
Szponzorálás
Amikor elkezdünk gyûlésekre járni, az 

elsõ javaslatok között halljuk, hogy “szerezz 
egy szponzort”. Újonnan érkezőként talán 
nem értjük, mit is jelent ez. Mi a szponzor? 
Hogyan keressük, hogyan használjuk, és hol 
találjuk meg? Ez a kis füzet röviden bemutat-
ja a szponzorálást. 

A Basic Text* szerint „az NA szíve akkor 
dobog, amikor két függõ megosztja egymás-
sal a felépülését”. A szponzorálás egyszerûen 
az, amikor egyik függõ segít a másiknak. A 
szponzorálás kétoldalú, szeretõ, és megértõ 
lelki kapcsolat, ami a szponzornak és a 
szponzoráltnak egyaránt segít. 

KI a szponzor?
A szponzori kapcsolat egy személyes és 

bizalmas kapcsolat, ami mindenki számára 
mást jelenthet. E kis füzet szerint az NA 
szponzor a Narcotics Anonymous tagja, aki 
éli a felépülés programját, és hajlandó kiala-
kítani -velünk együtt- egy különleges, támo-
gató, személyes kapcsolatot. A legtöbb NA-s 
szerint a szponzor leginkább az NA Tizenkét 
Lépésében, illetve a Tizenkét Hagyomány 
és a Tizenkét Elv megértésében segíthet. A 
szponzor nem feltétlenül barát, de minden-
képpen olyan valaki, akiben megbízunk. 
A szponzorunkkal megoszthatunk olyan 
dolgokat, amit gyûlésen kényelmetlennek 
találnánk. 

A szponzorommal való kapcsolatom volt 
a kulcs ahhoz, hogy bízzak másokban és 
dolgozzak a lépéseken. Megosztottam vele 
életem teljes káoszát, õ pedig elmondta, hogy 
ismeri ezt az állapotot. Õ kezdett el megtaní-
tani drogok nélkül élni.

MI a szponzor dolga?
A szponzorok megosztják tapasztalatukat, 

erejüket és reményüket a szponzoráltjukkal. 
Sokan szeretõ és megértõ emberként jellem-
zik szponzorukat, akire számíthatnak, aki 
meghallgatja és támogatja õket, történjen 
bármi. Mások az objektivitást és az elfogu-
latlanságot értékelik, megbízva szponzoruk 
õszinteségében, még ha ezt nehéz is elfo-
gadni. Megint mások leginkább a Tizenkét 
Lépéshez szükséges útmutatásért fordulnak 
szponzorukhoz. 

Valaki egyszer megkérdezte, „Miért van 
szükségem szponzorra?”. A szponzor így 
válaszolt: „Mert egyedül nehéz észre venni, 
ha megvezeted magad.”  

A szponzori kapcsolat ugyanazon elv alap-
ján mûködik, mint az NA – a felépülõ függõk 
megosztják egymással a függõség és a felépü-
lés közös dolgait, ezáltal pedig azonosulni 
tudnak egymással. A szponzor szerepe nem 
azonos egy jogi tanácsadóéval, bankáréval, 
szülõével, házassági tanácsadóéval vagy szo-
ciális munkáséval. Még csak nem is terapeuta 
a szponzor, aki valamilyen szakértõi tanács-
csal lát el. A szponzor egyszerûen egy másik 
függõ a felépülésben, aki hajlandó megosztani 
tapasztalatát a Tizenkét Lépésen keresztül.

Megosztjuk aggodalmainkat a szpon-
zorunkkal, feltesszük neki a kérdéseinket, 
néha pedig õ is elmondja saját tapasztalatait. 
Máskor inkább azt javasolja, hogy olvas-
sunk, írjunk magunkról, vagy próbáljunk 
meg mi magunk válaszolni a programmal 
kapcsolatos kérdéseinkre. Amikor újak va-
gyunk az NA-ban, a szponzor segíthet meg-
érteni azokat a dolgokat, amik zavarosnak 
tûnnek a programmal kapcsolatban: az NA 
nyelvezettõl, a gyûlések fajtáitól és a szolgá-
lati felépítéstõl kezdve az NA elvek jelenté-
séig és a lelki ébredés természetéig. 

MI a szponzorált dolga?
Javasolt, hogy legyünk rendszeres kap-

csolatban a szponzorunkkal. A telefonbe-
szélgetések mellett találkozhatunk vele a 
gyûléseken is. Vannak szponzorok, akik 
megszabják, hogy milyen idõközönként je-
lentkezzünk, míg mások nem tesznek ilyen 
kikötéseket. Ha nem találunk a közelünkben 
élő szponzort, használhatjuk a modern tech-
nika eszközeit, vagy levélben is tarthatjuk a 
kapcsolatot. Függetlenül attól, hogy milyen 
gyakran kommunikálunk szponzorunkkal, 
fontos, hogy õszinték legyünk és nyitottak.    

Megbízom a szponzoromban, hogy általános 
útmutatást adjon, és új távlatokat mutasson. 
Ha mással nem is, fontos visszajelzéssel 
mindenképpen tud szolgálni. Néha elég ki-
mondanom hangosan valakinek a dolgokat, 
hogy másképp lássam õket.  

Elõfordulhat, hogy attól tartunk: a szpon-
zorunk terhére vagyunk, és nem merjük fel-
hívni, vagy azt hisszük, hogy õ is vár tõlünk 
valamit. De igazából a szponzorunknak is 
ugyanolyan hasznos a kapcsolatunk, mint 
nekünk. A programunk értelmében hisszük, 
hogy csak úgy tarthatjuk meg, amink van, ha 
továbbadjuk; azzal, hogy használjuk a szpon-
zorunkat, valójában segítünk neki tisztának 
maradni és felépülni.  

HOGYAN szerezzünk szponzort? 
Ha szponzort szeretnénk – csak kérnünk 

kell. Ez azonban legalább olyan nehéz, mint 
amilyen egyszerû. Sokan félünk felkérni va-
lakit szponzornak. Aktív függõségünk alatt 
megtanultuk, hogy ne bízzunk senkiben. Már 
annak gondolata is, hogy segítséget és figyel-
met kérjünk valakitõl, idegen és ijesztõ lehet 
számunkra. Mindezek ellenére legtöbbünk a 
felépülés fontos részének tartja a szponzori 
kapcsolatot. Elõfordul, hogy amikor végre 

összeszedjük bátorságunkat, nemet monda-
nak nekünk. Ebben az esetben kitartónak 
kell lennünk, meg kell próbálnunk elhinni, 
hogy a döntés nem a személyünk ellen szól. 
A visszautasítás oka valószínûleg nem mi va-
gyunk. Talán túl elfoglalt, sok szponzoráltja 
van már, vagy nehéz idõket él át. Ilyenkor 
meg kell erõsítenünk hitünket, és fel kell 
kérnünk valaki mást. 

A szponzorom felkérését egy interjúnak 
tekintettem. Összeillünk? Mik a te elvárásaid 
és mik az enyémek? Egy nyitott embert keres-
tem, akivel nyugodtan tudok beszélni. 

A szponzor keresésére legalkalmasabb 
hely az NA gyûlés, vagy NA-s  rendezvé-
nyek, mint a szolgálati gyûlések vagy a 
találkozók. A szponzorkeresésnél legtöbben 
olyan valakit választunk, akiben meg tudunk 
bízni, aki megértõnek látszik, és aktívan éli a 
programot. Legtöbben – de különösen, akik 
újak az NA-ban – fontosnak tartjuk, hogy 
olyan szponzorunk legyen, aki nálunk régebb 
óta tiszta.  

A bevált „szabály” szerint olyasvalakit 
keressünk, akinek hasonló tapasztalatai van-
nak, és aki tud azonosulni küzdelmeinkkel 
és sikereinkkel. Legtöbben, ha azonos nemû 
szponzort választunk, könnyebben tudunk 
egymással azonosulni, és biztonságosabbnak 
érezzük a kapcsolatot. Néhányan úgy érzik, 
hogy nem döntõ a nemek kérdése, hiszen 
szponzorunkat szabadon megválaszthatjuk. 
Nagyon ajánlatos azonban az olyan szpon-
zori kapcsolat elkerülése, ami szexuális 
vonzalomhoz vezethet. Az ilyen vonzalom 
eltéríthet minket a szponzori kapcsolat való-
di természetétõl, és akadályozhat az õszinte 
megosztásban. 

 *Jelenleg csak angol nyelven áll rendelkezésre.
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Amikor kitisztultam, bizonytalan és magányos 
voltam, és bármit megtettem volna, hogy job-
ban érezzem magam, és hogy legyen valakim. 
Természetes hajlamom arra irányult, hogy 
vágyaim kielégítésével, és ne a felépülésem 
megalapozásával foglalkozzak. Az engem tá-
mogató NA-sok, Istennek hála, tisztességesek 
voltak, és nem éltek vissza ezzel felépülésem 
korai szakaszában.

Néha elgondolkodunk azon, hogy lehet-e 
több szponzorunk? Míg néhány függõ ezt az 
utat választja, a legtöbben óva intenek ettõl, 
mivel (egynél) több szponzor esetén a ma-
nipuláció kísértésébe eshetünk, hogy olyan 
válaszokat és útmutatást halljunk, amilyet 
hallani akarunk. 

MIKOR szerezzünk szponzort? 
Sokunk szerint fontos minél elõbb szpon-

zort találni, míg mások szerint ugyanolyan 
fontos egy kis idõt szánni a keresgélésre, 
hogy megalapozott döntést hozzunk. A 
gyûlések látogatása segíthet eldönteni, ki is 
az, akivel nyugodtan el tudunk beszélgetni, 
és akiben megbízunk. Ha szponzorkeresé-
sünk közben valaki felajánlkozik, nem kell 
igent mondanunk neki. Fontos tudnunk, 
hogyha van is már szponzorunk – aki segít 
a felépülésünk elején – késõbb szabadon vá-
laszthatunk valaki mást, ha az a személy nem 
elégíti ki szükségleteinket. 

Szponzorom felkérésének idõszakát a fuldok-
láshoz hasonlítottam. Életmentő szponzorra 
volt szükségem, de azonnal!

Amikor újak vagyunk a programban, ki 
kell nyújtanunk a kezünket a többi függõ felé, 
hogy segítsenek. Soha nem túl korai telefon-
számokat szerezni és használni is azokat, és 
megosztani más felépülõ függõkkel. Progra-
munk az egymásnak nyújtott segítség révén 

mûködik. Nem kell többé elszigetelten él-
nünk, és végre valami nálunk nagyobb dolog 
részének érezhetjük magunkat. A szponzori 
kapcsolat segíthet felismerni, hogy – ha az 
NA-ba járunk – végsõ soron haza érkezünk. 

Lehetnek még kérdéseid a szponzori kap-
csolatról, amiket ez a kis füzet nem válaszolt 
meg. Nincsenek „jó” vagy „rossz” válaszok 
-közösségünk tapasztalata csoportonként és 
tagonként változik – de van egy könyvünk* 
a szponzori kapcsolatról, ami ezt a témát 
sokkal mélyrehatóbban tárgyalja. 
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 *Jelenleg csak angol nyelven áll rendelkezésre.


