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Tolvte Tradition 

Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, som til 

stadighed minder os om at sætte principper over personligheder 
 

Ordet anonymitet, det at være anonym, betyder at man er navnløs, og princippet bag ordet handler 

om at være uselvisk. Formålet med anonymitet er at sikre at fællesskabets ånd sejrer over den 

enkeltes egoisme og egenvilje. Anonymiteten forhindrer at nogen bliver kendt som talsperson eller 

leder af MA. Der er ikke plads til at rationalisere sig frem til at vi gør MA en stor tjeneste ved at 

bryde vores anonymitet. 

 

Ydmyghed udtrykt gennem anonymitet er den bedste beskyttelse vores fællesskab kan få. Ånden 

i anonymitet handler om at vi opgiver ethvert begær efter personlig anerkendelse. Vi har lært at 

prisen for åndelighed og sindsro er selvopofrelse. 

 

Hver enkelt af os har været nødt til at ændre og droppe vores gamle ideer for vores helbredelse. Vi 

måtte ofre hashen. Vi måtte give slip i alle vores ismer, som mest af alt handlede om mig, mig selv 

og så mit ego. Vi måtte lære ydmyghed og droppe stoltheden. Sidenhen brugte vi tid og energi på 

at bringe budskabet om helbredelse videre til andre hashafhængige. 

 

Grupperne må, ligesom den enkelte, også ofre sig for at overleve. De tolv traditioner er en liste 

over de ofringer vi gør for at bevare sammenholdet i fællesskabet. Vi er nødt til at huske på at 

100% anonymitet er lige så livsvigtig for MA, som det at være 100% clean er for det enkelte 

medlem. 

 

Formålet med anonymitet er ikke at afholde os fra offentligt at identificere os som hashafhængige, 

forudsat vi lader os vejlede af ellevte tradition. Formålet er heller ikke at beskytte os mod den 

stigmatisering der følger med det stempel. Vi har lært at der ikke er noget som helst skammeligt i 

at være afhængige personer, som ærligt accepterer vores sygdom og fortsat arbejder aktivt på vores 

helbredelse. 

 

Rent faktisk finder mange vej til vores program, fordi de bliver tiltrukket af de positive 

forandringer de har set ske i deres venner, som er medlemmer af MA. Disse mennesker hører om 

os gennem samtaler med medlemmer. Nogle møder er også åbne for folk som ikke er 

hashafhængige, så de kan se hvad MA overhovedet går ud på. 

 

Indenfor fællesskabet er anonymitet også nødvendig, og vi skal være særligt opmærksomme på 

den faste vending "Hvad der siges her, bliver her". Hvis vi tillader at et andet medlems intime 

hemmeligheder bliver diskuteret uden for mødet går tilliden tabt, fordi den historie så cirkulerer 

rundt i hele fællesskabet. 
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Diskussion af personer og indholdet af historier uden for møderne er sladder. Ved at tage del i 

sladder rykker vi vores fokus fra programmets principper og fokuserer i stedet på de 

personligheder der er involveret. Dette afsporer vores søgen efter sindsro. Det vi får fra andres 

historier er ikke specifikke detaljer, men den erfaring, styrke og håb hver enkelt af os har fået på 

vores rejse mod helbredelse. 

 

Vi kan ikke tillade os at fremmedgøre medlemmer. Når nogen kommer til Marijuana Anonymous, 

bliver de ofte tiltrukket af ordet "anonyme". Visheden om at anonymiteten ikke vil blive brudt, 

hjælper nykommeren til at dedikere sig til sin helbredelse. 

 

At sætte principper før personligheder betyder at vi lytter til Guds vilje med os og gør det rigtige, 

uanset hvem der er involveret. Vi praktiserer de åndelige principper om ærlighed, ydmyghed, 

medfølelse, tolerance og tålmodighed overfor alle, uanset om vi bryder os om dem eller ej. At 

praktisere anonymitet gør det umuligt at sætte personligheder over principper, fordi vores åndelige 

fundament bliver vigtigere end vores individuelle egoer. 

  




