Bøker for salg – books for sales
ANTAprogrammet: * Kortkurs * Veien fram går først tilbake * Support’n * Veivalget * De Allierte *Relasjoner
Veien fram går først tilbake
Avhengighetssyndromet er sammensatt og utviklingen av misbruk har mange
årsaker. De fleste trenger profesjonell hjelp for å komme ut av det. Denne
håndboka er skrevet for at du skal få noen ledetråder til hvorfor du bruker
rusmidler eller lever et liv du innerst inne misliker. Ønske med boka for deg
somsitter fast i et misbruk eller en destruktiv avhengighet er du vil forstå deg
selv bedre; ikke slå deg i hodet og fortelle deg selv hvor dum du er. Ethvert
misbruk er et symptom. Derfor er det viktig å finne ut hvorfor og hvordan det
virker ødeleggende både for deg og dine nærmeste.
Bokas mål: Kunnskap om sykdomsbegrepet avhengig het og misbruk og selv
kan forebygge tilbakefall.
Denne boka benyttes som kompendium til ANTA-programmet. Les
mer på: www.nada-norge.no under fanen ANTA-kurs
Også oversatt til engelsk – se nedenfor: A path to your future is hidden in your past
Boka kan kjøpes: 290 + frakt
NADA Norge: nada@nada-norge.no

Support’n
Dette er en arbeidsbok for dem som har deltatt på, ANTA-Kortkurs, ANTAVeien fram, ANTA-De allierte eller ANTA-Veivalget i fengsel, og/ eller
alternative straffegjennomføringer. Det benyttes også som en oppgavebok
for personer i eller etter innleggelse institusjonsopphold, poliklinisk
samtaler eller i et program i kriminalomsorgen.
Bokens fokus:
Tilbakefallsignaler til den destruktive livsstil man ønsker å endre , samt
mestring av sosiale og familiære hverdagssituasjoner.
Bokens mål:
Lette arbeidet i gjenreisningsprosessen til misbrukere og avhengige.
Boka kan kjøpes: 245 + frakt
NADA Norge: nada@nada-norge.no

Tlf: +47 90 69 02 86 (Norway) or +1 727 238 6687 (USA) Email: nada@nada-norge.no www.nada-norge.no

Veivalget
Dette er en arbeidsbok, som har sitt utspring i
håndboka, Veien fram går først tilbake, om
avhengighetsforstyrrelser og misbruk, og Kriminalitet
som livsstil. Akkurat denne arbeidsboken henvender
seg først og fremst til den som sitter i fengsel eller har
en alternativ straffegjennomføring og som misbruker
alkohol, narkotika og medikamenter med
ruspotensiale.
Mennesker som er fanget i en form for misbruk, søker
ofte tilflukt i andre ting som de får en tilstands- og
stemningsforandring av, når de setter sitt foretrukne
rusmiddel på hylla. Det kan være mat, gambling,
selvskading, ekstremsport, kriminalitet, jobb eller
mennesker. Derfor kan den som ikke har et
rusmiddelmisbruk, men som lever et liv de egentlig
ikke ønsker, også finne hjelp i denne arbeidsboka
boka. Uansett hva man blir avhengig av og misbruker,
vil det lede til at man må utøve en kriminell aktivitet for
å finansiere misbruket.
Bokas mål: Kunnskap om utviklingen av
livssituasjonen de er i nå, og søke hjelp etter behov før
endt straff.
Boka kan kjøpes: kr. 245 + frakt
NADA Norge: nada@nada-norge.no

De Allierte
Arbeidsboken har sitt utspring i håndboken om
avhengighet og misbruk , Veien fram går først
tilbake. Boken henvender seg først og fremst til
nærstående av kursdeltagere fra ANTA-kurset,
men også til alle andre som lever tett på en
misbruker.
Det kan være både forvirrende og tungt i starten
av en gjenreisningsprosess for avhengige og
misbrukere og deres nære og kjære. Med denne
boken ønsker jeg at de skal få en kunnskap som
kan gjøre dem tryggere til å sette gode grenser og
at de dermed kan bli flinkere til å ta vare på deg
selv uavhengig av om misbrukere handler
destruktivt, ruser seg eller er rusfri, samt om
misbrukeren føler seg overkontrollert
Bokas mål: Styrke kommunikasjon mellom
partene som vil styrke gjenreisningsprosessen.
Boka kan kjøpes: 245 + frakt
NADA Norge: nada@nada-norge.no

Tlf: +47 90 69 02 86 (Norway) or +1 727 238 6687 (USA) Email: nada@nada-norge.no www.nada-norge.no

A Path to your future is hidden in your past
(Veien fram går først tilbake, translated from Norwegian into US-English).
First and foremost, this book is intended for people struggling with the misuse of alcohol,
narcotics, as well as medicines with intoxicating potential, whether you have become
addicted or if you think it could happen to you. People who once were trapped in their
preferred substances, frequently seek refuge in other behaviours and/or activites, which
may bring about changes in their condition and mood; these can be in the form of food,
gambling, self-harm, sex, extreme sports, work, or people. Therefore, even if you do not
have a condition of substance abuse, but are nevertheless living a life you don't wish to live,
you will also find this handbook useful.

Ordert he book nada@nada-norge.no : cost $ 30 - free shipping in USA

Relasjoner ( boken er ikke for åpent salg)
Dette er i utgangspunktet et kurs for den som lever eller har
vært i destruktive relasjoner der det er/ har vært ulike typer
av grenseovertredelser.
I kurset går vi igjennom utviklingen av tankemønster, roller
man inntar og hvordan disse kommer til uttrykk i relasjon
med andre.
Tanker ,følelser og løsningsstrategier er drivkraften og
hovedårsaken til misbruk/overforbruk av ulike
stemningsforandrende midler og opprettholdelsen
av destruktive relasjoner—som i verste fall kan ende med
drap.
Bokas mål:

Økt kunnskap, verktøy og mot til å forandre
destruktive mønstre.
Ta kontakt vedr. info om kurs nada@nada-norge.no

Tlf: +47 90 69 02 86 (Norway) or +1 727 238 6687 (USA) Email: nada@nada-norge.no www.nada-norge.no

