma öðruvísi fram við þær en við 

höfum áður gert, en það er ekki endahnúturinn á að bæta fyrir brot okkar. Hvern dag sem 

við sýnum viðleitni til að halda aftur af okkur við að skaða fjölskyldur okkar og reyna að 

tileinka okkur ástríka hegðun gagnvart þeim er dagur sem við höldum áfram að bæta fyrir 

brot okkar gagnvart þeim. 

Jafnvel svo áþreifanleg yfirbót eins og að borga gjaldfallna skuld er ekki líkleg til að 

vera gerð í eitt skipti fyrir öll, þegar skuldin er greidd. Þegar við lifum samkvæmt níunda 

sporinu krefst það þess að við reynum að stofna ekki til nýrra skulda sem við getum ekki 

greitt. Við gætum þurft að líta nánar á mismunandi skuldir sem við stofnum til – til dæmis 

að taka á móti greiða eftir greiða frá vinum en aldrei svara í sömu mynt, eða að ganga 

fram af þolinmæði fólks sem  deilir með okkur ábyrgð með því að standa ekki við okkar 

hluta. Að forðast þannig skuldbindingar í framtíðinni er alveg eins mikið hluti af bótaferli 

okkar eins og að greiða reglulega niður gjaldfallnar skuldir. 

 

• Hvað merkir „að bæta fyrir brot okkar“? 

• Hvers vegna merkir það að bæta fyrir brot mín að ég þurfi að gera meira en að segja 

  „fyrirgefðu“? 

• Hvernig er það að bæta fyrir brot mín skuldbinding til áframhaldandi ferils breytinga? 

 

Ótti og væntingar 

Það er ekki alltaf stressandi og gleðilaus reynsla að bæta fyrir brot sín. Oft erum við 

spennt yfir voninni um að laga samband. Við gætum jafnvel áttað okkur á því að við 

hlökkum ánægjulega til léttisins sem fylgir því að bæta fyrir brot okkar. Á hinn bóginn 

finnum við flest fyrir ótta vegna að minnsta kosti einhverra yfirbóta okkar. Við getum 

óttast að hafa ekki nóg eftir fyrir okkur sjálf ef við greiðum fjárhagslegar bætur. Við 

getum óttast höfnun, hefnd, eða eitthvað annað. 

Ef við höfum enga fyrri reynslu af níunda sporinu erum við í raun að leggja út í óvissu. 

Við erum ekki viss um hvernig okkur kemur til með að líða rétt fyrir, á meðan og eftir að 

við bætum fyrir brot okkar. Við getum verið yfirfull af sjálfsöryggi eina stundina og svo 

verið algjörlega ófær um að halda níunda sporinu til streitu þá næstu. Á þessari stundu er 

mjög mikilvægt að skilja að það sem okkur finnst um hlutina er ekki endilega hvernig 
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þeir eru. Bara af því að við finnum fyrir ótta þýðir ekki að það sé í raun eitthvað til að 

óttast. Á hinn bóginn þá endurspeglar spenna og gleði ekki endilega raunveruleikann við 

að bæta fyrir brot okkar. Það er best að sleppa öllum okkar væntingum um hvernig tekið 

verður á móti yfirbót okkar. 

 

• Hvað óttast ég við að bæta fyrir brot mín? Hef ég áhyggjur af því að einhver muni 

   hefna sín eða hafna mér? 

• Hvernig krefst níunda sporið frekari uppgjafar fyrir prógramminu? 

• Hvað með fjárhagslegar bætur? Hef ég trú á að Guð eins og ég skil hann 

   tryggi að ég hafi það sem ég þarf þrátt fyrir fórnir mínar til að bæta fyrir brot? 

 

Sama hve lengi við höfum verið hrein eða hve oft við höfum farið í gegnum sporin er 

nokkuð víst að við óttumst og höfum væntingar þegar við byrjum á nýju spori. Þetta gæti 

sérstaklega átt við ef við höfum fyrri reynslu af því. Níunda sporið sérstaklega gæti valdið 

tvíræðni. 

Til dæmis gætu mörg okkar staðið sig að því að hugsa um fyrri reynslu af því að bæta 

fyrir brot. Sumt hefur örugglega verið mjög jákvætt. Ef við bætum fyrir brot gagnvart 

einstakling sem er okkur kær, sem er opinn fyrir sáttaumleitan okkar, finnum við 

sennilega til dásamlegra tilfinninga vonar og þakklætis. Við gerum okkur vonir um að 

sambandið haldi áfram að batna og við erum þakklát fyrir fyrirgefninguna og að yfirbót 

okkar var vel tekið. 

Hvort sem þið trúið því eða ekki, þannig reynsla kann að vinna á móti okkur í við 

yfirbót síðar meir. Hún getur fengið okkur til að halda að allar okkar yfirbætur fari jafn 

vel og þá verðum við fyrir áfalli þegar það gerist ekki. Eða við gerum okkur grein fyrir 

að þannig bætur eru ekki reglan og kvíðum svo mikið fyrir að við jafnvel drögum að bæta 

fyrir þau brot okkar sem við erum ekki viss um að fari vel. Ef við stöndum okkur að því 

að velta fyrir okkur hvernig muni fara þegar við gerum yfirbót þurfum við að einbeita 

okkur aftur að tilgangi níunda sporsins. 

Níunda sporinu er ætlað að gefa okkur leið til að lagfæra skaðann sem við höfum valdið 

í fortíðinni. Sum okkar hafa í huga að þrjú meginhugtökin sem tengjast því að bæta fyrir 

brot okkar eru: staðfesta, endurgerð og endurreisn. Staðfesta bendir á að til þess að finna 

lausn á vandanum, verðum við á einhvern hátt að leggja til hliðar það sem áður ásótti eða 

truflaði okkur. Endurgerð þýðir að koma einhverju, sem hefur verið skaddað, aftur í fyrra 

horf. Þetta getur verið samband eða sérkenni sem voru áður til staðar í sambandi svo sem 
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traust. Við getum ef til vill endurgert orðstír okkar ef hann var góður einhvern tíma í 

fortíðinni. Endurreisn er mjög svipuð endurgerð en varðandi níunda sporið getum við 

hugsað um það eins og að við séum að skila einhverju – efnislegu eða óhlutstæðu – til 

réttmæts eiganda. Sponsorinn okkar getur hjálpað okkur að skoða hvert þessara hugtaka 

svo við getum öðlast yfirsýn yfir eðli þess að bæta fyrir brot okkar og halda einbeitingunni 

á því  sem við eigum að vera að gera. Það er einungis í gegnum ferlið sem við gerum 

okkur grein fyrir kostunum sem fylgja níunda sporinu. Það fyrsta sem við kunnum að 

verða vör við er að við finnum fyrir frelsi eða létti frá sekt og skömm. Það getur tekið 

nokkurn tíma í bata eða reynslu af fjölda yfirbóta fyrir brot okkar til að meta sumt af 

andlegri umbun níunda sporsins: stöðugri vitund um tilfinningar annarra og áhrif 

hegðunar okkar á aðra, gleði yfir að geta læknað langvarandi sársauka, getu til að vera 

ástúðlegri og sáttari við fólkið í kring um okkur. 

 

• Hvað annað óttast ég eða hvað væntingar hef ég til þess að bæta fyrir brot mín? 

• Hvers vegna skiptir ekki máli hvernig yfirbót minni er tekið? 

  Hvað hefur þetta að gera með andlegan tilgang níunda sporsins? 

• Hvernig get ég notað aðra fíkla, sponsorinn minn og æðri mátt minn til  

  styrktar í þessu ferli? 

 

Bætur fyrir brot – beinar og óbeinar 

Okkur hér í NA finnst best að geta bætt beint fyrir brot okkar, augliti til auglits og 

vissulega segir þetta spor okkur að það ættum við að gera þegar það er hægt. En bein 

yfirbót fyrir brot okkar eru ekki eina leiðin til að gera það og í sumum tilfellum gæti það 

verið sú versta. 

Áður en við leggjum fram dæmi er mikilvægt að hafa í huga að þetta eru einungis 

dæmi. Þessum leiðbeiningum er ekki ætlað að koma í stað sponsors við að fara yfir hvert 

atriði með sponsía og vinna saman til að sjá hvað er best. 

Sumar aðstæður eru flóknari en þær virðast í fyrstu. Við gætum haldið að lausnin sé 

augljós en við ættum alltaf að gefa okkur tíma til að athuga það frekar. Til dæmis gætu 

verið aðstæður þar sem manneskjan eða fólkið sem við höfum skaðað er ekki meðvitað 

um hvað við gerðum og að komast að því gæti mögulega skaðað þau meira. Við gætum 

átt vini, ættingja eða vinnuveitanda sem vissu ekki um fíkn okkar. Að segja þeim frá því 

gæti skaðað þau. Sponsorinn okkar mun hjálpa okkur að skoða tilgang okkar til að vilja 
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segja fólki frá fíkn okkar. Þurfa þau að vita það? Hvaða góða tilgangi myndi það þjóna 

að deila þessum upplýsingum? Hvaða skaða gætu þessar upplýsingar valdið?  

En hvað ef þessar sömu aðstæður yrðu flóknari vegna þjófnaðar okkar á peningum frá 

vinum okkar? Og hvað ef einhver annar hefur verið sakaður um að taka peningana? 

Þyrftum við þá ekki að segja frá fíkn okkar samhliða því að viðurkenna þjófnaðinn og 

borga peningana til baka? Mögulega, en kannski ekki. Það verður að skoða þess háttar 

aðstæður hverja fyrir sig. Þá kemur aftur til kasta sponsorsins okkar að hjálpa okkur að 

ákveða hvernig best sé að vinna í hverju tilfelli. Ef við ræðum opinskátt við sponsorinn 

okkar er nokkuð víst að við veltum svona aðstæðum fyrir okkur frá öðru sjónarhorni en 

við höfum gert áður. Við gætum séð hvernig það sem héldum fyrst að væri augljós leið 

til að bæta fyrir brot okkar sé kannski ekki sú rétta eftir allt saman. Það hjálpar til að 

undirbúa sig fyrir þessar samræður með því að skrifa lista yfir allar aðstæður í kringum 

þessar erfiðu yfirbætur svo að það liggi fyrir framan okkur þegar við tölum við sponsorinn 

okkar. 

 

• Hvaða nöfn á áttunda spors listanum mínum tilheyra flóknum aðstæðum eins og   

  þessum hér að ofan? Hverjar eru aðstæðurnar nákvæmlega? 

 

Eitt vandamál sem gerir mörgum okkar erfitt fyrir er að við þurfum að bæta fyrir brot 

sem líklega valda því að við missum vinnuna, förum í fangelsi eða hafa einhverjar aðrar 

alvarlegar afleiðingar. Ef við gefum okkur til dæmis fram vegna glæps sem við frömdum 

er sannarlega líklegt að við förum í fangelsi. Hvaða áhrif myndi það hafa á líf okkar? 

Myndum við missa vinnuna okkar? Myndi það raska öryggi einhvers annars en okkar 

eigin – svo sem fjölskyldu okkar? Á hinn bóginn ef við erum á flótta undan réttvísinni, 

hvaða áhrif myndi skyndileg handtaka hafa á líf okkar og fjölskyldu okkar? Það fer líklega 

best á því að leita lögfræðilegrar ráðgjafar í þannig aðstæðum og kanna valkosti okkar. 

Hvernig sem á það er litið þá verðum við á einhvern hátt að taka afleiðingum gerða 

okkar en við ættum að hafa í huga að fjölskyldur okkar gætu vel átt heima í þeim hluta 

þessa spors sem segir, „nema þegar það myndi skaða þau eða aðra.“ Við verðum að meta 

þessar aðstæður mjög vandlega. Undir leiðsögn sponsorsins okkar skoðum við hvernig 

við förum að því að bæta fyrir brot okkar. 

 

• Skulda ég einhverjar yfirbætur sem gætu haft alvarlegar afleiðingar ef ég gerði þær  

   upp? Hverjar eru þær?  
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Aðrar aðstæður sem kæmu í veg fyrir að gera beina yfirbót, þó ekki sé vegna 

möguleikans á frekari skaða, gætu verið þegar manneskjan sem við þurfum að bæta 

gagnvart sé látin. Þetta er mjög algengt innan NA – svo algengt að félagar okkar hafa 

þróað fjölbreytt úrval leiða til að fást við slíkar aðstæður. Félögum okkar hefur jafnvel 

tekist að fullvissa sig um að yfirbót af þessu tagi geri meira en bara að létta á okkar eigin 

skömm. Sumir hafa greitt fjárframlög í nafni þess sem þeir voru brotlegir gagnvart. Sumir 

hafa tekið að sér verkefni sem viðkomandi manneskju var annt um. Sumir hafa beint 

endurreisn gagnvart börnum viðkomandi sem gætu líka verið í eigin rétti á áttunda spors 

listanum okkar. Leiðirnar sem við getum farið í því að fást við þannig aðstæður 

takmarkast eingöngu af ímyndunarafli okkar og fúsleika. Það gæti komið okkur á óvart 

hve áhrifarík „óbein“ yfirbót getur verið í svona aðstæðum. Mörg okkar leggja mikið á 

sig til að gera yfirbótina eins beint og mögulegt er með því að vitja leiðis manneskjunnar 

eða annars staðar sem hefur gildi og ef til vil lesa upp bréf eða einfaldlega tala við 

minningu eða anda viðkomandi. Enn á ný ákvarðast viðbrögð okkar við þessum 

aðstæðum  af eðli skaðans sem við höfum valdið, andlegum skoðunum okkar og leiðsögn 

sponsorsins okkar að sjálfsögðu. 

 

• Skulda ég einhverjum yfirbót sem er látinn? Hvað var sérstakt við þá manneskju sem 

   ég gæti notað til að skipuleggja yfirbót mína? 

 

Við höfum lagt áherslu á þörfina á að fara yfir hverja einustu bót fyrir brot okkar með 

sponsornum okkar áður en við höldum áfram. Þó að það sé mikilvægt þýðir það ekki að 

við þurfum að verða hugsunarlaus vélmenni, hrædd við að hugsa sjálf eða framkvæma án 

þess að spyrja sponsorinn okkar fyrst. Margir félaga okkar hafa þá reynslu að rekast á 

manneskjur úr fortíðinni sem við höfðum ekki sett á áttunda spors listann okkar en gætu 

átt heima þar. Stundum er yfirbótin sem við skuldum svo augljós að það væri vitleysa að 

nýta ekki svo heppilega tilviljun. Í önnur skipti  gætum við hitt manneskju og fundið fyrir 

mjög óþægilegum tilfinningum en ekki vitað hvað veldur þeim. Ef það gerist er betra að 

fara með sambandið í gegnum fjórða og fimmta sporið í þeim tilgangi að gera það skýrara. 

En hvernig sem fer ættum við aldrei að gera ráð fyrir að „loka“ áttunda spors listanum 

okkar. Það er alveg mögulegt að við munum bæta nýjum nöfnum á hann ævilangt. 

Hvað um fólk sem við getum ekki haft upp á? Eigum við að halda áfram og gera óbeina 

yfirbót gagnvart því líka? Kannski, þó það hafi hent marga félaga okkar að rekast á 

einhvern sem þeir bjuggumst aldrei við að hafa uppi á, vanalega á stað sem þeir bjuggust 
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aldrei við að rekast á þá. Þegar svona gerist getum við sannarlega dregið þá ályktun að 

æðri máttur sé að verki en jafnvel þó svo sé ekki ættum við ekki að hundsa tækifærið til  

beinnar yfirbótar. 

Ef við finnum ekki einhvern sem er á listanum okkar gætum við valið bíða. Við ættum 

að halda áfram að reyna allt til að finna manneskjuna, við ættum að reyna að valda ekki 

neinum öðrum skaða á sama hátt og við ættum að halda áfram að vera fús. Andi fúsleika 

þjónar oft tilgangi yfirbótar þegar við getum ekki bætt fyrir brot okkar. 

Eftir að hafa velt fyrir okkur flækjunum við að gera óbeina yfirbót gæti virst sem svo 

að gera beina yfirbót sé auðvelt eða að minnsta kosti einfaldara. Við gerðum eitthvað sem 

skaðaði einhvern. Við þurfum að biðjast afsökunar og bæta skaðann. Það er málið, ekki 

satt? 

Ekki sérlega oft, ef þá nokkurn tíma. Eins og nefnt var áður þá er það að bæta fyrir 

brot sín ekki ferli sem hefur afmarkað upphaf og endi. Við byrjum oft að bæta fyrir brot 

okkar á einhvern hátt um leið og við verðum hrein. Oftast bætum við hegðun okkar 

samstundis að einhverju leyti. Þessi hluti af yfirbótaferlinu – þar sem við breytum sjálfum 

okkur – heldur áfram löngu eftir að við höfum talað beint við einhvern sem við höfum 

skaðað. 

 

• Hvaða hegðun þarf ég að bæta? 

 

Hvað um þessar beinu bætur, þær sem við gerum þegar við setjumst niður með 

einhverjum viðurkennum og tökum ábyrgð á skaðanum sem við höfum valdið og sættum 

okkur við hvaða viðbrögð sem við fáum? Þetta eru bæturnar sem við óttumst í hjarta 

okkar. Við ímyndum okkur að við sitjum fyrir framan eina af þeim manneskjum sem er á 

yfirbótalistanum okkar, viðurkennum brot okkar í auðmýkt og einlægni og síðan 

bjóðumst við til að bæta fyrir brot okkar í sömu auðmýkt og einlægni bara til að heyra 

manneskjuna svara: „Það verður aldrei hægt að bæta fyrir þetta. Það sem þú gerðir var of 

hræðilegt“, eða: „Gleymdu því. Ég fyrirgef þér aldrei.“ 

Satt að segja eru aðstæður eins og þessar nákvæmlega það sem við óttumst mest af því 

að við erum hrædd við að trú okkar á ferlinu skaðist. Við höfum tekið feykilega áhættu 

með því að leyfa okkur að trúa á Æðri Mátt, á okkur sjálf, á möguleikann til bata. Það er 

okkar versta martröð að skaðinn verði ekki bættur, að við séum svo skelfilegt fólk að ekki 

sé hægt að fyrirgefa okkur. Það gæti verið okkur hughreysting að margir fíklar í bata hafa 

fengið neikvæð viðbrögð frá einhverjum sem þeir voru gera yfirbót gagnvart og ekki 
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aðeins að þeir létu það ekki draga úr sér kjarkinn heldur fengu þeir sama andlega 

ávinninginn af því að gera yfirbótina eins og þeir myndu hafa fengið ef henni hefði verið 

tekið með kærleika og fyrirgefningu. 

Stundum þegar viðleitni okkar til að bæta fyrir brot okkar fær svo neikvæðar móttökur 

að okkur finnst að við þurfum að ganga lengra til að okkur finnist við hafa náð einhverri 

lausn. Grunntexti okkar segir okkur að „hafa samband við einhvern sem enn svíður undan 

því sem við gerðum honum getur verið hættulegt.“ Það getur líka verið tilgangslaust, 

sérstaklega þegar fjölskyldumeðlimir og nánir vinir eiga í hlut. Að hafa samband við fólk 

sem við höfum valdið skaða áður en það hefur náð að róa sig niður getur valdið því að 

það bregst við okkur af reiði, þó að þau hefðu brugðist allt öðru vísi við eftir svolítið 

lengri tíma. Ef við höfum nálgast þannig manneskju of snemma gætum við viljað bíða 

þar til nokkur tími hefur liðið og reyna aftur. 

En á hinn bóginn gerist það stundum óháð því hve vel við höfum undirbúið okkur og 

hve einlæg yfirbót okkar er að manneskjan einfaldlega vill ekki taka á móti henni. Ef við 

lendum í þessum aðstæðum þurfum við að gera okkur grein fyrir því að ábyrgð okkar á 

sér takmörk. Ef einhver er ákveðinn í að viðhalda gremju gagnvart okkur það sem eftir er 

af lífinu þá getur það besta, sem við getum gert, verið að óska viðkomandi manneskju alls 

góðs og líta svo á að yfirbótinni  sé lokið. Ef við eigum í erfiðleikum með að ráða við 

tilfinningar sem vakna í kjölfar slíkrar yfirbótar hjálpar sponsorinn okkur að finna leið til 

að lifa við yfirbótina. Við ákveðnar aðstæður erum við betur sett með að gera óbeina 

yfirbót eða okkur kann að finnast að yfirbót okkar sé „fullkomnari“ ef við framkvæmum 

eitthvað annað sem endurreisir eða bætir aðstæðurnar. Til dæmis ef við höfum reynt að 

bæta fyrir brot gagnvart fyrrverandi vinnuveitanda sem við stálum peningum frá. Hann 

eða hún vill ekki hlusta á yfirbót okkar og vill ekki peningana okkar. Við gætum séð að 

við gætum leyst aðstæðurnar og endurreist með því að vísa viðskiptavinum til fyrirtækis 

hans eða ef það mögulegt, einhvern veginn borgað peningana sem við stálum ónafngreint 

til baka. 

Við þurfum að muna að það að bæta fyrir brot okkar er hluti af persónulegu 

bataprógrammi okkar. Í raun bætum við fyrir brot okkar vegna þess að við skuldum en 

við þurfum líka að meta andlegan þroska sem fylgir ferlinu við að bæta fyrir brot okkar. 

Í fyrsta lagi berum við kennsl á og viðurkennum skaðann sem við höfum valdið. Eins og 

segir í It Works: How and why, þetta „hristir okkur út úr sjálfsþráhyggju“ okkar. Vegna 

þess að sjálfsþráhyggjan og sjálflægur ótti er sá hluti sjúkdóms okkar sem hefur mest áhrif 

á andlegt líf okkar mun bati okkar blómstra við það að létta á og minnka þennan hluta 
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sjúkdómsins. Í öðru lagi þá er það stórkostlegt skref á andlegri leið okkar að nálgast 

manneskjuna sem við höfðum skaðað beint sama hvernig yfirbótinni er tekið. Sú 

staðreynd að við héldum áfram með eitthvað sem krafðist svo mikillar auðmýktar er 

reyndar staðfesting á því að við höfðum tileinkað okkur þó nokkra auðmýkt. Að lokum 

finnum við fyrir frelsistilfinningu þegar við höfum bætt fyrir brot okkar. Við berum ekki 

lengur byrðina af óloknum verkefnum á herðum okkar né skömmina vegna skaðans sem 

við höfum valdið. Það er farið. Andi okkar svífur. 

 

• Er ég andlega tilbúinn til að takast á við erfiða yfirbót og taka niðurstöðunum? 

• Hvað hef ég gert til að undirbúa mig? 

 

Fyrirgefning 

Sá andlegi þroski sem við öðlumst af því að gera beina yfirbót byggist oft á því hve 

mikið við leggjum í andlegan undirbúning okkar. Við byrjum á því að losa okkur við allar 

þær skoðanir sem við höfum sem gætu látið okkur hika eða hamlað getu okkar til að 

nálgast yfirbót okkar með auðmýkt, sátt og trú. 

Eitt sem virðist verða mörgum okkar fjötur um fót er að stundum þurfum við að bæta 

fyrir brot okkar gagnvart fólki sem hefur líka skaðað okkur. Þetta gæti verið foreldri eða 

annar ættingi sem hefur misboðið okkur, vinur sem sveik okkur á einhvern hátt, 

vinnuveitandi sem var ekki sanngjarn og svo framvegis. Við höfum unnið töluvert við 

það í fyrri sporum að aðskilja það sem aðrir gerðu okkur frá því sem við gerðum þeim. 

Við vitum nákvæmlega hver okkar þáttur var í þessum aðstæðum og við vitum hvers 

vegna við erum að gera yfirbót. Þegar við undirbúum okkur til að gera yfirbót 

milliliðalaust, augliti til auglits, þurfum við að hafa það algjörlega á hreinu að við erum 

að gera yfirbót fyrir okkar hluta í þessum ágreiningi. Við erum ekki að gera yfirbót til að 

þvinga fram eða hafa áhrif til að fá yfirbót á móti. Við erum ekki ábyrg fyrir að hreinsa 

upp neitt sem ekki er okkar megin á götunni. Það hjálpar okkur að hafa þetta í huga til að 

einbeita okkur að tilgangi okkar, sama hvernig yfirbót okkar er tekið og hvort sem við 

fáum yfirbót á móti fyrir það sem gert var á okkar hlut eða ekki. 

Stundum eru þó misgjörðirnar gagnvart okkur svo miklar að það er betra að fresta því 

að bæta fyrir brot okkar þar til síðar. Til dæmis var mörgum okkar misboðið 

tilfinningalega, líkamlega eða kynferðislega sem börnum af eldri ættingja. Þó að við 

ættum engan hlut í þeim aðstæðum og skuldum enga yfirbót vegna þess, gætum við hafa 
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stolið peningum eða meitt líkamlega eða skemmt eigur ættingjans við annað tækifæri. 

Svo við skuldum yfirbót fyrir þjófnaðinn, líkamsmeiðsl eða skemmdir. Spurningin við 

þessar aðstæður er ekki hvort að við eigum að gera yfirbót, heldur hvenær og hvernig. 

Það gæti tekið okkur langan tíma að verða tilbúin til að gera viðeigandi yfirbót og það er 

allt í lagi. Við bíðum og við vinnum með sponsornum okkar. 

Við þurfum að reyna að fyrirgefa fólkinu sem hefur skaðað okkur áður en við getum 

bætt fyrir brot okkar gagnvart því. Við viljum ekki setjast niður með einhverjum sem við 

erum öskureið út í og reyna að bæta fyrir brot okkar gagnvart þeim. Viðmót okkar yrði 

augljóst, sama hve mikið við reyndum að fela það. Það fer ekki vel á með að gera yfirbót 

og „látast.“ 

Það er stór munur á aðstæðum þar sem við urðum fyrir skaða gegn vilja okkar og 

aðstæðum þar sem hegðun okkar átti þátt í hvernig við vorum meðhöndluð. Það á við um 

margar yfirbætur okkar þar sem við erum reið einhverjum sem  fór illa með okkur að við 

þurfum að spyrja okkur sjálf hvort að við höfum gert eitthvað sem olli því að þeir fóru 

þannig með okkur. Til dæmis gætum við verið öskureið út í foreldra okkar fyrir að treysta 

okkur ekki til að fara út um helgi – á NA ball! – en þegar við hugsum um það hve oft við 

lugum áður um hvert við vorum að fara og notuðum alltaf fíkniefni hvert sem við fórum 

gæti það hjálpað okkur að sjá að foreldrar geta ekkert gert að því þó þau sýni okkur 

vantraust og að við gætum þurft lengri tíma til að ávinna okkur traust þeirra. Eða að við 

höfum verið svo sjálfselsk og fjarlæg með vinum okkar dag eftir dag, viku eftir viku og 

svo þegar við þurftum á þeim að halda voru þau ekki til staðar urðum við reið og gröm. 

Að minna okkur sjálf á að við eigum upptökin að miklu af okkar eigin eymd gæti 

auðveldað okkur að fyrirgefa þeim sem særðu okkur. 

Önnur aðferð til að fyrirgefa þeim sem hafa sært okkur er að fara út fyrir okkur sjálf 

og hugsa um hvernig líf annarra er. Ef til vill átti fólkið sem særði okkur í vanda sem 

gerði það síður næmt fyrir þörfum annarra. Ef til vill svaraði sponsorinn ekki símatölum 

frá okkur í viku vegna þess að yngsta barnið hans var í fangelsi. Ef til vill sagði besti vinur 

okkar að samband okkar væri óheilbrigt og við ættum að koma okkur út úr því – strax 

eftir hennar eigin skilnað. Ef til vill hrósaði vinnuveitandinn ekki verki okkar af því að 

hann hafði áhyggjur um að eiga fyrir laununum þá vikuna. Okkur finnst við vanalega 

ósköp smámunasöm og lítil þegar við komumst að því að manneskja sem við vorum gröm 

við átti í sársaukafullu vandamáli. Ef til vill getum við verið sáttfúsari og kærleiksríkari 

ef við bara gerum ráð fyrir því frá byrjun að flestar manneskjur vilja vel og ef einhver er 
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óvinsamlegur gagnvart okkur, gæti það verið vegna þess að hann eða hún þjáist og það 

veldur þeim áhyggjum. 

Andlegur undirbúningur fyrir að gera yfirbót krefst þess fyrst og fremst að við sækjum 

styrk og kærleika til okkar Æðri Máttar. Það mun hjálpa okkur að nálgast fólkið með 

viðhorfi kærleika og fyrirgefningar ef við íhugum kærleiksríka fyrirgefningu Guðs fyrir 

þau skipti sem við höfum sært fólk. Það tryggir að neikvæð viðbrögð við yfirbót okkar 

rænir okkur ekki voninni ef við notum Æðri Mátt okkar sem einskonar skjöld. Við getum 

náð einbeitingu með bæn og hugleiðslu fyrir hverja yfirbót sem við gerum. 

 

• Skulda ég fólki sem hefur líka skaðað mig bætur fyrir brot mín gagnvart þeim? 

• Hef ég fyrirgefið þeim öllum? Hverjum hef ég ekki fyrirgefið enn? 

  Hef ég reynt allar aðferðir hér að ofan til að geta fyrirgefið? 

  Hvað hefur sponsorinn minn að segja um það? 

 

Að bæta fyrir brot okkar. 

Nú erum við tilbúin að bæta fyrir brot okkar. Við höfum rætt um hverja manneskju 

eða stofnun á áttunda spors listanum okkar við sponsorinn okkar og samið áætlun um 

hvernig við ætlum að fara að því að gera hverja yfirbót fyrir sig. Við höfum rætt við Guð 

eins og við skiljum hann og við höfum beðið um fúsleika, æðruleysi, hugrekki og visku 

til að fylgja eftir yfirbótum okkar. 

Nú þurfum við að fylgja eftir því að bæta fyrir brot okkar. Við þurfum að halda áfram 

við að bæta hegðun okkar og við þurfum að standa við allar þær skuldbindingar sem við 

höfum gert við fólkið á yfirbótalistanum okkar. 

Hér er það sem það getur orðið erfitt. Þegar við gerum fyrstu yfirbótina finnst okkur 

vanalega eins og við getum flogið á frelsisskýi. Sjálfsvirðing okkar eykst og við finnum 

fyrstu sælutilfinninguna sem fylgir því að losna við stærðarinnar gremjufarg. Okkur finnst 

við vera gott fólk, eins og að við stöndum jafnfætis restinni af mannkyninu. Þetta eru 

sterkar tilfinningar og ef þetta er í fyrsta skipti sem við finnum þær gæti okkur fundist að 

það sé meira en við ráðum við. 

Við ættum ekki að hafa áhyggjur. Tilfinningarnar verða ekki lengi svona sterkar þó 

svo að það verði einhver varanleg breyting á tilfinningum okkar í garð okkar sjálfra. Eftir 

að fyrsti ljóminn af því að gera yfirbót dofnar horfumst við virkilega í augu við erfiðasta 

hlutann af því að gera yfirbót: eftirfylgnina. Sem dæmi má taka að ári eftir að við semjum 
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við lánastofnun sem við skuldum peninga og lofum að borga til baka ákveðna upphæð 

mánaðarlega, finnst okkur það kannski ekki andlega upplífgandi að afhenda hluta af 

hverri launagreiðslu sem við höfum unnið hörðum höndum fyrir sérstaklega ef við sjáum 

fram á að halda því áfram í fleiri ár í viðbót. Það ætti að hjálpa okkur að halda áfram með 

yfirbót okkar ef við spyrjum okkur einnar einfaldrar spurningar: Hve frjáls viljum við 

vera? Að halda áfram með alla þætti bata okkar að meðtöldu því að gera yfirbót eykur 

frelsi okkar dag frá degi. 

 

• Er einhver yfirbót sem ég á í erfiðleikum með að fylgja eftir? Hvað er ég að  

  gera til að endurnýja vilja minn til að gera þessa yfirbót? 

 

Það er ekki endilega notalegt eða þægilegt ferli að gera yfirbót. Sporin eru ekki hönnuð 

til að gera okkur hamingjusöm og sátt án þess að láta okkur líka þroskast. Óttinn, áhættan 

og tilfinningin um að vera berskjaldaður sem fylgir því að gera yfirbót gætu verið svo 

óþægileg að minningin aftrar okkur frá að endurtaka hegðunina sem leiddi til þess að við 

þurftum að gera yfirbót. Við heyrum oft sagt í NA „það verður betra“. „Það“ er við – við 

verðum betri. Við verðum betra fólk. Við verðum síður fús til að taka þátt í eyðileggjandi 

hegðum því við erum meðvituð um hvað það kostar í mannlegri eymd, bæði okkar eigin 

og þeirra í kring um okkur. Sjálflægni okkar víkur fyrir vitund um annað fólk og 

umhyggju fyrir lífi þeirra. Þar sem við vorum afskiptalaus, byrjum við að hafa umhyggju. 

Þar sem við vorum sjálfselsk, byrjum við að vera óeigingjörn. Þar sem við vorum reið, 

byrjum við að fyrirgefa.  

Kærleikur okkar og umburðarlyndi nær líka til okkur sjálfra. Við skoðuðum sumt við 

það að gera yfirbót gagnvart sjálfum okkur í áttunda sporinu, nú er komið að því að sjá 

hvernig við höfum nú þegar byrjað að gera yfirbót gagnvart okkur sjálfum og ef til vill að 

skipuleggja hvernig við höldum því áfram eða að takast á við ný atriði. Við byrjuðum að 

gera yfirbót gagnvart okkur sjálfum vegna fíknar okkar þegar við hættum að nota fíkniefni 

og byrjuðum að vinna sporin. Bara þetta tvennt mun ná langt til að fleyta okkur áfram til 

bata og að bæta skaðann sem við gerðum eigin anda. Við gætum þurft að gera eitthvað 

fleira til að lækna skaðann sem við gerðum líkama og huga. Það eru margar leiðir sem 

við getum farið til að byrja að huga að líkamlegri heilsu okkar allt frá matarræði til 

þjálfunar til læknismeðferðar. Hvaða leið sem við veljum verður hún að falla að 

persónulegum þörfum okkar og óskum. Skaðann sem við gerðum huga okkar mætti lækna 
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að einhverju leyti með því að afla fróðleiks í framtíðinni. Að fara aftur í skóla eða bara 

læra eitthvað nýtt sem hjálpar okkur að lagfæra áralanga sálræna vanrækslu. 

 

• Hverjar er næstu áætlanir mínar um að bæta fyrir brot mín gagnvart sjálfum mér? 

  Hef ég einhver langtímamarkmið sem gætu líka nýst sem yfirbót gagnvart sjálfum   

  mér. Hver eru  þau? Hvað get ég gert til að fylgja því eftir? 

 

Andlegar meginreglur 

Í níunda sporinu einbeitum við okkur að auðmýkt, kærleika og fyrirgefningu. 

Auðmýktin sem við höfum áunnið okkur í þessu spori kemur frá því að skoða niður í 

kjölinn skaðann sem við höfum valdið öðrum og að viðurkenna ábyrgð á því. Við 

viðurkennum fyrir sjálfum okkur „já, þetta er það sem ég hef gert. Ég ber ábyrgð á 

skaðanum sem ég hef valdið  og því að bæta hann.“ Við gætum hafa verið leidd að þessari 

vitund af reynslunni við að einhver segir okkur grátandi hve mikið við særðum þá. Við 

gætum hafa orðið fyrir því að vera særð á sama hátt og við höfðum sært einhvern annan 

og sú reynsla hrist svo upp í okkur að okkur verður enn betur ljóst hvernig við særðum 

fólk. Á hinn bóginn gæti það bara verið ferlið við fyrri sporin ásamt reynslunni af því að 

bæta fyrir brot okkar sem leiddi okkur til að finna aukna auðmýkt. 

 

• Hef ég viðurkennt ábyrgð á skaðanum sem ég hef valdið og fyrir því að bæta þann 

  skaða? 

• Hvaða reynsla var það sem varð til þess að mér varð betur ljós skaðinn sem ég olli? 

  Hvernig hefur það stutt aukna auðmýkt mína? 

 

Það verður mun auðveldara að tileinka sér andlegu meginregluna um kærleika í níunda 

sporinu þó við höfum væntanlega verið að vinna að því í gegnum batann frá upphafi. 

Þegar hingað er komið höfum við eytt miklu af eyðileggjandi viðhorfi og tilfinningum 

sem við höfðum og rýmt til fyrir kærleika í lífi okkar. Því kærleiksríkari sem við verðum 

því meiri þörf finnum við til að deila honum með því að hlúa að samböndum okkar og 

byggja ný sambönd og með því að deila bata okkar án eigingirni, tíma okkar, úrræðum 

okkar og umfram allt okkur sjálfum með þeim sem þurfa. 

 

• Hvernig gef ég af sjálfum mér eða þjóna öðrum?  
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Í gegnum reynsluna af því að vera fyrirgefið byrjum við að sjá gildi þess að veita 

öðrum það sama. Þetta hvetur okkur til að fylgja andlegu meginreglunni um fyrirgefningu 

í eins miklum mæli og hægt er. Þegar við sjáum okkar eigin mannlegu veikleika gefur 

það okkur hæfileikann til að fyrirgefa öðrum og til að vera ekki eins dómhörð og við 

höfum áður verið. Það verður okkur eðlilegt að láta annað fólk njóta vafans. Okkur grunar 

ekki lengur að illur ásetningur og laumulegt samsæri sé með í leiknum í hverjum þeim 

aðstæðum sem við höfum ekki fulla stjórn yfir. Við erum meðvituð um að okkur gengur 

vanalega gott eitt til og ætlum öðrum það sama. Þegar einhver skaðar okkur erum við 

meðvituð um það að halda í gremjuna þjónar engum tilgangi nema að svipta okkur eigin 

friði og æðruleysi svo við eigum til að fyrirgefa fyrr en seinna. 

 

• Hvaða ávinningur fyrir mig er af því að tileinka mér meginregluna um fyrirgefningu? 

  Við hvaða aðstæður hef ég getað tileinkað mér þessa meginreglu? 

• Fyrir hvað hef ég fyrirgefið sjálfum mér? 

 

Halda áfram 

Mörgum okkar er hjálp í því að velta fyrir okkur hverri yfirbót okkar eftir að við höfum 

gert hana. Sum okkar gera þetta með því að skrifa niður hvernig tilfinning það var að gera 

yfirbótina og hvað við lærðum af reynslunni. 

 

• Hvernig tilfinning var að gera þessa yfirbót ? Hvað lærði ég af því? 

 

„Frelsi“ virðist vera orðið sem best lýsir kjarna níunda sporsins. Það virðist ná yfir 

léttinn frá sekt og skömm, minnkandi sjálfs-þráhyggju og aukna færni í að meta hvað er 

að gerast í kring um okkur á sama tíma og það gerist. Við hættum að vera eins uppfull af 

sjálfum okkur og betur fær um að vera að fullu til staðar í öllum okkar samböndum. Við 

förum að vera fær um að vera í herbergi fullu af fólki án þess að reyna að stjórna eða ráða 

yfir hverjum samræðum. Við byrjum að líta á fortíð okkar, sérstaklega fíkn okkar, eins 

og gullnámu af reynslu til að deila með fólki sem við erum að reyna að hjálpa til bata í 

stað þess að sjá hana eins og myrkt tímabil sem við viljum helst gleyma. Við hættum að 

hugsa um líf okkar út frá því sem við höfum ekki og byrjum að meta gjafirnar sem við 

fáum hvern dag. Við vitum að til þess að viðhalda þessari frelsistilfinningu þurfum við 

að halda áfram að nota það sem við höfum lært í fyrri sporum. Tíunda sporið gefur okkur 

leiðina til þess.  
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Tíunda sporið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Við héldum áfram að gera 

persónuleg reikningsskil og þegar 

okkur varð á, viðurkenndum við það 

tafarlaust.“ 

-Tíunda sporið 

  



 

 158 

 

 

Líf okkar hefur breyst gífurlega í gegnum vinnuna í fyrstu níu sporunum -langt 

umfram það sem við áttum von á þegar við komum fyrst til NA. Við erum orðin 

heiðarlegri, auðmjúkari og umhyggjusamari gagnvart öðrum, óhræddari, minna 

sjálfselsk og gröm. En ekkert tryggir að jafnvel svo ítarlegar breytingar séu varanlegar. 

Vegna þess að við erum haldin sjúkdómnum fíkn eigum við alltaf á hættu að snúa til 

baka þangað sem við  vorum áður. Batinn kostar – hann krefst árvekni okkar. Við 

verðum að halda áfram að gera allt það sem við höfum verið að gera til að ná bata fram 

að þessu. Við verðum að halda áfram að vera heiðarleg, að hafa traust og trú, að vera 

vakandi yfir gerðum okkar og viðbrögðum og að meta hvernig það er að vinna fyrir 

okkur eða á móti okkur. Við verðum líka að veita því athygli hvernig aðgerðir okkar 

hafa áhrif á aðra og þegar áhrifin eru neikvæð eða skaðleg, stíga tafarlaust fram og taka 

ábyrgð á skaðanum og því að bæta hann. Í stuttu máli sagt, við verðum að halda áfram 

að gera persónuleg reikningsskil og viðurkenna umsvifalaust misgjörðir okkar. 

Eins og þig getið séð, lætur tíunda sporið okkur endurtaka mikið af vinnunni sem við 

gerðum í fjórða til níunda sporinu, þó í miklu styttra sniði. Sniðið sem stungið er upp á í 

þessum leiðbeiningum nær yfir þætti persónulegra reikningsskila, almennt. Sum okkar 

kunna að þurfa að bæta spurningum, sem snúa að afmörkuðu efni sem er að hafa áhrif á 

einstaklingsbundinn bata okkar, við þær sem eru nú þegar í leiðbeiningunum. Við 

gætum fundið viðbótar svið til að beina sjónum að í   IP #9, Living the Program. 

Sponsorinn okkar kann að hafa ákveðnar leiðbeiningar fyrir okkur þegar hingað er 

komið. Eins og er tekið fram áður, er þessum leiðbeiningum ætlað að vera 

upphafspunktur, ekki lokaorð neins spors. 

 

• Hvers vegna er tíunda sporið nauðsynlegt? 

• Hver er tilgangurinn í því að halda áfram að gera persónuleg reikningsskil? 

• Hvernig getur sponsorinn minn hjálpað mér? 

 

Tilfinningar eða gerðir 

Við notum tíunda sporið til þess að skapa og viðhalda stöðugri meðvitund um 

tilfinningar okkar, hugsanir og ekki síst hvað við erum að gera. Áður en við byrjum á 

hefðbundnu mynstri við persónuleg reikningsskil, er nauðsynlegt að við skiljum hvað 

við erum að meta. Það gagnast ekkert að gera lista yfir tilfinningar okkar á þess að 
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tengja þær þeim gerðum sem þær koma af stað eða koma ekki af stað. Okkur kann oft 

að líða illa þó við hegðum okkur mjög vel eða öfugt. 

Tökum sem dæmi að NA félagi gengur inn í heimadeild sína „Hvernig líður þér ?“ 

spyr einhver „Hræðilega“ svarar hún. Þessi félagi er greinilega að vísa til þess hvernig 

henni líður. Hún getur ekki mögulega verið að vísa til þess sem hún er að gera því hún 

er virkilega að hegða sér mjög vel. Hún er að fara á fund, tjá sig í hreinskilni um líðan 

sína og teygir sig út til annars félaga sem sýnir stuðning. 

Á hinn bóginn gætum við verið að næra hvatvísi okkar og brugðist við af 

skapgerðarbrestum. Á yfirborðinu kann okkur að líða mjög vel. Það tekur vanalega 

svolítinn tíma áður en við tökum eftir tómleikanum sem fylgir því að lifa svona. Við 

erum að forðast vinnuna sem hjálpar okkur að halda okkur hreinum. Við látum eftir 

hvatvísi okkar og veljum auðveldustu leiðina. Og við vitum hvert það leiðir okkur! 

Tíunda sporið heldur okkur við efnið með okkur sjálf svo að við endum ekki á að 

fara út í öfgar á hvorn veginn sem er. Við þurfum ekki að álasa sjálfum okkur þó að 

okkur líði illa. Þess í stað getum við einbeitt okkur að því jákvæða sem við erum að 

gera. Það gæti jafnvel komið í ljós að með því að breyta áherslunum á þennan hátt færi 

okkur líka að líða betur. Að vera meðvituð um hvað við erum að gera, hjálpar okkur að 

sjá mynstur sem leiða til eyðileggingar löngu áður en þau verða rótgróin svo að við 

lendum ekki í að líða vel á kostnað þess er gott fyrir okkur. 

Sem fíklum hættir okkur líka til að dæma tilfinningar okkar. Við viljum að allt sem 

okkur finnst vont hætti samstundis. Oft gerum við ekki ráð fyrir því að hvernig okkur 

líður er fyllilega eðlilegt þegar við tökum tillit til aðstæðna. 

Til dæmis eiga mörg okkar í vanda með reiði. Okkur líkar ekki tilfinningin. Við 

dæmum hana, ákveðum að við höfum engan rétt á að líða svona og gerum okkar besta 

til að bæla reiðitilfinningu okkar niður. Samt sem áður gætum við verið að upplifa 

aðstæður sem myndu vekja reiði hjá hverjum sem er. Ef til vill erum við í sambandi 

með einhverjum sem sífellt kemur fram við okkur af vanvirðingu. Ef til vill hefur oft 

verið gengið framhjá okkur með stöðuhækkun í vinnunni þó við höfum unnið til hennar. 

Viðbrögð okkar við þessum aðstæðum er reiði. Það hefur verið komið illa fram við 

okkur – auðvitað erum við reið. Nú kemur að þeim tímamótum þegar bati okkar getur 

fleytt okkur inn í aukna sjálfsvirðingu eða að sjúkdómur okkar getur dregið okkur niður 

í þunglyndi og gremju. 

Það snýst alt um hvernig við bregðumst við okkar eigin reiði. Ef við öskrum og 

bölvum og hendum hlutum eyðileggjum við alla möguleika á að bæta samband okkar 
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eða vinnuaðstæðurnar. Ef við gerum ekkert og lokum reiðina inni verðum við þunglynd 

og full gremju og það bætir stöðu okkar ekki heldur. En ef við bregðumst við af 

jákvæðni með það fyrir augum að bæta stöðuna gæti hún orðið betri eða að minnsta 

kosti munum við vita hvenær það er kominn tími til að fara og getum gert það án 

eftirsjár. 

Stundum er það eina sem við þurfum að gera með tilfinningar okkar er að finna þær. 

Við þurfum ekki að bregðast við þeim. Til dæmis ef við höfum misst einhvern munum 

við finna fyrir sorg. Sorgin getur verið með okkur í langan  tíma. Henni léttir þegar við 

höfum syrgt nægilega. Við getum ekki leyft sorg okkar að draga okkur svo langt niður 

að við getum ekki haldið áfram með lífið en við verðum að gera ráð fyrir að verða fyrir 

áhrifum. Við gætum verið annars hugar eða átt í erfiðleikum með að taka þátt í 

viðburðum sem eiga að vera ánægjulegir. Við þurfum að finna jafnvægi milli þess að 

afneita tilfinningum okkar og að leyfa þeim að kaffæra okkur, við viljum ekki fara út í 

öfgar á hvorugan veginn. Þetta virðist vera einfalt hugtak – næstum eins og það þurfi 

ekki að taka það fram – en margir félagar okkar hafa deilt því að það tekur fleiri ár í 

bata áður en við erum fær um að ná jafnvægi yfirleitt. 

Svo að tíunda sporið gefur okkur frelsi til að finna tilfinningar okkar með því að 

hjálpa okkur að sjá mismuninn á því að finna og gera. 

 

• Eru stundir í lífi mínu þar sem ég er óviss um  muninn á milli tilfinninga minna og   

   aðgerða? Bætið við þetta. 

 

Rétt og rangt 

Tíunda sporið segir okkur að við verðum að viðurkenna það umsvifalaust þegar við 

höfum rangt fyrir okkur. Sporið virðist draga þá ályktun að við vitum hvenær við höfum 

rangt fyrir okkur en raunin er sú að flest okkar gera það ekki – að minnsta kosti ekki 

undir eins. Það þarf stöðuga þjálfun í að gera persónuleg reikningsskil til að ná leikni í 

að átta okkur á því, hvenær við höfum rangt fyrir okkur. 

Horfumst í augu við það: þegar við erum ný í batanum erum við búin að vera upp á 

kant við restina af umheiminum í nokkurn tíma. Eins og grunntextinn segir, „varð 

lífsbarátta okkar dýrsleg.“ Við kunnum ekki að hafa góð samskipti við aðra. Við 

byrjuðum að læra í batanum en gerðum fullt af mistökum í ferlinu. Mörg okkar fóru í 

gegnum tímabil þar sem við vorum mjög ósveigjanleg með gildin sem við höfðum lært í 
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batanum. Við beittum þessum ósveigjanleika ekki bara gagnvart sjálfum okkur, heldur 

öllum í kringum okkur. Við héldum að það væri meginregla og rétt að bjóða þeim 

birginn sem hegðuðu sér „óásættanlega.“  Í raun var það okkar hegðun sem var 

óásættanleg. Við vorum sjálfbirgingsleg og dramblát. Við höfðum rangt fyrir okkur. 

Eða sum okkar ákváðu eftir að hafa leyft öðrum að vaða yfir okkur í áraraðir að bati 

okkar krefðist þess að við yrðum ákveðin. En við gengum of langt. Við kröfðumst þess 

að allir kæmu alltaf fullkomlega vel fram við okkur. Enginn mátti eiga slæman dag og 

hringja ekki til baka í okkur. Enginn mátti vera okkur tilfinningalega óaðgengilegur í 

einhvern tíma. Við kröfðumst reiðilega fullkominnar þjónustu á þeim stöðum sem við 

áttum viðskipti við. Við vorum ekki ákveðin. Við vorum vanþroska og deilugjörn. Við 

höfðum rangt fyrir okkur. 

Við getum líka lent í því að hafa rangt fyrir okkur ef einhver særir okkur. Hvernig? 

Segjum sem svo að sponsorinn okkar segi eitthvað mjög særandi við okkur. Í stað þess 

að hefja máls á því við sponsorinn okkar tölum við, við tíu eða tólf af okkar nánustu 

vinum á næstu þrem fundum sem við förum á. Áður er vikan er liðin er helmingurinn af 

NA félagsskapnum á staðnum farinn að tala um þetta andstyggilega sem þessi þarna 

sagði við einn af sponsíunum sínum – og það ef að sagan hefur haldið upprunalegri 

mynd! Svo að staðan byrjaði á því að við höfðum ekkert gert af okkur en endaði með að 

við erum ábyrg fyrir að skaða orðspor sponsorsins okkar í prógramminu –staðnum sem 

hann þarf ekki síður en við að vera leyft að gera mistök og batna á sínum eigin hraða. 

 

• Hefur það hent í bata mínum að ég hef að ég hef haft rangt fyrir mér og ekki verið 

  meðvitaður um það fyrr en seinna? Hvað var það? 

• Hvernig hafa misgjörðir mínar áhrif á mitt eigið líf? Líf annarra? 

 

Það er nógu erfitt að átta sig á hvenær við höfum rangt fyrir okkur en að viðurkenna 

misgjörðir okkar getur jafnvel reynt enn meira á. Rétt eins og í níunda sporinu verðum 

við að gæta þess að við séum ekki að valda meiri skaða með játningu. 

Til dæmis átta mörg okkar sig á því að við höfum sært einhvern nákominn – ef til vill 

vegna þess að manneskjan hefur hætt að tala við okkur – en erum ekki alveg viss um 

hvað við sögðum eða gerðum rangt. Frekar en að gefa okkur tíma til að hugsa um hvað 

við gætum hafa gert eða að spyrja manneskjuna ákveðum við að útiloka alla möguleika 

og gera heildarjátningu. Við nálgumst manneskjuna og segjum: „Viltu fyrirgefa mér 
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fyrir hvað sem ég hef nokkurn tíma gert til að móðga eða særa þig allan tímann sem við 

höfum þekkst?.“ 

Tíunda sporið krefst þess að við gefum okkur tíma fyrir persónulega íhugun um atvik 

eins og þetta. Ef að við hugsum um hvenær viðmót manneskjunnar gagnvart okkur 

breyttist og hegðun okkar þar næst á undan eru allar líkur á að við sjáum hvað við 

gerðum rangt. Það gæti verið sárt eða óþægilegt að hugsa um það, það tekur áreiðanlega 

á, en það gera öll sporin. Leti er skapgerðarbrestur eins og allt annað og við höfum ekki 

efni á að láta hana ráða. Á hinn bóginn ef við erum alveg slegin út af laginu, ef við 

getum ekki bent á neitt sem við gætum hafa sagt eða gert sem var skaðlegt þá er ekkert 

að því að nálgast manneskjuna og segja að við höfum tekið eftir að hún eða hann virðist 

vera okkur reið eða í uppnámi við okkur, að samband okkar við manneskjuna skipti 

okkur máli og við viljum vita hvað hann eða hún hafi að segja. Flest okkar óttast hvað 

við kunnum að heyra í svona aðstæðum en við getum ekki látið ótta okkar hindra okkur 

í að vinna tíunda sporið. 

Það eru aðrar aðferðir til að gera játningu á misgjörðum okkar algjörlega 

gagnslausa: Viðurkenna að við höfum rangt fyrir okkur og því næst benda á hvað hin 

manneskjan gerði fyrst sem fékk okkur til að framkvæma eins og við gerðum. Gefum 

okkur til dæmis að eitt barna okkar sé dónalegt svo við hrópum á það og uppnefnum 

það. Ef við svo segjum barninu að hegðun  þess hafi fengið okkur til að bregðast svona 

við þegar við viðurkennum misgjörð okkar erum við búin að senda skilaboð sem 

réttlæta fyrri misgjörð okkar þannig að misgjörðin okkar er orðin tvöföld. 

Öfugt við ferlið í fjórða til níunda sporinu þegar við förum í gegnum atburði 

í fortíðinni er tíunda sporið gert til að halda okkur í nútíðinni. Við viljum ekki láta 

óuppgerðar misgjörðir safnast upp. Við þurfum að gera okkar allra besta til að fylgjast 

með því sem við erum að gera. Mest af vinnu okkar felst í því að vera sífellt að aðlaga 

viðhorf okkar. Ef okkur finnst við vera að verða neikvæð og sífellt nöldrandi gætum við 

viljað eyða svolitlum tíma í að hugsa um það sem við erum þakklát fyrir. Við þurfum að 

veita því athygli hvernig við bregðumst við þegar við höfum gert eitthvað rangt. Er 

okkar fyrsta viðbragð að afsaka okkur? Höldum við því fram að við séum fórnarlömb 

neikvæðra áhrifa einhvers annars – eða sjúkdóms okkar? Sama hvað afsökunum líður þá 

erum við ábyrg fyrir því sem við gerum. Það má vel vera að skapgerðarbrestir okkar 

hafi náð yfirhöndinni en það afsakar ekki hegðun okkar. Við þurfum að taka ábyrgð og 

halda áfram að vera fús til að láta fjarlægja bresti okkar. 
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• „Þegar okkur varð á, viðurkenndum við það tafarlaust.“ – hvað merkir það fyrir  

   mér? 

• Hefur það hent í bata mínum að ég hafi gert aðstæðurnar verri með því að  tala við 

  einhvern áður en ég hefði átt að gera það eða kennt einhverjum öðrum um hegðun  

   mína?  Hvenær var það? 

• Hvernig hjálpar það mér við að breyta hegðun minni að viðurkenna misgjörðir 

   mínar tafarlaust? 

 

Tíunda sporið bendir á þörfina til að halda áfram að gera persónuleg reikningsskil og 

virðist staðhæfa að tilgangurinn sé eingöngu til að sjá þegar okkur verður á. En hvernig 

getum við borið kennsl á þau skipti sem okkur verður á nema við höfum líka skipti sem 

við höfum rétt fyrir okkur til samanburðar? Að bera kennsl á þau skipti sem við gerum 

rétt og að móta persónuleg gildi er jafn mikill þáttur í persónulegum reikningsskilum og 

að þekkja skuldir okkar. Flest okkar eiga í miklum erfiðleikum með hugmyndina um að 

hafa rétt fyrir sér. Við hugsum til allra skiptanna sem við vörðum skoðun okkar ákaflega 

af því að við vissum einfaldlega að við höfðum rétt fyrir okkur en í ljósi bata okkar 

höfum við náð að skilja að með því að vaða yfir aðra í samræðum urðum við rangstæð. 

Eða við hugsum til persónulegra gilda okkar. Við vitum að þau eru rétt fyrir okkur en ef 

við byrjum að krefjast þess að aðrir lifi samkvæmt þeim hefðum við ekki lengur rétt 

fyrir okkur heldur værum sjálfbirgingsleg. Svo hvernig verðum við sátt við að hafa rétt 

fyrir okkur? Fyrst og fremst með því að vinna sjötta og sjöunda sporið svo að 

skapgerðarbrestir okkar snúi ekki jákvæðri framkvæmd okkar yfir í neikvæða. Síðan 

verðum við að gera okkur grein fyrir því að það tekur líklega nokkurn tíma og nokkrar 

tilraunir og mistök, áður en við erum fyllilega sátt við nýtt líf okkar í batanum. 

 

• Hafa komið upp aðstæður í bata mínum þar sem mér fannst óþægilegt að  

  viðurkenna eitthvað sem ég hafði gert vel? Lýsið. 

 

Hve oft ættum við að gera persónuleg reikningsskil? 

It Works. How and Why, segir okkur að þó að markmið okkar sé áframhaldandi 

vitund um okkur sjálf allan daginn sé mjög hjálplegt að setjast niður í lok hvers dags og 

„vinna“ þetta spor. Við þurfum stöðugleikann af því að gera eitthvað á hverjum degi, til 

að það verði vani og að tileinka okkur andlegar meginreglur þess. Þegar við höldum 
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okkur hreinum og dagar okkar af samfelldu bindindi verða að vikum og mánuðum og 

árum, finnum við að það að gera persónuleg reikningsskil verður að áunnum vana. Við 

finnum að það verður okkur eðlilegt að fylgjast með andlegri velferð okkar án þess að 

við þurfum að hugsa sérstaklega mikið um það. Við tökum strax eftir því ef við stefnum 

eitthvað sem við viljum ekki fara eða erum við það að fara út í hegðun sem getur valdið 

skaða. Við verðum fær um að leiðrétta það. Svo að hve oft við sýnum þá viðleitni 

formlega að gera persónuleg reikningsskil getur byggst á reynslu okkar af batanum. Í 

upphafi, settust sum okkar niður í byrjun dags, í lok dags eða jafnvel bæði og fóru í 

gegnum IP #9, Living the Program, eða eitthvað álíka og „mældum andlegt hitastig 

okkar.“ Málið er að við viljum halda áfram við það þar til það verður vani, þar til það er 

orðið áunninn vani að fylgjast stöðugt með bata okkar og andlegu ástandi okkar, taka 

strax eftir því þegar við hvikum frá stefnunni og vinna að því að breyta því. 

 

• Hvers vegna er svo mikilvægt að halda áfram að gera persónuleg reikningsskil þar  

   til það verður að vana? 

 

Persónuleg reikningsskil 

Eftirfarandi spurningar snúa að almennu efni sem við viljum skoða í persónulegum  

reikningsskilum. Það gæti komið að því að sponsorinn okkar vilji að við gerum 

reikningsskil á ákveðnu sviði lífs okkar svo sem rómantískum samböndum eða mynstur 

okkar í vinnu eða sponsorinn gæti haft sérstakar spurningar til að bæta við þetta. Við 

ættum alltaf að ráðfæra okkur við sponsorinn okkar sama hvaða sporavinnu sem við 

erum að vinna. 

 

• Hef ég áréttað trú mína á kærleiksríkum, umhyggjusömum Guði í dag? 

• Hef ég leitað til leiðsagnar míns Æðri Máttar í dag ? Hvernig? 

• Hvað hef ég gert til að þjóna Guði og fólkinu í kringum mig? 

• Hefur Guð gefið mér eitthvað til að vera þakklátur fyrir í dag? 

• Trúi ég að minn Æðri Máttur geti sýnt mér hvernig ég á að lifa og aðlaga mig betur 

   að vilja þess Máttar? 

• Sé ég eitthvað af „gömlu mynstrunum“ í lífi mínu i dag? Ef svo er, þá hver? 

• Hef ég verið gramur, sjálfselskur, óheiðarlegur eða hræddur? 

• Hef ég komið mér í þá aðstöðu að verða fyrir vonbrigðum? 
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• Hef ég verið hlýlegur og kærleiksríkur við alla? 

• Hef ég haft áhyggjur af gærdeginum eða morgundeginum? 

• Leyfði ég mér að sýna þráhyggju varðandi eitthvað? 

• Hef ég leyft sjálfum mér að verða of svangur, reiður, einmana eða þreyttur? 

• Er ég að taka sjálfan mig of alvarlega á einhverju sviði lífs míns? 

• Á ég við einhver líkamleg, geðræn eða andleg vandamál að stríða? 

• Hef ég haldið einhverju leyndu sem ég hefði átt að ræða við sponsorinn minn? 

• Fann ég einhverjar öfgakenndar tilfinningar í dag?  

  Hverjar voru þær og hvað olli þeim? 

• Á hvaða sviði eru vandamál í lífi mínu í dag? 

• Hvaða brestir skutu upp kollinum í lífi mínu í dag? Hvernig? 

• Var einhver ótti í lífi mínu í dag? 

• Hvað gerði ég í dag sem ég vildi óska að ég hefði ekki gert? 

• Hvað gerði ég ekki í dag sem ég vildi óska að ég hefði gert? 

• Er ég fús til að breytast? 

• Hafa orðið árekstrar í einhverju sambanda minna í dag? Hverjir? 

• Viðheld ég persónulegum heiðarleika mínum í samböndum við aðra? 

• Hef ég skaðað sjálfan mig eða aðra, annað hvort beint eða óbeint í dag? Hvernig? 

• Skulda ég einhverjar afsökunarbeiðnir eða yfirbætur? 

• Hvar varð mér á? Ef ég gæti gert það aftur hvað myndi ég gera öðruvísi? 

  Hvernig gæti ég gert betur í næsta skipti? 

• Hélt ég mér hreinum í dag? 

• Var ég góður við sjálfan mig í dag? 

• Hvaða tilfinningar fann ég í dag? 

  Hvernig notaði ég þær til að velja aðgerð sem snýst um meginreglur? 

• Hvað hef ég gert til að þjóna öðrum í dag? 

• Hvað hef ég gert í dag sem ég er jákvæður gagnvart? 

• Hvað hefur veitt mér ánægju í dag? 

• Hvað hef ég gert í dag sem ég vil vissulega endurtaka? 

• Fór ég á fund  eða talaði við annan fíkil í bata í dag? 

• Hvað er ég þakklátur fyrir í dag? 
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Andlegar meginreglur 

Í tíunda sporinu beinum við sjónum að sjálfsaga, heiðarleika og heilindum. Sjálfsagi 

er nauðsynlegur í bata okkar. Meðan við notuðum vorum við sjálfsleitandi og sjálflæg. 

Við völdum alltaf auðveldustu leiðina, létum eftir hvatvísi okkar og virtum að vettugi 

öll tækifæri til persónulegs þroska. Ef það var eitthvað í lífi okkar sem þarfnaðist 

reglubundinna skuldbindinga eru allar líkur á að við stóðum bara við það ef það var ekki 

of erfitt, ef það stóð ekki í vegi fyrir sjálfsþægð okkar eða ef okkur datt það í hug þá 

stundina. 

Sjálfsagi batans ætlar okkur að gera ákveðna hluti óháð því hvernig okkur líður. 

 Við þurfum að fara reglulega á fundi jafnvel þó við séum þreytt, upptekin í vinnu, að 

skemmta okkur eða full angistar, við þurfum að fara reglulega jafnvel þegar – 

sérstaklega þegar – við erum andsnúin kröfunum sem batinn gerir til okkar. Við förum á 

fundi, hringjum í sponsorinn okkar og vinnum með öðrum af því að við höfum ákveðið 

að við viljum bata innan NA og þetta er það sem hjálpar til að tryggja okkur 

áframhaldandi bata. Stundum 

fylla þessar aðgerðir okkur ákafa. Stundum tekur það allan þann fúsleika sem við 

eigum til að halda því áfram. Stundum verður þetta svo samofið daglegri tilveru okkar 

að við verðum varla vör við  að við séum að gera það. 

 

• Hvers vegna er meginreglan um sjálfsaga svo nauðsynleg í þessu spori? 

• Hvernig getur það að fylgja meginreglunni um sjálfsaga i þessu spori haft áhrif á 

   allan bata minn? 

 

Meginreglan um heiðarleika á upphaf í fyrsta sporinu og er uppfyllt í tíunda sporinu. 

Við erum vanalega dolfallin yfir breidd og dýpt hreinskilni okkar á þessum stað í bata 

okkar. Í tilfellum sem við gætum áður hafa verið hreinskilin eftir á, verið fær um að sjá 

Raunverulegt markmið tilgang löngu eftir að ástandinu lauk, getum við nú verið 

heiðarleg við okkur sjálf, um okkur sjálf á meðan ástandið varir enn. 

 

• Hvernig hjálpar það mér að breyta hegðun minni að vera meðvitaður um misgjörðir 

   mínar? (heiðarlegur við sjálfan mig) 
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Meginreglan um heilindi getur verið nokkuð flókin, en það eru heilindi umfram allt  

annað sem stýra getu okkar til að tileinka okkur hinar meginreglurnar. Það eru í raun 

heilindi að vita hvaða meginreglum við þurfum á að halda í ákveðnum aðstæðum og í 

hvaða mæli. Til dæmis ef við stöndum fyrir utan fund eitt kvöldið og erum af tilviljun í 

hópi sem byrjar að slúðra um einhvern annan í prógramminu. Gefum okkur að þeir séu 

að ræða framhjáhald sem maki besta vinar okkar á í og við vitum að það er satt vegna 

þess að við fréttum það frá besta vini okkar kvöldið áður. Að vita hvað á að gera í 

þessum aðstæðum tekur sennilega allan þann heiðarleika sem við eigum til. Hvaða 

andlegu meginreglu þurfum við í þessum aðstæðum? Heiðarleika? Umburðarlyndi? 

Virðingu? Stillingu? Fyrsta hvöt okkar er sennilega að vaða fram og fordæma slúðrið af 

því að við vitum hve mikið það getur sært vin okkar að svo viðkvæmt einkamál sé rætt 

opinberlega. En með því að gera það gætum við staðfest sannleika slúðursins og þar 

með sært vin okkar enn meira eða ef til vill sjálfbirgingslega niðurlægt fólkið sem stóð 

að slúðrinu. Oftast er ekki þörf á því að sanna að við séum heiðarleg með því að ráðast 

gegn aðstæðum sem við erum ósátt við. Það er tvennt sem við gætum gert í þessum 

aðstæðum. Við gætum annað hvort breytt umræðuefninu eða við gætum afsakað okkur 

og gengið í burtu. Hvor heldur sem er af þessum valkostum myndi sýna hvað okkur 

finnst og á sama tíma gera okkur kleift að vera trú okkar eigin meginreglum ásamt því 

að hlífa vinir okkar eins og hægt er. 

 

• Hvaða aðstæður í bata mínum hafa kalla á að ég tileinki mér meginregluna um  

   heiðarleika? Hvernig hef ég brugðist við? Hvenær hef ég verið sáttur við viðbrögð  

   mín og hvenær hef ég ekki verið það? 

 

Halda áfram 

Eitt af því dásamlegasta við tíunda sporið er, að því meira sem við vinnum við það 

því minna þurfum við á seinni hluta þess að halda. Með öðrum orðum, okkur verður 

ekki eins oft á. Í upphafi batans hafa flest okkar aldrei getað verið  í neinum langtíma 

samböndum örugglega ekki í neinum þar sem við leystum ágreining okkar á heilbrigðan 

hátt og með gagnkvæmri virðingu. Sum okkar áttu í heiftarlegum rifrildum við fólk og 

þegar þau voru yfirstaðin töluðum við aldrei um undirliggjandi vandamálin sem 

orsökuðu rifrildið. Sum okkar fóru út í gagnstæðar öfgar með því að vera yfir höfuð 

aldrei ósammála fólkinu sem átti að vera okkar nánustu vinir og ættingjar. Það virtist 
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auðveldara að halda fjarlægðinni en að taka áhættu á að valda árekstrum, sem við 

þyrftum þá að fást við. Og loks gengu sum okkar bara út úr hvaða sambandi sem er ef 

árekstrar urðu. Það skipti ekki máli hve mikið við særðum hina manneskjuna það virtist 

auðveldara en að vinna okkur í gegnum vandamál og byggja upp sterkara samband. 

Tíunda sporið gerir okkur það mögulegt að eiga langtíma sambönd – og við þurfum 

að eiga langtíma sambönd sérstaklega í NA. Þegar upp er staðið treystum við hvert öðru 

fyrir okkar eigin lífi. Mörg okkar finna sterka tengingu til fólksins sem kom til NA á 

sama tíma og við og hafa haldið áfram. Við höfum verið í þjónustu hvert með öðru, 

deilt íbúðum hvert með öðru, gifst hvert öðru og stundum skilið hvert við annað. Við 

höfum haldið upp á áfanga í lífi hvers annars: Fæðingar, útskriftir, húsnæðiskaup, 

stöðuhækkanir og afmæli í batanum. Við höfum syrgt missi saman og við höfum 

huggað hvert annað í gegnum sársaukafull tímabil í lífinu. Við höfum snert líf hvers 

annars og skapað sameiginlega sögu. Við erum samfélag. 

Samhliða því að læra að viðurkenna misgjörðir okkar kemur frelsi sem er ólíkt öllu 

sem við höfum reynt áður. Það verður okkur svo mikið eðlilegra að viðurkenna 

misgjörðir okkar að við veltum því fyrir okkur hvers vegna okkur fannst það svo 

hræðilegt. Ef til vill vegna þess að okkur fannst við svo mikið „minni máttar“ á svo 

marga vegu, viðurkenning á mistökum lét okkur finnast við sýna okkar dýpsta 

leyndarmál: Vanmátt okkar. En þegar við komumst að því í gegnum spora vinnuna að 

við vorum alls ekkert óæðri, að við höfðum jafn mikið gildi eins og allir aðrir virtist 

ekki lengur svo bælandi að viðurkenna að við hefðum rangt fyrir okkur. Við byrjuðum 

að finnast við vera heil. 

 

• Hvernig hjálpar tíunda sporið mér að lifa í nútíðinni? 

• Hvað er ég að gera öðruvísi vegna tíunda sporsins? 

 

Vinnan við tíunda sporið gerir okkur mögulegt að ná meira jafnvægi og samhljóm í 

lífi okkar. Við finnum að oftar en ekki erum við glöð og æðrulaus. Það verður svo 

sjaldgæft að við verðum miður okkar, að þegar það gerist er það merki um að eitthvað 

sé að. Við getum snarlega fundið orsök óþæginda okkar með því að gera persónuleg 

reikningsskil. 

Persónulegt frelsið sem hefur verið að byggjast upp síðan við byrjuðum að vinna 

sporin  gefur af sér aukningu valkosta og skoðana okkar. Við höfum algjört frelsi til að 

skapa hvers konar líf sem við óskum fyrir okkur sjálf. Við byrjum að leita að meiningu 
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og tilgangi í lífi okkar. Við spyrjum okkur sjálf hvort að lífsmátinn sem við höfum valið 

hjálpi langþreyttum fíklinum eða geri heiminn að betri stað á einhvern annan hátt. Það 

sem við erum  að leita að, munum við finna í ellefta sporinu. 
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Ellefta sporið 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Við leituðumst við með bæn 

og hugleiðslu að styrkja 

vitundar samband okkar við Guð 

samkvæmt skilningi okkar á honum, 

og báðum þess eins að mega skilja 

vilja hans fyrir okkur og öðlast mátt 

til að framkvæma hann.“ 

-Ellefta sporið 
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Ellefta sporið segir að við höfum nú þegar meðvitað vitundarsamband við Guð eins og 

við skiljum hann og að verkefni okkar núna er að bæta þau tengsl. Við byrjuðum að þroska 

meðvitaða vitund okkar um Æðri Mátt í öðru sporinu lærðum að treysta á þann Mátt fyrir 

leiðsögn í þriðja sporinu og treystum  oft á þann Mátt af ýmsum ástæðum í ferlinu í 

gegnum sporavinnuna. Hvert skipti sem við kölluðum á hjálp frá okkar Æðri Mætti, 

bættum við sambandið við Æðri Mátt okkar. Ellefta sporið staðfestir að nálgun við Guð 

eins og við skiljum hann, oftast einfaldlega kallað bæn, er ein áhrifamesta leiðin til að 

byggja upp samband við Guð. Hin aðferðin sem beitt er í þessu spori er hugleiðsla. Í þessu 

spori þurfum við að kanna okkar eigin  hugtök um bænir og hugleiðslu og fullvissa okkur 

um að þau endurspegli andlega leið okkar. 

 

Okkar eigin andlega leið. 

Ellefta sporið veitir okkur tækifærið til að finna okkar eigin andlegu leið, eða skerpa á 

leiðinni ef við erum nú þegar lögð á stað. Sporin sem við göngum til að finna eða fínstilla 

leið okkar og hvernig við göngum hana byggist að miklu leyti á menningarumhverfi 

okkar, fyrri reynslu af andlegu lífi og hvað fellur best við persónulegt eðli okkar. 

Andlegt líf okkar hefur verið að þroskast frá því að við komum til NA í upphafi. Við 

erum stöðugt að breytast og það á líka við um andlegt líf okkar. Ný svæði, nýtt fólk og 

nýjar aðstæður hafa sín áhrif á okkur og andlegt líf okkar þarf að bregðast við. 

Það er dásamleg og upplýsandi reynsla að skoða andlegt líf okkar í ellefta sporinu. 

Margar nýjar hugmyndir rekur á fjörur okkar og við komumst að því að margar þeirra 

eiga upptök sín í okkar eigin þekkingu á andlegum málum. Vegna þess að við höfum 

þroskað viðmið um andlegt líf í síðustu tíu sporunum sjáum við að skilningur okkar hefur 

vaxið með getu okkar til að meðtaka nýjar upplýsingar um okkur sjálf og heim okkar. 

Andleg könnun er ótakmörkuð og við munum læra og uppgötva persónulegan sannleika 

jafnt í einbeittri viðleitni okkar til að skilja betur sem og í hversdagslegustu smáatriðum 

lífs okkar.  

Það er ekki óalgengt að þegar við komum til NA komumst við að því að við þurfum 

virkilega að endurnýja Guð okkar. Sum okkar trúðu á eitthvað sem við vísuðum óljóst til 

sem  „Guðs“, en skildum eiginlega ekki neitt um nema að það virtist vilja ná okkur. Í öðru 

og þriðja sporinu unnum við sennilega svolítið í því að uppræta óheilbrigðar hugmyndir 

um Æðri Mátt okkar og reyndum síðan að móta nýjar hugmyndir sem gerðu ráð fyrir 

ástríkum, umhyggjusömum Æðri Mætti. Það var mörgum okkar nóg til að koma okkur í 
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gegnum næstu spor að trúa einfaldlega  að við hefðum Æðri Mátt sem var annt um okkur 

sem einstaklinga. Við höfðum enga þörf  fyrir það að þróa hugmyndina lengra. 

En hugmyndir okkar voru eigi að síður að þróast jafnvel án meðvitaðrar viðleitni 

okkar. Hver einstök reynsla af sporavinnunni lagði okkur til ábendingar um eðli okkar 

Æðri Máttar. Við höfum skynjað sannleika um Æðri Mátt okkar frekar en að skilja hann 

vitrænt. Á þeirri stundu sem við settumst niður með sponsornum okkar til að deila fimmta 

sporinu fylltust mörg okkar óvænt hljóðri fullvissu um að við gætum treyst sponsornum 

okkar, treyst þessu ferli og haldið fram á við; þetta var augnablikið sem mörg okkar fundu 

fyrir návist Æðri Máttar. Þetta ásamt vinnunni í áttunda og níunda sporinu sáði hjá 

mörgum okkar vaxandi meðvitund um hvað Æðri Máttur vill fyrir okkur. 

 

• Hvaða reynslu hef ég orðið fyrir í fyrri sporum eða annars staðar í lífinu sem gaf mér  

  einhverja hugmynd um hvernig  Æðri Máttur minn er? 

  Hvaða skilning á Æðri Mætti mínum öðlaðist ég í gegnum þessa reynslu? 

• Hvaða eiginleika hefur Æðri Máttur minn? Get ég notað þessa eiginleika fyrir sjálfan 

   mig get ég fundið umbreytandi kraft þeirra í lífi mínu? 

• Hvernig hefur skilningur minn á Æðri Mætti breyst síðan ég kom til NA? 

 

Þessar ábendingar um eðli Æðri Máttar okkar eru ef til vill frumþátturinn í að ákvarða 

andlegar leiðir okkar. Mörg okkar hafa komist á raun um að andleg leið okkar í barnæsku 

fer ekki saman við sannleikann sem við erum að finna í sporunum. Til dæmis ef við 

skynjum Guð sem víðfeðman og opinn, en andlega leiðin sem við uxum upp við í 

fortíðinni gaf í skyn að Guð væri afmarkaður og takmarkandi, þá er ekki líklegt að við 

snúum aftur til fyrri leiðar. Ef við skynjum að Æðri Máttur okkar sýni umhyggju á mjög 

persónulegan og einstaklingsbundinn hátt fyrir hvert okkar þá virkar trúarkerfi sem 

byggist á óþekkjanlegum framandi krafti sennilega ekki fyrir okkur. 

Þó sumir þurfi að finna sér nýja leið hafa aðrir komist að gagnstæðri niðurstöðu: að 

það sem við erum að uppgötva í sporunum megi kanna í aukinni dýpt í gegnum andlegt 

líf barnæskunnar. Sá möguleiki er fyrir hendi að í gegnum sporavinnuna höfum við heilað 

gremju sem við kunnum hafa haft gegn trúarlegum stofnunum og getum í framhaldi snúið 

aftur til þessara stofnana með opnum huga. Fyrir aðra var barnatrúin lítið meira en staður 

til að vera, samfélag sem við höfðum tilfinningalega tengingu við. Í batanum byrjum við 

að sjá hvernig við getum notað trú okkar sem okkar eigin persónulegu andlegu leið. 
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Það ætti þó að leggja áherslu á að við ættum aldrei að ruglast á trúarbrögðum  og 

andlegu lífi. Í NA er þetta alls ekki það sama. NA er í sjálfu sér ekki trúarbrögð. Það 

býður upp á andlegar meginreglur og notar hugtökin „Guð“, „Æðri Máttur“ eða „Máttur 

okkur æðri“ fyrir félaga til að nota sem leið út úr virkri fíkn. Andlegu meginreglurnar og 

hugtakið um Æðri Mátt geta verið samhliða persónulegri andlegri leið félaga sem hann 

eða hún fylgir utan NA eða þessar meginreglur og hugtakið um Æðri Mátt geta þjónað 

sem andleg leið út af fyrir sig. Það er undir hverjum og einum félaga komið. 

Sum okkar eru bara ekki viss þegar við komum að þessu. Stofnanirnar sem við sóttum 

í fortíðinni gefa engin svör en við getum ekki látið okkur detta neitt betra í hug. Fyrir þá 

sem hafa þessa reynslu er þetta upphafið þar sem við leggjum upp í eina mikilvægustu 

ferð lífs okkar: Leitina að leið til að skilja Æðri Mátt. Í þessu ferli er eins líklegt að við 

heimsækjum alla staði sem eru í boði í samfélagi okkar og hafa eitthvað með andlegt líf 

að gera. Það er einnig líklegt að við lesum mikinn fjölda bóka um andlegt líf og 

persónulegan þroska og tölum við mikinn fjölda fólks. Við gætum leitað á vit ýmissa 

trúarreglna áður en við veljum eina -eða við veljum í raun aldrei neina varanlega. Í It 

Works, How and Why..., er tekið fram að margir félaga okkar tileinki sér „heimspekilega 

nálgun“ að andlegu lífi. Ef þetta á við um okkur er mikilvægt að vita að það er allt í lagi 

að gera það og það fullnægir andlegum þörfum batans ljómandi vel. 

 

• Hef ég ákveðna andlega leið? 

• Hver er munurinn á trúarbrögðum og andlegu lífi? 

• Hvað hef ég gert til að kanna mitt eigið andlega líf? 

 

Þegar við könnum andlegt líf okkar og ef til við tileinkum okkur eða höfnum 

mismunandi andlegum aðferðum, hafa sum okkar áhyggjur af því sem virðist vera 

innbyggð hlutdrægni í sporum NA og erfðavenjum þar sem vísað er til Guðs í karlkyni. 

Og enn sársaukafyllra er að sumum okkar gæti fundist við fá lítinn stuðning í NA 

heimadeild okkar við andlegt val okkar og leit. Það er mikilvægt fyrir okkur að skilja að 

efninu í NA bata-bókmenntum er ekki ætlað að ákvarða andlega leið félaga. Það er líka 

mikilvægt fyrir okkur að skilja að við sem fíklar höfum skapgerðarbresti og stundum gætu 

sumir félagar okkar látið stjórnast af sínum brestum, með því að hæða andlega leið 

einhvers annars. Þeir gætu jafnvel tekið upp á því að vitna í NA batabókmenntir til að 

„rökstyðja“ slíka hæðni. Enn og aftur, NA í sjálfu sér hefur enga „opinbera“ eða 

„viðurkennda“ andlega leið og hver sá félagi sem heldur öðru fram hefur einfaldlega rangt 
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fyrir sér. Við tökum þetta fram hér vegna þess að við trúum því að það sé mjög mikilvægt 

fyrir alla félaga okkar að vita hvað sé rétt og hvað ekki varðandi NA þegar þeir vinna 

ellefta sporið. Þetta getur verið varhugaverður tími. Ef félagar fylgja andlegri leið og 

finnst þeir vera óvelkomnir í NA vegna þess, getur bati þeirra verið í hættu. Við, sem 

félagar, höfum þá skyldu að hvetja til andlegrar könnunar annarra félaga og við sem erum 

að kanna þurfum að vita að við getum leitað hvar sem við viljum að andlegri leið okkar 

án þess að ógna veru okkar í NA. 

 

• Hef ég mætt einhverjum fordómum í NA meðan ég kannaði andlegt líf mitt? 

• Hvernig leið mér við það? Hvað hef ég gert til að standa við trú mína? 

 

Það er áríðandi að við látum ekki andlega leið okkar færa okkur frá félagsskapnum. 

Grunntexti okkar minnir okkur á að „það sé auðvelt að fljóta aftur út um dyrnar af 

trúarlegum ákafa og gleyma að við séum fíklar með ólæknandi sjúkdóm.“ Við þurfum 

alltaf að muna að við þörfnumst NA í þeim tilgangi að kljást við fíkn okkar. Allt annað 

sem við bætum inn í líf okkar getur aukið gæði þess, en ekkert getur komið í stað NA 

bata. Svo lengi sem við höldum áfram að fylgja grunni batans – svo sem að fara á fundi 

reglulega, halda sambandi við sponsorinn okkar og vinna með nýliðum – ættum við ekki 

að þurfa að hafa áhyggjur af því að ráfa í burtu. 

 

• Er ég enn virkur í NA óháð því hvaða andlegu leið ég fylgi? 

• Hvernig styður virkni mín í NA andlega leið mína? 

• Hvað leggur mín andlega leið til í bata míns? 

 

Bænir og hugleiðsla 

Félagar í NA lýsa oft bæninni sem samtali við Guð og hugleiðslu sem því að hlusta á 

Guð. Þessi lýsing hefur verið hluti af sameiginlegri speki NA í langan tíma því hún nær 

skýlausri meiningu bænar og hugleiðslu svo vel. Við erum að byggja samband við Æðri 

Mátt okkar og við þurfum að eiga samræður við þann Mátt, ekki bara eintal í aðra áttina 

til hans. 

Bæn er að tala við æðri mátt okkar þó það sé ekki alltaf upphátt. Við unnum við að 

þróa form bænar sem virkað rétt fyrir okkur í öðru sporinu. Við gætum  núna fundið að 

við höfum fágað nálgun okkar við bænina frekar til að passa við andlega leið okkar. Ein 

gerð bænar sem nánast allir NA félagar taka þátt í er upphafs eða loka bænin sem er beðin 
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á flestum NA fundum. Þegar upp er staðið þá er það okkar val sem einstaklinga hvernig 

við biðjum. 

Hve oft ættum við að biðja? Mörg okkar taka frá ákveðinn tíma daglega – í byrjun 

dags er nokkuð algengt – til að biðja. Þessar bænir snúast vanalega um það að biðja Æðri 

Mátt okkar um nýjan dag hrein eða eins og við skoðum betur seinna í þessum kafla, visku 

um vilja Guðs fyrir okkur. Þegar við eigum samskipti við Æðri Mátt okkar í lok dags er 

það vanalega til að láta í ljós þakklæti. Mörg okkar fella bænina inn í allan daginn. Það 

er mjög góður vani að biðja reglulega. Það hjálpar okkur að móta venju að ræða við Æðri 

Mátt okkar sem gæti bjargað bata okkar einhvern daginn. 

 

• Hvernig á ég að biðja? 

• Hvað finnst mér um að biðja? 

• Hvenær bið ég vanalega? Þegar mér líður illa? Þegar mig langar til einhvers?   

   Reglulega? 

• Hvernig er það gagnlegt að biðja ósjálfrátt yfir daginn? 

• Hvernig hjálpar bænin mér að fá innsýn? 

 

Ef þetta er fyrsta reynsla okkar af ellefta sporinu, gæti það komið okkur á óvart að 

komast að því að við höfum nú þegar verið að hugleiða og það reglulega.  Hvert skipti 

sem við stöndum sem ein heild á fundi og tökum þagnarmínútu, erum við að hugleiða. 

Það er frá þannig upphafi sem við tökum upp þráðinn og gerum mynstur reglulegrar 

hugleiðingar. Það eru margar mismunandi aðferðir sem við getum notað í hugleiðslu en 

markmiðið er vanalega að tæma hugann svo að við getum öðlast skilning og visku frá 

æðri mætti okkar.  Við getum reynt að lágmarka truflanir svo að við getum einbeitt okkur 

að vitneskjunni sem rís frá okkar eigin andlegu tengingu. Við reynum að vera opin fyrir 

að meðtaka þessa vitneskju. Það er áríðandi að við skiljum að slík þekking kemur ekki 

nauðsynlega eða jafnvel vanalega samstundis. Hún byggist upp smám saman þegar við 

höldum áfram að biðja og hugleiða reglulega. Hún kemur til okkar eins og hljóð fullvissa 

um ákvarðanir okkar og glundroðinn sem fylgdi öllum okkar hugsunum minnkar. 

 

• Hvernig hugleiði ég? 

• Hvenær hugleiði ég? Hvað finnst mér um hugleiðslu? 

• Ef ég hef stundað hugleiðslu stöðugt í nokkurn tíma, á hvern hátt hef ég séð     

hugleiðsluna breyta sjálfum mér og lífi mínu?  
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Meðvitað samband 

„Meðvitað samband“ hljómar eins og eitthvað dularfullt fyrir mörg okkar og gefur til 

kynna einhvers konar kosmíska sameiningu við Guð. En það er í raun mjög einfalt. Það 

þýðir bara að við höfum meðvitaða vitund um tengingu okkar við Æðri Mátt. Við tökum 

eftir nærveru þess Máttar og sjáum sumt af því sem hann gerir í lífi okkar. Félagar okkar 

hafa upplifað nærveru kærleiksríks Guðs á marga vegu: þegar við upplifum eitthvað í 

náttúrunni svo sem skóg eða hafið; vegna skilyrðislauss kærleika sponsorsins okkar eða 

annars NA félaga, í gegnum tilfinninguna um að hafa jarðtengingu  á erfiðum tímum; 

þegar við finnum frið og yl; vegna tilviljunar sem við sjáum seinna að leiddi til mikillar 

gæfu; í gegnum einfalda staðreynd bata okkar í NA; fyrir tilstilli getu okkar til að hlusta 

á aðra á fundi; og óteljandi önnur atriði. Kjarni málsins er að við erum að leita og við 

erum fús til að viðurkenna að æðri máttur okkar er virkur í lífi okkar.  

 

• Undir hvaða kringumstæðum tek ég eftir nærveru Æðri Máttar míns?  

  Hvað er það sem ég finn? 

• Hvað er ég að gera til að bæta meðvitað samband mitt við Guð eins og ég skil hann? 

 

Vilji Guðs 

Þekkingin sem hefur verið að safnast upp í okkur í gegnum bænir og hugleiðslu er 

kjarni vilja Guðs fyrir okkur. Tilgangurinn með bænum og hugleiðslu er að leita 

þekkingar á vilja Æðri Máttar fyrir okkur og auðvitað kraftinum til að fylgja því eftir. En 

það fyrsta sem við gerum er að komast að tilgangi Guðs með líf okkar. 

Það þarf vel opinn huga til að byrja að skilja vilja Guðs fyrir okkur. Mörgum okkar 

finnst það auðveldara að bera kennsl á hvað er ekki Guðs vilji fyrir okkur. Þetta er 

algjörlega í lagi; satt að segja er þetta góður byrjunarreitur sem getur leitt okkur að nánari 

vitneskju um vilja Guðs fyrir okkur. Í fyrsta lagi og augljóslega er það ekki vilji Guðs 

fyrir okkur að við föllum. Við getum teygt þessa einföldu staðreynd að þeirri niðurstöðu 

að það að hegða okkur á þann hátt að það gæti leitt okkur til að falla er ekki heldur Guðs 

vilji fyrir okkur. Við þurfum ekki að verða of gagnrýnin á þetta og byrja að velta fyrir 

okkur hvort daglegar venjur okkar gætu hugsanlega leitt okkur til að falla; þetta er 

raunverulega mun einfaldara. Við notum allt sem við vitum um okkur sjálf og venjur 

okkar sem við höfum öðlast í gegnum vinnuna sem við gerðum í sporum fjögur og til og 

með níu og við reynum okkar allra besta til að forðast eyðileggjandi venjur. Við komumst 
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að því að við höfum ekki lengur efni á því að bregðast meðvitað við. Við getum ekki 

afgreitt aðstæður með því að hugsa „ ó ég ætla bara að vera stjórnsamur í þetta eina skipti 

og svo skrifa ég um það seinna, vinn með sponsornum mínum 

og bæti fyrir brot mitt.“ Ef við gerum þetta erum við ekki bara á mjög vafasamri leið, við 

erum að taka meðvitaða og markvissa ákvörðum um að fara gegn Guðs vilja. Við eigum 

eftir að láta stjórnast af brestum okkar margoft. Það er vitund okkar og fúsleiki  til að vera 

eyðileggjandi af ásetningi í þessum aðstæðum sem er áhyggjuefnið. 

Í þriðja sporinu skoðuðum við þau hárfínu mörk sem skilja að auðmjúka og heiðarlega 

stefnu okkar að markmiðum frá lymskulegri stjórnsemi og þvinguðum árangri. Með 

reynslunni sem við höfum öðlast núna í sporunum hér á milli erum við mun betur í stakk 

búin til að finna þessi mörk og að halda okkur réttu megin við þau. Þegar við sækjumst 

eftir því sem við viljum, verðum við sífellt að fylgjast með fjarlægð okkar frá þessum 

mörkum. Sem dæmi má nefna að við gætum ákveðið að við vildum eiga rómantískt 

samband. Það er ekkert að því svo fremi sem að við erum andlega sinnuð og fylgjumst 

með mörkunum á milli vilja Guðs og eigin vilja. Ef við ljúgum til að gera okkur meira 

aðlaðandi eða verðum kamelljón erum við að bregðast við af eigin vilja. Ef við tjáum 

okkur heiðarlega um hver við erum er líklegra að við séum að fylgja vilja Guðs. Ef við 

erum að reyna að breyta mögulegum félaga okkar í sambandinu í eitthvað sem hann eða 

hún eru ekki erum við að bregðast við af eigin vilja. Ef við á hinn bóginn höfum þá þegar 

ákveðið hvers við óskum okkur í félaga og manneskjan sem við erum að hitta virðist falla 

inn í þá hugmynd án inngrips okkar, þá erum við líklega að lifa eftir vilja Guðs. Það er 

þannig sem við sjáum hvort samband sé Guðs vilji fyrir okkur eða ekki. Eða ef við viljum 

fá háskólamenntun. Erum við tilbúin til að svindla á prófi til að hljóta hana? Að gera það 

myndi snúa annars góðu markmiði yfir í framkvæmd eigin vilja. Höfuðástæða þess að við 

biðjum bara um þekkingu á vilja Guðs fyrir okkur er til að forðast að bregðast við af eigin 

vilja. 

 

•Við hvaða aðstæður í lífi mínu get ég bent á að ég hef brugðist við af eigin vilja? 

  Hver var árangurinn? 

•Við hvaða aðstæður í lífi mínu get ég bent á að ég hafi reynt að samræma minn 

  eigin vilja við Guðs vilja? Hver var árangurinn? 

 

Eins og segir í It Works: How and Why, „Við erum byrjuð að skilja að vilji Guðs fyrir 

okkar hönd snýst um getuna til að lifa lífinu með reisn, að elska sjálf okkur og aðra, að 
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hlæja og að geta höndum tekið þá lífsgleði og þá fegurð sem er að finna í umhverfi okkar. 

Okkar innstu þrár og draumar hvað sjálft lífið varðar eru að rætast. Þessar ómetanlegu 

gjafir eru ekki lengur utan seilingar. Þvert á móti eru þær inntak vilja Guðs okkur til 

handa.“ Persónuleg sýn okkar á Guðs vilja fyrir okkur kemur í ljós í því hvernig líf okkar 

gæti verið ef við lifðum stöðugt við tilgang og reisn. Til dæmis er það góð leið til að tjá 

tilgang að hjálpa öðrum að halda sér hreinum og ná bata. Einstaklingsbundnar leiðir sem 

við förum að því  – að sponsa einhvern, 

deila með nýliðum á fundum, bera skilaboð til stofnana, vinna með fagfólki til að þróa 

prógramm sem leiðir fólk til NA – er okkar val. 

 

• Hver eru nokkur dæmi um hvernig ég lifi með tilgangi og reisn? 

• Hvaða sýn hef ég á vilja Guðs fyrir mig? 

 

Mátturinn til að framkvæma. 

Auk þess að biðja um þekkingu á vilja Guðs fyrir okkur erum við líka að biðja um  

Mátt eða krafta til að fylgja þeim vilja eftir. Í þessu sambandi vísar máttur ekki bara til 

aflmikilla eiginleika. Við þurfum á mörgum mismunandi eiginlekum að halda til að 

framkvæma vilja okkar Æðri Máttar: Auðmýkt, geta sýnt hluttekningu, hreinskilni, 

heiðarleika eða getu til halda ótrauður áfram og þolinmæðina til að bíða lengi eftir árangri. 

Vissar aðstæður kalla á sterka réttlætistilfinningu og getu til  að vera ákveðinn. Stundum 

er þörf á ákafa og stundum er varkárni það sem þarf. Hugrekki og sálarþrek eru eiginleikar 

sem koma sér oft vel að geta sýnt. Stundum er kímnigáfa besti eiginleikinn til að tjá vilja 

Guðs. 

Við  þurfum líklega á öllum þessum eiginleikum að halda einhvern tíma í lífinu. Þegar 

við biðjum um máttinn til að framfylgja vilja Guðs fyrir okkur, vitum við trúlega ekki 

nákvæmlega hvaða eiginleika við þurfum. Við verðum að treysta því að okkur verði séð 

fyrir þeim sem þörf er á. Það gæti verið freistandi fyrir okkur að krefjast þess sem við 

höldum að við þurfum frá Æðri Mætti okkar en við getum sjaldnast séð „heildarmyndina“ 

eða langtíma áhrif einhvers sem virðist mjög skynsamlegt í fljótu bragði. 

 

• Hvers vegna biðjum við bara um þekkingu á vilja Guðs fyrir okkur og máttinn til  

   að framkvæma hann? 

• Hvernig á auðmýkt við hérna?  
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Andlegar meginreglur 

Í ellefta sporinu einbeitum við okkur að skuldbindingum, auðmýkt, hugrekki og trú. 

Við þurfum að skuldbinda okkur til að biðja bænir og hugleiða reglulega. Mörgum okkar 

finnst fyrsta reynsla okkar af bænum og hugleiðslu  vera svolítið kjánaleg. Við lítum í 

kringum okkur í herberginu til að sjá hvort einhver sé að horfa á okkur og veltum því fyrir 

okkur hvað það er sem við eigum eiginlega að vera að finna. Þegar við höldum áfram 

með skuldbindingu okkar hverfur þessi tilfinning sem og eftirfylgjandi vonbrigði yfir að 

árangurinn er ekki það sem við bjuggumst við og leiðindin sem fylgja því að það sem við 

erum að gera verður að venju. Kjarni málsins er að við þurfum að halda áfram sama hvað 

okkur finnst um það. Langtíma árangur af hugarró og dýpra sambandi við Æðri Mátt 

okkar eru þess virði að bíða eftir því. 

 

• Hvernig sýni ég skuldbindingu mína við að vinna ellefta sporið og við bata minn? 

• Hef ég beðið og hugleitt í dag? 

 

Orðatiltækið „Gættu hvers þú biður um!“ lýsir hvers konar auðmýkt við þurfum að 

tileinka í þessu spori. Við þurfum einfaldlega að viðurkenna að við vitum ekki alltaf hvað 

er okkur fyrir bestu - eða öðrum. Þess vegna biðjum við um þekkingu á vilja Guðs fyrir 

okkur. 

 

• Hef ég einhvern tíma beðið um eitthvað sérstakt og síðan óskað þess að ég fengi það 

   ekki? Skoðið þetta. 

 

Það er ekkert sem krefst eins mikils hugrekkis og að reyna að lifa samkvæmt vilja 

okkar Æðri Máttar þegar það er tíður þrýstingur á að gera það ekki. Það verða ekki allir í 

lífi okkar 

ánægðir með að við höfum valið að lifa andlegu lífi. Við eigum hugsanlega 

fjölskyldumeðlimi sem eru vanir því að við lifum samkvæmt þeirra vilja og vilja að við 

höldum því áfram. Þroski okkar ógnar þeim.  

Eða gefum okkur þær forsendur að við séum með vinum sem eru  að slúðra. Viðleitni 

okkar til að lifa eftir prógramminu veldur því að okkur finnst óþægilegt að taka þátt í 

slúðri en samt viljum við ekki vera sjálfbirgingsleg og byrja að siðbæta vini okkar. Bara 
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að halda aftur af sér við að taka þátt í einhverju þess háttar krefst hugrekkis. Við gætum 

glatað einhverjum vinum þegar við þroskumst andlega. 

Við þurfum nánast öll að horfast í augu við einhverjar aðstæður í lífinu þar sem 

annaðhvort er ætlast til að við tökum þátt í einhverju sem er siðferðilega fráhrindandi eða 

bara að þegja um það og leyfa því að gerast. Mesta hugrekkið af öllu væri að mótmæla af 

krafti og að gera það gæti líka haft alvarlegar afleiðingar fyrir okkur. Hvað við gerum við 

slíkar aðstæður er afgerandi augnablik og gæti vel haft áhrif á val okkar það sem eftir er 

ævinnar. 

 

• Hef ég einhvern tíma horfst í augu við aðstæður sem kröfðust þess af mér að standa 

   með því sem ég trúi á og varð mér persónulega dýrt? Hvernig brást ég við?  

   Hver var árangurinn? 

 

Meginreglan um trú hjálpar okkur að tileinka okkur meginregluna um hugrekki og að 

vera heiðarleg í lífinu. Við þurfum ekki að vera svo smeyk um að missa vini eða að 

sambönd breytist eða jafnvel að líf okkar verði fyrir miklum áhrifum vegna þess að við 

vitum að það er séð um okkur. Við höfum trú á því að ef við þurfum að sleppa gömlum 

vinum vegna þess að það sem þeir eru að gera er óheilsusamlegt fyrir andlegan þroska 

okkar munum við móta ný sambönd með fólki sem hefur sömu gildi og við. 

Grundvöllurinn er að við þurfum að hafa trú á því að okkur verði gefinn mátturinn til að 

framfylgja vilja Æðri Máttar okkar.   

 

• Hefur mér fram að þessu verið gefið það sem ég þarfnast? Hvað hef ég fengið? 

 

Halda áfram 

Æfingar okkar í þessu spori eiga við á öllum sviðum lífs okkar. Frá reglulegum 

æfingum í hugleiðslu, tökum við kannski eftir að við getum hlustað af meiri athygli á það 

sem aðrir hafa að segja á fundum. Við höfum öðlast svolitla reynslu í að róa huga okkar 

og getum þar af leiðandi gert það á fleiri stöðum. Við erum ekki lengur svo upptekin af 

því að skipuleggja hvað við ætlum að segja, þegar röðin kemur að okkur að við erum ófær 

um að hlusta á aðra. 

Við byrjum að verða sátt við líf okkar. Við höfum ekki lengur eins mikla 

stjórnunarþörf. Við getum einbeitt okkur að hærri tilgangi í stað okkar sjálfra. Eftirsjá 
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okkar byrjar að hverfa. Virka fíknin okkar virðist ekki lengur vera þvílíkur harmleikur og 

sóun þar sem við sjáum hvernig við getum notað þá reynslu til að þjóna æðri tilgangi: Að 

bera boðin til fíkilsins sem enn þjáist. Í tólfta sporinu skoðum við nokkrar leiðir til gera 

það og sjáum hvernig það er nauðsynlegt að fylgja meginreglum batans til þess. 
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Tólfta sporið 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Við urðum fyrir andlegri 

vakningu við það að vinna 

þessi spor og reyndum því að bera 

þennan boðskap til annarra fíkla, 

ásamt því að fylgja þessum 

meginreglum í einu og öllu.“ 

- Tólfta sporið 
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Ef við höfum ná hingað, höfum við orðið fyrir andlegri vakningu. Þó að eðli 

vakningar okkar sé jafn einstaklingsbundið og persónulegt og andleg leið okkar eru 

líkindin í reynslu okkar áhrifamikil. Nánast án undantekningar tala félagar okkar um 

frelsistilfinningu, um að finnast þeir glaðværari, um að hafa meiri umhyggju fyrir 

öðrum og sívaxandi getu til að fara út fyrir okkur sjálf og taka þátt í lífinu að fullu. Í 

augum annarra er þetta undravert. Fólk sem þekkti okkur á meðan við vorum í virkri 

fíkn, oft óframfærin og reið, segir okkur að við séum eins og annað fólk.  Svo 

sannarlega þá finnst mörgum okkar að við höfum byrjað á nýju lífi. Við vitum hve 

mikilvægt er að muna hvaðan við komum svo við sýnum viðleitni til að gleyma því 

ekki, en hvernig við lifðum og hvað hvatti okkur verður sífellt fáránlegra því lengur sem 

við erum hrein.  

Við breyttumst ekki á einni nóttu. Breytingin gerðist smám saman  þegar við unnum 

sporin. Andi okkar vaknaði smátt og smátt. Það varð okkur sífellt eðlilegra að tileinka 

okkur andlegu meginreglurnar og sífellt óþægilegra að láta stjórnast af 

skapgerðargöllum okkar. Þrátt fyrir kröftuga, einstæða reynslu sem sum okkar hafa átt 

höfum við öll hægt og vandlega byggt um samband við Mátt okkur æðri. Hvort sem sá 

Máttur á uppruna sinn í okkar eigin besta og æðsta eðli eða kemur utan frá er hann 

okkar til að til að sækja í þegar við viljum. Hann stýrir aðgerðum okkar og leggur til 

innblástur fyrir áframhaldandi þroska okkar. 

 

• Hver er heildarárangur reynslu minnar af vinnunni við sporin? 

• Hvernig hefur andleg vakning mín verið? 

• Hvaða varanlegu breytingar hafa fylgt í kjölfar andlegrar vakningar minnar? 

 

Hvert skipti sem við vinnum okkur í gegnum tólfta sporið verðum við fyrir 

mismunandi reynslu. Þaulhugsuð merking hverrar andlegrar meginreglu verður 

greinileg og þegar skilningur okkar eykst finnum við að við erum líka að þroskast á 

nýjan hátt og á nýjum sviðum. Sem dæmi má nefna að heiðarleik okkar eykst samhliða 

grunnskilningi okkar á því hvað heiðarleiki er. Við sjáum hvernig að fylgja 

meginreglunni um heiðarleika verður fyrst að snúa að okkur sjálfum áður en við getum 

verið heiðarleg gagnvart öðrum. Við komumst að því að heiðarleiki getur tjáð okkar 

eigin heilindi. Þegar skilningur okkar á andlegum meginreglum eykst dýpkar andleg 

vakning okkar samhliða. 
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• Hvaða andlegu meginreglur hafa tengst hvaða sporum fyrir mig og hvernig 

  hafa þær stutt andlega vakningu mína? 

• Hvað merkir setningin „andleg vakning“ fyrir mig? 

 

Við reyndum að bera þennan boðskap 

Mörg okkar minnast fyrsta skiptis sem við heyrðum orðin „Þú þarft aldrei að nota 

aftur ef þú vilt það ekki.“ Mörgum okkar þótti þessi boðskapur yfirgengilegur. Ef til vill 

höfðum við aldrei hugsað um að „þurfa“ að nota áður og það kom okkur á óvart hve 

mikill sannleikur fólst í þessum orðum. Auðvitað, hugsuðum við, að nota fíkniefni hætti 

að vera val hjá mér fyrir löngu síðan. Jafnvel þó að þessi boðskapur hafi ekki haft þau 

áhrif að við yrðum samstundis hrein, þá heyrðum við hann samt. Einhver bar okkur 

hann. 

Sum okkar höfðu þá reynslu að við trúðum því að við gætum verið hrein í NA en 

þegar að batanum kom virtist það okkur ókleift. Að öðlast sjálfsvirðingu, eignast vini, 

að geta farið um úti í „raunverulega heiminum“ án þess að væri augljóst að við værum 

fíklar virtist allt saman meira en við gætum búist við frá NA. Daginn sem við byrjuðum 

að trúa því að þetta prógramm gæti gert meira fyrir okkur en bara að hjálpa okkur að 

vera hrein urðu tímamót sem við minnumst sem vendipunkts í bata okkar. Það sem 

gerðist til vekja með okkur vonina var að einhver gaf okkur ástæðu til að trúa. Ef til vill 

var það einhver sem deildi á fundi sem okkur fannst við eiga eitthvað persónulega 

sammerkt með. Ef til vill voru það samsöfnuð áhrif af því að heyra marga fíkla deila því 

að bati væri mögulegur. Ef til vill var það skilyrðislaus kærleikurinn og þögul ákveðni 

sponsorsins okkar um að við gætum náð bata. Á hvaða veg sem við heyrðum það þá var 

það boðskapurinn og einhver bar okkur hann. 

Sum okkar hafa reynsluna af því að vera hrein í langan tíma og gleðjast yfir batanum. 

Þá verðum við fyrir áfalli. Ef til vill slitnar upp úr langtíma sambandi eða einhver deyr 

sem er okkur kær. Ef til vill er það fall og andlát einhvers vinar okkar innan NA. Ef til 

vill verðum við bjargráðalaus. Ef til vill er það einfaldlega að við höfum áttað okkur á 

að aðrir NA félagar eru ekki fullkomnir og eru þar með færir um að særa okkur. Hvaða 

áfall það er sem við höfum orðið fyrir þá veldur það því að okkur finnst við hafa misst 

trúna. Við trúum ekki lengur að NA hafi svarið fyrir okkur. Samningurinn sem við 

héldum að við hefðum gert – að við myndum halda okkur hreinum og reyna að gera það 

rétta og þar af leiðandi myndi líf okkar verða hamingjusamt – hefur verið rofinn og við 
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sitjum uppi með vangaveltur um tilgang okkar í lífinu enn og aftur. Það kemur að því að 

við byrjum við að trúa aftur. Ef til vill hefur einhver sem hefur lent í því sama rétt okkur 

hendi og hjálpað okkur í gegnum þetta eins og enginn annar hefði getað. Enn á ný bar 

einhver okkur boðskapinn. 

 

• Hverjar eru þær mismunandi leiðir sem boðskapurinn hefur borist mér ? 

 

Boðskapnum má skipta niður á einfaldan hátt. Hann er að við getum haldið okkur 

hreinum, að við getum náð bata, að það sé von. Að rifja upp skiptin sem við höfum 

fengið boðskapinn persónulega gefur okkur hluta af svarinu um hvers vegna við ættum 

nú að bera boðskapinn áfram en það er meira.  

„Við getum einungis haldið því sem við höfum öðlast með því að miðla því áfram.“ 

Þessi setning er kannski áhrifamesta ástæðan sem við höfum fyrir því að bera 

boðskapinn áfram. Mörg okkar velta þó fyrir sér hvernig þetta hugtak eiginlega virkar. 

Það er í raun einfalt. Við styrkjum bata okkar með því að deila honum með öðrum. 

Þegar við segjum einhverjum að fólk sem fer á fundi haldi sér alla jafna hreinum erum 

við líklegri til að fylgja þeirri venju við okkar eigin bata. Þegar við segjum einhverjum 

að svarið sé í sporunum erum við líklegri til að leita þar sjálf. Þegar við segjum nýliðum 

að fá sér og nota sponsor erum við líklegri til að viðhalda sambandi við okkar eigin. 

Það eru sennilega að minnsta kosti jafn margar leiðir til að bera boðskapinn og það 

eru margir fíklar í bata. Að heilsa nýliða sem við hittum á fundi kvöldið áður með nafni, 

býður fíkli sem fannst hann vera aleinn í heiminum velkominn á áhrifaríkan og 

sérstakan hátt. Að opna fund tryggir að það sé rúm til að bera boðskapinn. Að gegna 

þjónustu á hvaða hátt sem er heldur NA gangandi og við getum gert góða hluti ef við 

nálgumst þjónustu okkar við félagsskapinn með umhyggju, kærleika og auðmýkt. Að 

sponsa aðra fíkla dregur fram meðferðarlegt gildi þess að einn fíkill hjálpi öðrum. 

 

• Hvers konar þjónustu inni ég af hendi með því að bera boðskapinn ? 

 

Það er stundum áskorun fólgin í því að bera boðskapinn. Manneskjan sem við höfum 

ákveðið að deila boðskapnum með virðist ekki fær um að heyra hann. Þetta getur átt við 

um allt frá einhverjum sem fellur sífellt til einhvers sem sífellt velur eyðileggjandi 

hegðun. Það er freistandi að halda að viðleitni okkar sé sóað og við ættum bara að gefast 

upp á slíkri manneskju. En áður en við tökum slíka ákvörðun ættum við að hugsa um 
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allar málsbætur. Segjum sem svo að við séum að sponsa einhvern sem er ekki að fylgja 

leiðbeiningum okkar. Við höfum stungið upp á ritunarverkefni og við heyrum ekkert frá 

manneskjunni aftur fyrr en nýtt áfall er í uppsiglingu. Við höfum deilt með allri ákefð 

sem við höfum yfir að ráða okkar eigin reynslu af aðstæðunum sem manneskjan er í 

skýrt út í smáatriðum hvernig sjúkdómur okkar var til staðar og hvernig við notuðum 

sporin til að finna bata, en sponsían okkar heldur áfram að gera sama eyðileggjandi 

verknaðinn aftur og aftur. Þetta getur verið býsna svekkjandi en áður en við gefumst 

upp þurfum við að muna að val okkar stendur ekki um hvort við eigum að bera 

boðskapinn heldur hvernig. 

Við þurfum að koma sjálfi okkar út úr myndinni. Við fáum hvorki hrós – né skammir 

– fyrir bata einhvers annars. Við einfaldlega leggjum fram boðskapinn eins jákvætt og 

við getum og erum aðgengileg til að hjálpa þegar við erum beðin. Við þurfum líka að 

muna að við getum ekki mögulega vitað hvað er að gerast í huga eða anda annarrar 

manneskju. Boðskapur okkar gæti virst missa marks, en ef til vill er manneskja bara 

ekki tilbúin til að heyra hann í dag. Það gæti verið að orðin sem við sögðum liggi í huga 

manneskjunnar í langan tíma og geti  komið upp á yfirborði á réttu augnabliki. Ef við 

hugsum um það þá getum við rifjað upp það sem við höfum heyrt NA ræðumenn segja 

þegar við vorum ný og skildum ekki á þeirri stundu en kom upp í huga okkar fleiri árum 

seinna og gaf okkur ástæðu til að vona, eða var lausn á vandamáli sem við vorum að 

eiga við. Við berum boðskapinn og deilum honum frjálslega en við getum aldrei 

þvingað aðra manneskju til að ná boðunum. Meginreglan sem á við opinbera stefnu 

félagsskapar okkar –-aðlöðun ekki auglýsing – á vel við persónulega viðleitni okkar til 

að bera boðskapinn líka. 

Það gæti líka verið tilfellið að við séum ekki besta manneskja til að sponsa einhvern. 

Einstaklingar hafa mismunandi þarfir og læra á mismunandi vegu. Sumt fólk þrífst með  

einum sponsor en gengur ekki vel með einhverjum sem sponsar öðruvísi. Sumir 

sponsorar nota ritunarverkefni mikið. Sumir eru mjög ákveðnir í að sponsíur þeirra sæki 

ákveðinn fjölda funda. Sumir eru mjög „forvirkir“ á meðan aðrir bregðast einfaldlega 

við yfirlýstum þörfum sponsíunnar. Engin ein gerð er betri eða verri en önnur. Þær eru 

bara mismunandi. 

Við gætum líka átt mjög erfitt með að bera boðskapinn á þeim tímum sem við erum 

ekki mjög jákvæð gagnvart lífinu eða batanum. Fyrstu viðbrögð okkar eru sennilega að 
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fara á fund. og hella öllum okkar vandamálum út svo við getum hreinsað þau úr anda 

okkar. En NA 

fundir eru til þess ætlaðir að bera boðskapinn. Að hella út vandamálum okkar án þess að 

tengja þau við bata okkar eða að reyna að taka skýrt fram hver boðin eru styður ekki 

frumtilgang okkar. Við getum borið boðskapinn jafnvel þó að við bendum bara á að 

við eigum í hræðilegum vanda, en erum ekki að nota vegna þess og erum að mæta á 

fundi og berum okkur eftir því að vinna að bata okkar. Í flestum tilfellum er eigi að 

síður besta leiðin til að bera boðskapinn með því að einbeita sér að nýliðum í herberginu 

og segja þeim hvað er gott við batann í NA. Við ættum líka að hafa í huga að stundum 

þurfum við líka að heyra boðskapinn sama hvað við höfum verið hrein lengi og ef við 

sitjum hljóð á fundi eru allar líkur á því að við gerum það. 

 

• Hverjar eru mismunandi leiðir til að bera boðskapinn? 

  Hverjum þeirra tek ég persónulega þátt í? 

• Hver er persónuleg aðferð mín við samband við sponsor? 

• Hver er munurinn á aðlöðun og auglýsingu? 

• Hvað gerir það fyrir mig að bera boðskapinn? 

• Hvernig eru fimmta erfðavenjan og tólfta erfðavenjan tengdar saman? 

• Hvað dregur mig að til að koma aftur og treysta NA prógramminu? 

• Hvað er óeigingjörn þjónusta ? Hvernig iðka ég hana? 

 

Til fíkla 

Hvers vegna tekur tólfta sporið sérstaklega fram að við berum boðskapinn til fíkla? 

Hvers vegna virkaði NA fyrir okkur þegar ekkert annað hafði gert það? Næstum öll 

okkar áttum einhvern að  – kennara, ráðgjafa, fjölskyldumeðlim, lögregluþjón – sem 

sagði okkur að notkun fíkniefna væri að drepa okkur og eyðileggja allt sem okkur var 

annt um, að ef við bara héldum okkur fá vinum í neyslu og takmörkuðum aðgang okkar 

að fíkniefnum á fleiri vegu þá gætum við breytt lífi okkar. Flest okkar voru jafnvel 

sammála því á einhverju stigi nema við værum í algjörri afneitun. Svo hvers vegna 

gátum við ekki fundið lausn fyrr en við fundum NA? Hvað höfðu þessir NA félagar sem 

fékk okkur til að trúa að bati væri mögulegur? 

Í einu orði; trúverðugleika. Við vissum að þeir sem voru alveg eins og við höfðu hætt 

neyslu og fundið nýjan lífsmáta. Þeim var sama um hvað við höfðum eða höfðum ekki. 
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Það var jafnvel sagt í upplestrinum sem við heyrðum í upphafi fundar að það skipti ekki 

máli hvað eða hve mikið við höfðum notað. Flest okkar voru þakklát fyrir að komast að 

því að við vorum gjaldgeng. Við vissum að við höfðum þjáðst nóg en vildum vera 

viðurkennd. Og við vorum það. Fíklarnir sem voru þar fyrir okkur þegar við byrjuðum 

að koma á fundi buðu okkur velkomin. Þeir buðu fram símanúmer sín og hvöttu okkur 

til að hringja hvenær sem er. En það sem okkur var mikilvægast var staðfestingin. 

Félagar sem höfðu notað eins og við deildu reynslu sinni af því að verða hreinir. Félagar 

sem þekktu af eigin reynslu nákvæmlega hve einangruð og alein okkur fannst við vera 

virtust vita ósjálfrátt að einfalt, kærleiksríkt faðmlag var það sem við þurftum. Það 

virtist eins og allur hópurinn vissi nákvæmlega hvað við þurftum án þess að við þyrftum 

að spyrja. 

Við segjum oft við hvert annað að við séum lánsöm að hafa þetta prógramm; það 

veitir okkur leið til að takast á við lífið á forsemdum lífsins. Eftir að við höfum verið 

hrein um tíma áttum við okkur á að meginreglur NA eru í raun alhliða og gætu 

sennilega breytt heiminum ef allir tileinkuðu sér þær. Við gætum farið að velta því fyrir 

okkur hvers vegna við opnum ekki upp NA fyrir alla sem eiga í einhvers konar vanda. 

Eins og við lærðum frá forverum okkar, þá er það að hafa eitt takmark sennilega 

áhrifaríkasta leiðin til að tryggja að áfram verði til tækifæri fyrir fíkla til að finna 

staðfestinguna sem hann eða hún þarfnast. Ef NA væri öllum opið í öllum tilgangi gæti 

fíkill gengið inn og bara viljað vita hvernig hann ætti að hætta að nota fíkniefni og gæti 

hugsanlega ekki fundið neinn sem vissi það. 

 

• Hvers vegna gat NA félagi náð til mín á hátt sem engum öðrum hafði tekist? 

   Lýsið reynslunni.  

• Hvert er meðferðarlegt gildi þess að einn fíkill hjálpar öðrum? 

• Hvers vegna er staðfesting svo mikilvæg? 

 

Við getum ekki verið öllu fólki allt, við ættum ekki einu sinni að reyna það. Það 

þýðir samt ekki að við getum ekki deilt bata okkar með öðrum. Satt að segja munum við 

ekki komast hjá því. Þegar við lifum í prógrammi, kemur árangurinn í ljós á öllum 

sviðum lífs okkar. 
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Að fylgja þessum meginreglum í einu og öllu 

Þegar við tölum um að fylgja meginreglum batans í einu og öllu er lykilorðið að 

„fylgja.“ Við þurfum bara að halda áfram að beita andlegu meginreglunum í lífi okkar, 

ekki að vera fær um að gera það fullkomlega í öllum aðstæðum. Andlegu hlunnindin 

sem við hljótum af því að vinna þetta spor byggist á viðleitni okkar, ekki árangri okkar. 

Til dæmis reynum við að fylgja meginreglunni um góðvild í  öllum aðstæðum lífs 

okkar. Það er sennilega hlutfallslega auðvelt að fylgja meginreglunni um góðvild við 

fíkil sem er enn í neyslu, sem hefur rétt í því gengið inn á sinn fyrsta NA fund, sama 

hversu herskár eða þurfandi sá nýliði er. En hvað með einhvern sem er nýkominn til 

baka eftir fall eða hefur fallið margoft í sama farið? Hvað ef hann kemur inn og kennir 

NA um fallið? Hvað ef hún gengur aftur inn í herbergið með því viðhorfi að batinn sé 

sjálfsagður? Hvað ef það er einhver sem við höfum sponsað? Við gætum komist að því 

að það sé ekki eins auðvelt að fylgja meginreglunni um góðvild eins og það áður var. 

Við þurfum ekki að finna fyrir góðvild gagnvart manneskjunni, en við getum samt fylgt 

meginreglunni um góðvild.  Allt sem við þurfum að gera er að  halda áfram að bera 

boðskapinn - án skilyrða. Sponsorinn okkar getur hjálpað okkur að læra hvernig við 

getum sýnt góðvild án þess að láta líta úr fyrir að höldum að fall sé í lagi. Við getum 

beðið og hugleitt, beðið æðri mátt okkar um að hjálpa okkur að sýna góðvild. 

Þetta spor ætlar okkur að fylgja meginreglunum í einu og öllu. Mörg okkar myndu 

vilja halda starfsframa, rómantískum samböndum eða öðrum sviðum lífs okkar utan við 

þessa tilætlun vegna þess að við erum ekki viss um að við getum náð því sem við viljum 

ef við þurfum að fylgja andlegum meginreglum. Það gæti til dæmis leitt til augljóss 

árangurs og fjárhagslegs ávinnings ef við getum sveigt meginreglurnar í vinnunni. Við 

gætum verið beðin um að ná tímamörkum sem gefa fyrirtækinu gróða en kemur niður á 

gæðum framleiðslunnar sem gætu haft áhrif á öryggi fólksins sem kaupir hana. Svo 

hvað gerum við? Við fylgjum andlegum meginreglum bata okkar. Það eru sennilega 

margir mismunandi valkostir um smáatriðin í viðbrögðum okkar samkvæmt 

meginreglunum, það sem skiptir máli er að við fylgjum þeim. 

Hvað með NA þjónustu? Þó furðulegt megi virðast þá líta sum okkar á NA þjónustu 

sem eina staðinn þar sem meginreglurnar gleymast. Við hættum að láta annað fólk njóta 

vafans í þjónustuumhverfi. Við ákærum aðra opinberlega um ráðabrugg og við segjum 

grimma hluti vegna þess að við erum ekki að fylgja meginreglunni um góðvild. Við 

setjum upp óaðgengilegt ferli fyrir þá sem við veljum til að taka að sér verk vegna þess 
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að við erum ekki að fylgja meginreglunni um traust. Við verðum sjálfbirgingsleg, 

þrætugjörn og kaldhæðin. Það er kaldhæðnislegt að það virðist sem við viljum ráðast á 

þá sem við treystum fyrir lífi okkar á batafundum. Við þurfum að muna að fylgja 

andlegum meginreglum á öllum fundum hvort sem er í þjónustu eða bata. Þjónusta 

gefur okkur ótal tækifæri til að fylgja andlegum meginreglum. 

Það er erfitt að vita hvaða andlegu meginreglu á að fylgja hverju sinni en það er 

vanalega andstæða skapgerðarbrestsins sem við myndum annars láta stjórnast af. Til 

dæmis ef við höfum þörf fyrir að hafa algjöra stjórn á aðstæðum getum við fylgt 

meginreglunni um traust. Ef við værum vanalega sjálfbirgingsleg við ákveðnar aðstæður 

getum við fylgt meginreglunni um auðmýkt. Ef fyrstu viðbrögð okkar eru að draga 

okkur í hlé og einangra okkur getum við rétt út hendi í staðinn. Vinnan sem við unnum í 

sjöunda sporinu um að finna andstæður skapgerðarbresta okkar og vinnan sem við 

unnum í upphafi þessa spors um að  greina andlegar meginreglur í fyrri sporum gefa 

okkur nokkrar frekari hugmyndir um hvaða meginreglum við þurfum að fylgja. Þó flest 

okkar muni enda með svipaða lista yfir andlegar meginreglur þá endurspeglar athyglin, 

sem við þurfum að beina að sumum þeirra, einstaklingsbundnar þarfir okkar. 

 

• Hvernig get ég fylgt meginreglunum á mismunandi sviðum lífs míns? 

• Hvenær finnst mér erfitt að fylgja meginreglunum? 

• Hvaða andlegu meginreglum á ég sérstaklega erfitt með að fylgja? 

 

Andlegar meginreglur 

Jafnvel í sporinu sem ætlar okkur að fylgja andlegum meginreglum eru sérstakar 

meginreglur tengdar sporinu sjálfu. Við einbeitum okkur að skilyrðislausum kærleika, 

óeigingirni og staðfestu. 

Það er nauðsynlegt að fylgja meginreglunni um skilyrðislausan kærleika í tólfta 

sporinu. Enginn þarf meira á skilyrðislausum kærleika að halda en fíkill sem þjáist. Við 

ætlumst ekki til neins frá fólkinu sem við erum að reyna að bera boðskapinn. Við 

ætlumst ekki til að fá peninga. Við ætlumst ekki til þakklætis. Við ætlumst ekki einu 

sinni til að þau haldi sér hreinum. Við einfaldlega bjóðum okkur fram. 

Þetta þýðir ekki að við ættum ekki að gera réttmætar varúðarráðstafanir. Ef við 

teljum það ekki vera öruggt að koma með þjáðan fíkil inn á heimili okkar, ættum við 

ekki að gera það. Tólfta spors heimsóknir ættu alltaf að vera í félagi við annan NA 
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félaga. Meginreglan um skilyrðislausan kærleika krefst þess ekki heldur að við látum 

misbjóða okkur. Stundum er besta leiðin til kærleiks og hjálpar í því fólgin að hindra 

einhvern í að nota. 

• Hvernig er ég að fylgja meginreglunni um skilyrðislausan kærleika við þá fíkla sem 

  ég er að reyna að hjálpa? 

 

Hvers vegna berum við boðskapinn? Ekki okkur sjálfum til hagsbóta jafnvel þó við 

njótum góðs af því. Við berum boðskapinn til að hjálpa öðrum, til að hjálpa þeim að 

finna frelsi frá fíkn sinni og þroskast sem einstaklingar. Ef við höfum það viðhorf að við 

eigum fólkið sem við sponsum á einhvern hátt, að líf þeirra myndi hrynja ef við erum 

ekki að stjórna hverri hreyfingu þeirra, að þau væru líklega ekki einu sinni hrein án 

okkar, þá höfum við misst sjónar á markmiði tólfta sporsins. Við ætlumst ekki til 

viðurkenningar fyrir þann fjölda sponsía sem við höfum eða fyrir hve vel þeim gengur. 

Við ætlumst ekki til viðurkenningar fyrir að vera í þjónustu. Við gerum þetta til þess að 

afreka eitthvað gott. 

Það er mikil þversögn að óeigingjörn þjónusta verði okkar dýpsta sjálfstjáning. Í 

gegnum vinnu okkar í fyrri sporum höfum við afhjúpað sjálf sem leggur meira vægi í  

að leyfa Æðri Mætti að vinna í gegnum okkur en að hljóta viðurkenningu og vegsemd. 

Við höfum afhjúpað sjálf sem er meira umhugað um meginreglurnar en okkar 

einstaklingsbundna persónuleika. Líkt og sjúkdómi okkar er oft lýst sem sjálflægum er 

bata okkar fallega lýst sem óeigingjarnri þjónustu. 

 

• Hvert er viðhorf mitt til sambands við sponsor? Hvet ég sponsía mína til að taka 

  eigin ákvarðanir og þroskast í kjölfarið? Gef ég ráðleggingar eða deili ég reynslu 

  minni? 

• Hvað er viðhorf mitt til þjónustu? Gæti NA komist af án mín? 

• Hvernig fylgi ég meginreglu um óeigingirni í viðleitni minni til að þjóna? 

 

Að fylgja meginreglu um staðfestu felur í sér að við þurfum að halda áfram að gera 

okkar besta. Jafnvel þó að við höfum orðið fyrir áfalli eða ekki náð eigin væntingum, þá 

þurfum við að endurskuldbinda okkur batanum. Staðfesta kemur í veg fyrir að slæmur 

morgunn eða slæmur dagur verði að mynstri sem gæti leitt til falls okkar. Þessi 

skuldbinding tryggir að við munum halda áfram að fylgja meginreglum prógramms 
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okkar sama hvernig okkur líður. Hvort sem við erum ánægð með það, höfum andstyggð 

á því, erum svekkt yfir því, þá höldum við áfram að reyna að vinna prógramm. 

 

• Er ég skuldbundinn bata mínum? Hvað er ég að gera til að viðhalda honum? 

• Fylgi ég andlegum meginreglum óháð því hvernig mér líður? 

 

Halda áfram 

Áður en við verðum of spennt yfir tilhugsuninni um að vera búin með öll tólf sporin 

ættum við að gera okkur grein fyrir því að við erum  það ekki - það er að segja búin. 

Ekki aðeins höldum við áfram að reyna að fylgja andlegum meginreglum allra tólf 

sporanna sem mörg okkar kalla „að lifa prógrammið“ heldur endurtökum við formlega 

hvert sporanna, sennilega oft og mörgum sinnum í gegnum lífið. Sum okkar byrja 

samstundis að vinna sig aftur í gegnum sporin með þeirri yfirsýn sem við höfum öðlast 

eftir ferð okkar fram að þessu. Önnur bíða um stund eða einbeita sér að ákveðnum fleti 

sporanna. Hvernig sem við gerum það þá er kjarni málsins sá að hvenær sem okkur 

finnst við vera vanmáttug gagnvart fíkn okkar, hvenær sem meira hefur komið í ljós 

varðandi skapgerðarbresti okkar eða fólk sem við höfum skaðað, þá eru sporin til staðar 

sem leið okkar til batans. 

Við ættum að vera ánægð með það sem við höfum gert. Við höfum, í mörgum 

tilfellum í fyrsta skipti, fylgt ferli eftir alla leið. Þetta er stórkostlegt afrek, eitthvað sem 

við getum verið mjög stolt af. Í raun er það ein umbunin við að vinna NA prógramm að 

komast að því að sjálfsmat okkar hefur aukist töluvert. 

Við sjáum okkur sameinast samfélaginu. Við getum gert hluti sem áður virtust okkur 

ofvaxnir: Skipst á kveðjum við nágranna eða afgreiðslumann á markaðinum okkar, 

tekið að okkur leiðtogastöður í samfélaginu, tekið þátt í samfélagsviðburðum með fólki 

sem veit ekki að við erum fíklar og laus við tilfinninguna um að við séum „minni 

máttar.“ Við gætum reyndar hafa litið með fyrirlitningu á þessi atriði áður fyrr vegna 

þess að við héldum að við myndum aldrei passa inn í en nú vitum við að við getum það. 

Við verðum aðgengileg. Fólk gæti jafnvel leitað ráða hjá okkur og eftir ráðgjöf á 

faglegum málum. 

Þegar við hugsum um hvaðan við komum og hvað bati okkar hefur komið með inn í 

líf okkar, getum við ekki annað en fyllst þakklæti. Eins og segir í It Works: How and 

Why. Þakklæti verður undirliggjandi kraftur í öllu sem við gerum. Sjálft líf okkar er 
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tjáning um þakklæti okkar; það byggist allt á því hvernig við veljum að lifa. Hvert og 

eitt okkar hefur eitthvað mjög sérstakt og einstakt til að bjóða með þakklæti. 

Hvernig ætla ég að tjá þakklæti mitt?
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