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Die Twaalf Stappe van Narkotika Anoniem

  1. Ons het erken dat ons magteloos was oor ons verslawing – 
dat ons lewens onbeheerbaar geraak het.

  2. Ons het mettertyd geglo dat ŉ Mag groter as ons, ons geestes-
gesondheid aan ons kan teruggee.

  3. Ons het tot ŉ besluit gekom om ons wil en ons lewens toe te 
vertrou aan die sorg van God soos ons Hom verstaan.

  4. Ons het ŉ deeglike en vreeslose mo-rele inventaris van ons-
self opgestel.

  5. Ons het aan God, aan onsself en aan ŉ ander persoon die 
presiese aard van ons foute erken.

  6. Ons was heeltemal gereed dat God al hierdie karakterfoute 
sou verwyder.

 7. Ons het Hom nederig gevra om ons tekortkominge te verwy-
der.

  8. Ons het ŉ lys gemaak van alle persone vir wie ons skade be-
rokken het, en het gewillig geword om sake tussen ons reg te 
stel.

  9. Ons het, sover moontlik, regstreeks die sake met sulke mense 
reggestel, behalwe as ons hulle of ander sou benadeel deur 
dit te doen.

 10. Ons het volgehou om ŉ persoonlike inventaris op te stel en 
wanneer ons verkeerd was, dit dadelik te erken.

 11. Ons het deur gebed en meditasie probeer om ons bewuste 
kontak met God, soos ons Hom verstaan, te verbeter en het net 
gebid vir kennis van sy wil vir ons en die krag om dit uit te 
voer.

 12. Nadat ons as gevolg van hierdie stappe ŉ geestelike ontwa-
king gehad het, het ons probeer om hierdie boodskap aan 
verslaafdes oor te dra en om hierdie beginsels in al ons doen 
en late toe te pas.

Die Twaalf Tradisies van Narkotika Anoniem

  1. Ons gemeenskaplike welsyn behoort eerste te kom; persoon-
like herstel is afhanklik van NA-eenheid.

  2. Vir ons groepsdoeleindes is daar slegs een oppergesag – ŉ 
liefdevolle God soos Hy Homself in ons groepsgewete mag 
openbaar. Ons leiers is maar net vertroude dienaars – hulle 
regeer nie.

  3. Die enigste vereiste vir lidmaatskap is ŉ begeerte om op te 
hou gebruik.

  4. Elke groep behoort outonoom te wees, behalwe in sake waar 
dit ander groepe of NA in die geheel raak.

  5. Elke groep het slegs een hoofdoel – om die boodskap oor te 
dra aan die steeds lydende verslaafde.

  6. ŉ NA-groep behoort nooit enige verwante fasiliteit of bui-
te-onderneming te onderskryf, te finansier of ons naam daar-
aan te koppel nie, sodat probleme met geld, eiendom en pres-
tige ons nie van ons geestelike hoofdoel wegkeer nie.

  7. Elke NA-groep behoort ten volle selfonderhoudend te wees 
en bydraes van buite te weier.

  8. NA behoort altyd nieprofessioneel te bly, maar ons dienssen-
trums kan spesiale werkers in diens neem.

  9. NA behoort as sodanig nooit georganiseerd te wees nie, maar 
ons kan diensrade of komitees stig wat regstreeks verant-
woordelik is aan dié wat hulle dien.

 10. Narkotika Anoniem het geen opinie oor buitekwessies nie; 
gevolglik behoort die naam van NA nooit ingesleep te word 
by openbare polemiek nie. 

 11. Ons beleid oor openbare betrekkinge berus op aantrekking 
eerder as op selfbevordering; ons behoort altyd persoonlike 
anonimiteit te handhaaf wat die pers, radio of rolprente be-
tref.

12. Anonimiteit is die geestelike basis van al ons Tradisies, en dit 
herinner ons altyd daaraan om beginsels bo persoonlikhede 
te stel.
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Is ek ’n verslaafde?

Slegs jy kan die vraag beantwoord.

Dit mag dalk nie ’n maklike taak wees 
nie. Regdeur ons dwelmgebruik het ons 
onsself wysgemaak: “Ek kan dit beheer”.  
Selfs al was dit die geval in die begin, was 
dit nie later meer so nie. Die dwelms het 
ons beheer. Ons het gelewe om te gebruik 
en gebruik om te lewe. ’n Verslaafde is 
eenvoudig ’n persoon wie se lewe deur 
dwelms beheer word.

Dalk erken jy dat jy ’n probleem met 
dwelms het, maar jy beskou jouself nie as 
’n verslaafde nie. Ons almal het vooropge-
stelde idees van wat ’n verslaafde is. Sodra 
jy begin positiewe stappe neem, is daar 
niks skandeliks daaraan om ’n verslaafde 
te wees nie. As jy jou vereenselwig met ons 
probleme, mag jy jou ook vereenselwig 
met ons oplossing. Die volgende vrae is 
geskryf deur herstellende verslaafdes in 
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Narkotika Anoniem. As jy twyfel of jy ’n 
verslaafde is of nie, neem ’n paar oomblik-
ke om die onderstaande vrae te lees en om 
dit so eerlik as moontlik te beantwoord. 
 1. Gebruik jy ooit alleen? Ja  Nee 
 2. Het jy al ooit een dwelm met ’n an-

der vervang met die gedagte dat ’n 
sekere dwelm die probleem was?

   Ja  Nee     
 3. Het jy al ooit ’n dokter gemanipu-

leer of belieg om voorskrifmedisyne 
te kry?  Ja  Nee 

 4. Het jy al ooit dwelms gesteel of ge-
steel om dwelms te kry?
  Ja  Nee 

 5. Gebruik jy gereeld ’n dwelm as jy 
opstaan of gaan slaap? Ja  Nee     

 6. Het jy ooit een dwelm geneem om 
die effek van ’n ander te oorkom?   
 Ja  Nee     

 7. Vermy jy mense of plekke wat jou 
dwelmgebruik afkeur? Ja  Nee     
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 8. Het jy al ooit ’n dwelm gebruik son-
der dat jy geweet het wat dit was of 
wat dit aan jou sou doen?
 Ja  Nee     

 9. Het jou werk- of skoolprestasie ooit 
gely onder die effek van jou dwelm-
gebruik?  Ja  Nee     

 10. Is jy al ooit in hegtenis geneem as 
gevolg van dwelmgebruik?
  Ja  Nee     

 11. Het jy al ooit gelieg oor wat of hoe-
veel jy gebruik het?  Ja  Nee     

 12. Plaas jy die aankoop van dwelms bo 
jou finansiële verantwoordelikhede?
 Ja  Nee     

13. Het jy al ooit probeer om jou 
dwelmgebruik te staak of te beheer?
  Ja  Nee     

14. Was jy al ooit in die tronk, hospitaal 
of dwelm-rehabilitasiesentrum as 
gevolg van jou dwelmgebruik?
  Ja  Nee     

15. Meng jou dwelmgebruik met jou 
slaap- of eetpatroon in? Ja  Nee     
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16. Is die gedagte dat jou dwelms mag 
opraak vir jou skrikwekkend? 
 Ja  Nee     

17. Voel jy dit is onmoontlik vir jou om 
sonder dwelms te leef?  Ja  Nee     

18. Bevraagteken jy ooit jou 
geestesgesondheid?  Ja  Nee     

19. Maak jou dwelmgebruik jou lewe by 
die huis ongelukkig?  Ja  Nee     

20. Het jy al ooit gedink jy kan nie inpas 
of jouself geniet sonder dwelms nie?
  Ja  Nee     

21. Het jy al ooit verdedigend, skuldig 
of skaam gevoel oor jou dwelmge-
bruik?  Ja  Nee     

22. Dink jy baie aan dwelms?  
 Ja  Nee     

23. Het jy irrasionele, ondefinieerbare 
vrese?  Ja  Nee     

24. Het jou dwelmgebruik jou seksuele 
verhoudinge aangetas?  Ja  Nee     

25. Het jy al ooit dwelms geneem wat jy 
nie verkies het nie?   Ja  Nee     
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26. Het jy al ooit dwelms gebruik as 
gevolg van emosionele pyn of span-
ning?  Ja  Nee     

27. Het jy al ooit ’n oordosis van enige 
dwelm geneem? Ja  Nee     

28. Gebruik jy nog steeds, ten spyte van 
negatiewe nagevolge? Ja  Nee     

29. Dink jy dat jy miskien ’n dwelmpro-
bleem het? Ja  Nee     

“Is ek ’n verslaafde?” Dit is ’n vraag wat 
net jy kan beantwoord. Ons het gevind dat 
ons almal op ’n verskillende getal vrae “Ja” 
geantwoord het. Die eintlike getal “Ja”-
antwoorde was nie so belangrik soos hoe 
ons binne-in gevoel het en hoe ons versla-
wing ons lewe geraak het nie. 

Sommige van hierdie vrae meld nie eers 
dwelms nie. Dit is omdat verslawing ’n 
sluipende siekte is wat alle aspekte van 
ons lewens aantas, selfs daardie aspekte 
wat oënskynlik weinig te doen het met 
dwelms. Die verskeidenheid dwelms wat 
ons gebruik het, was nie so belangrik soos 
hoekom ons dit gebruik het en wat dit aan 
ons gedoen het nie.
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Toe ons aanvanklik hierdie vrae gelees 
het, was dit vir ons skrikwekkend om te 
dink dat ons dalk verslaafdes mag wees. 
Sommige van ons het probeer om hierdie 
gedagtes te verwerk deur te sê:

“Ag, hierdie vrae maak nie sin nie;” 
Of,

“Ek’s anders. Ek weet ek neem dwelms, 
maar ek is nie ’n verslaafde nie. Ek het 
wesenlike emosionele/familie-/werkspro-
bleme;” 
Of,

“Ek sukkel net tans om oor die weg te 
kom;” 
Of, 

“Ek kan ophou sodra ek die regte per-
soon/regte werk, ensovoorts kry”. 

As jy ’n verslaafde is, moet jy eers er-
ken dat jy ’n probleem met dwelms het 
alvorens enige vordering tot herstel ge-
maak kan word. As jy hierdie vrae eerlik 
benader, mag hulle help om jou te wys 
hoe dwelmgebruik jou lewe onbeheerbaar 
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gemaak het. Verslawing is ’n siekte wat 
sonder herstel, lei tot tronke, inrigtings en 
die dood. Talle van ons het na Narkotika 
Anoniem gekom omdat dwelms opgehou 
doen het wat ons van hulle vereis het. Ver-
slawing ontneem ons van trots, selfagting, 
familie, geliefdes en selfs ons begeerte om 
te leef. As jy nog nie hierdie punt bereik 
het in jou verslawing nie dan hoef jy nie. 
Ons het gevind dat ons eie private hel 
binne ons was. As jy hulp verlang, kan jy 
dit binne die Genootskap van Narkotika 
Anoniem vind.

“Ons was op soek na antwoorde toe ons 
uitgereik het en Narkotika Anoniem ge-
vind het. Ons was heeltemal verslaan toe 
ons na ons eerste NA-vergadering gekom 
het en het nie geweet wat om te verwag 
nie. Maar nadat ons in ’n vergadering – of 
in ’n paar vergaderings – gesit het, het ons 
begin voel dat mense omgee en bereid 
was om ons te help. Al het ons verstand 
vir ons gesê dat ons dit nooit sal maak nie, 
het die mense in die Genootskap vir ons 
hoop gegee deur aan te dring dat ons kán 
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herstel. Ons het uitgevind dat, ongeag wát 
ons in die verlede gedoen of gedink het, 
ander presies dieselfde gevoel en gedoen 
het. Omring deur medeverslaafdes het ons 
besef dat ons nie meer alleen is nie. Daar 
vind herstel in ons vergaderings plaas. 
Ons lewens is op die spel. Ons het gevind 
dat, deur herstel eerste te plaas, die pro-
gram werk. Ons het drie baie onstellende 
ontdekkings gemaak: 
 1. Ons is magteloos oor verslawing en 

ons lewens is onbeheerbaar;
 2. Hoewel ons nie verantwoordelik is vir 

ons siekte is nie, is ons verantwoorde-
lik vir ons herstel;

 3. Ons kan nie langer ander mense, plek-
ke en dinge verkwalik vir ons versla-
wing nie. Ons moet ons probleme en 
gevoelens konfronteer.

Die grootste wapen in die stryd om 
herstel is die herstellende verslaafde.” 1

 1 Basiese Teks, Narkotika Anoniem



Welkom by 
Narkotika Anoniem
Hierdie pamflet is geskryf om van die vrae 
wat jy omtrent die Narkotika Anoniem-
program mag hê, te beantwoord. Ons 
boodskap is baie eenvoudig: Ons het ’n 
manier gevind om te lewe sonder om 
dwelms te gebruik, en ons deel dit graag met 
enigiemand vir wie dwelms ’n probleem is.

Welkom by jou eerste NA-vergadering. 
NA bied verslaafdes ’n dwelmvrye ma-
nier van lewe. As jy nie seker is of jy ’n 
verslaafde is nie, moenie jouself daaroor 
bekommer nie, hou net aan om na ons 
vergaderings te kom. Jy sal oorgenoeg tyd 
hê om self te besluit.

Indien jy soos talle van ons was toe ons 
na ons eerste NA-vergadering gegaan het, 
kon jy dalk redelik senuweeagtig gewees 
het en gedink het almal in die vergadering 
fokus op jou. Indien wel, is jy nie die 

9
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enigste een nie. Baie van ons het dieselfde 
gevoel. Dit is al genoem dat, “as jou maag 
op ’n knop getrek is, jy waarskynlik op die 
regte plek is”. Ons sê dikwels dat niemand 
per ongeluk by die deure van NA inkom 
nie. Nieverslaafdes bring nie hulle tyd 
deur deur te wonder of hulle verslaafdes 
is nie. Hulle dink nie eers daaroor nie. As 
jy wonder of jy ’n verslaafde is of nie, is 
jy dalk een. Gun jouself net die tyd om 
te luister hoe ons deel oor hoe dit vir ons 
was. Dalk hoor jy iets wat vir jou bekend 
klink. Dit maak nie saak of jy dieselfde 
dwelms wat ander noem, gebruik het of 
nie. Dit maak nie saak watter dwelms jy 
gebruik het nie, jy is welkom hier as jy wil 
ophou gebruik. Die meeste verslaafdes 
beleef baie soortgelyke gevoelens, en deur 
te fokus op ons ooreenkomste eerder as 
die verskille, help ons mekaar.

Jy mag hopeloos en bang voel. Jy mag 
dink dat hierdie program, soos ander 
dinge wat jy beproef het, nie sal werk nie. 
Of jy mag dink dat wat ook al vir iemand 
anders gewerk het, nie vir jou sal werk 
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nie omdat jy anders as ons is. Die meeste 
van ons het so gevoel toe ons aanvanklik 
na NA toe gekom het. Ons het op die 
een of ander manier geweet ons kan nie 
voortgaan om dwelms te gebruik nie, 
maar ons het nie geweet hoe om op te hou 
en skoon te bly nie. Ons was almal bang 
om iets prys te gee wat so belangrik vir 
ons was. Dit was ’n verligting om te ondek 
dat die enigste vereiste vir lidmaatskap in 
NA ’n begeerte is om op te hou gebruik.

Aanvanklik was die meeste van ons 
wantrouig en bang om ’n nuwe manier 
van dinge doen, te beproef. Omtrent 
die enigste ding waarvan ons seker 
was, was dat ons ou manier van dinge 
doen nie gewerk het nie. Selfs nadat ons 
skoon geword het, het dinge nie dadelik 
verander nie. Selfs ons gewone aktiwiteite 
soos motor bestuur en die telefoon 
gebruik, het vreesaanjaend voorgekom, 
asof ons iemand geword het wat ons nie 
herken nie. Dit is waar die genootskap 
en die ondersteuning van ander skoon 
verslaafdes werklik help, en ons begin 
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staatmaak op ander vir die gerusstelling 
wat ons so onsettend nodig het.

Jy mag reeds dink: “Ja, maar”, of “Wat 
as?” Selfs al twyfel jy, kan jy hierdie 
eenvoudige voorstelle as ’n beginpunt 
gebruik: Woon soveel NA-vergaderings 
by as wat jy kan en stel ’n lys van NA-
foonnommers op om gereeld te gebruik, 
veral as jy ’n sterk drang het om dwelms 
te gebruik. Die versoeking is nie beperk 
tot dae en ure wanneer vergaderings 
plaasvind nie. Ons is vandag skoon 
omdat ons uitgereik het na hulp. Dit 
wat ons gehelp het, kan jou ook help. 
Moenie bang wees om ’n ander herstellende 
verslaafde te skakel nie. 

Die enigste manier om nie na aktiewe 
verslawing terug te keer nie is om nie 
die eerste dwelm te neem nie. Die mees 
natuurlike ding vir ’n verslaafde om 
te doen, is om dwelms te gebruik. Die 
meeste van ons moes drastiese fisieke, 
verstandelike, emosionele en geestelike 
veranderinge ondergaan om ons te 
weerhou van die gebruik van gemoeds- 
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en geestesveranderende middels. Die 
Twaalf Stappe van NA bied vir ons ’n 
manier om te verander. Iemand het gesê: 
“Jy kan waarskynlik skoon raak net 
deur vergaderings by te woon. Indien jy 
egter skoon wil bly en herstel wil beleef, 
sal jy die Twaalf Stappe moet beoefen.” 
Dit is meer as wat ons alleen kan doen. 
In die NA-Genootskap ondersteun ons 
mekaar in ons pogings om te leer en ’n 
nuwe manier van lewe te beoefen wat ons 
gesond en dwelmvry hou.

By jou eerste vergadering sal jy mense 
met verskillende tydperke van skoontyd 
ontmoet. Jy mag wonder hoe hulle kon 
skoon bly vir daardie tydperk. Indien jy 
aanhou om na NA-vergaderings terug 
te kom, sal jy mettertyd verstaan hoe dit 
werk. Daar is ’n wedersydse respek en 
omgee tussen skoon verslaafdes omdat 
ons almal die ellende van verslawing 
moes oorkom. Ons is lief vir en ondersteun 
mekaar in ons herstel. Die NA-program is 
saamgestel uit geestelike beginsels wat, 
in ons ondervinding, help om ons skoon 



te hou. Niks sal van jou vereis word nie 
maar jy sal baie voorstelle ontvang. Die 
genootskap gee vir ons die geleentheid om 
dit aan jou te skenk wat ons gevind het: ’n 
skoon manier van lewe. Ons weet dat ons 
dit moet “weggee ten einde dit te behou”.

So, welkom! Ons is bly dat jy hier is en 
hoop dat jy besluit om te bly. Dit is be-
langrik vir jou om te weet dat daar na God 
verwys sal word in NA-vergaderings. 
Ons verwys na ’n Mag groter as ons wat 
dinge moontlik maak wat onmoontlik lyk. 
Ons vind hierdie Mag hier in NA, in die 
program, in die vergaderings en in die 
mense. Dit is die geestelike beginsel wat 
vir ons gewerk het om een dag op ’n slag 
dwelmvry te lewe en wanneer ’n dag te 
lank is, slegs vyf minute op ’n slag. Ons 
kan saam vermag wat ons nie alleen kan 
nie. Ons nooi jou uit om van ons krag en 
hoop gebruik te maak totdat jy jou eie 
vind. Daar sal ’n tyd kom wanneer jy ook 
dit wat so vrylik aan jou geskenk is, met 
iemand anders sal wil deel.

KOM WEER TERUG – DIT WERK!

14  ‘n Inleidende gids tot NA
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Vir die nuweling

NA is ŉ niewinsgewende genootskap 
of vereniging van mans en vroue vir wie 
dwelms ŉ ernstige probleem geword 
het. Ons is herstellende verslaafdes wat 
gereeld bymekaar kom om mekaar te help 
skoon bly. Daar is geen fooie of skuld nie. 
Die enigste vereiste vir lidmaatskap is ŉ 
begeerte om op te hou gebruik.

Jy hoef nie skoon te wees wanneer 
jy hier aankom nie, maar ons stel voor 
dat jy na jou eerste vergadering aanhou 
terugkom en skoon raak. Jy hoef nie vir 
ŉ oordosis of ŉ tronkvonnis te wag om 
hulp te kry by NA nie, verslawing is ook 
nie ŉ hopelose toestand waarvan daar 
geen herstel is nie. Dit is moontlik om die 
behoefte om dwelms te gebruik met die 
hulp van die Twaalf Stappe program van 
Narkotika Anoniem en die genootskap 
van herstellende verslaafdes te oorkom.

Verslawing is ŉ siekte wat enige iemand 
kan kry. Sommige van ons het dwelms 
gebruik omdat ons dit geniet het, terwyl 
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ander gebruik het om reeds bestaande 
gevoelens te onderdruk. Nog ander het 
gely aan fisieke en geestesongesteldhede 
en het verslaaf geraak aan die medikasie 
wat voorgeskryf is tydens siektes. 
Sommige van ons het by die skare 
aangesluit en ŉ paar keer dwelms gebruik 
net om koel te wees en het later uitgevind 
dat ons nie kon ophou nie.

Baie van ons het probeer om verslawing 
te oorkom en soms was tydelike verligting 
moontlik, maar dit is gewoonlik gevolg 
deur ŉ selfs erger verslawing as voorheen.

Wat die omstandighede ook al is, 
maak regtig nie saak nie. Verslawing is 
ŉ verergerende siekte soos suikersiekte. 
Ons is allergies vir dwelms. Ons uiteinde 
is altyd dieselfde: tronke, inrigtings of 
die dood. Ons het ŉ nuwe lewenswyse 
gevind wat jy kan volg indien jou lewe 
onbeheerbaar geraak het en jy wil leef 
sonder dat dwelmgebruik noodsaaklik is. 
Hier is die Twaalf Stappe van Narkotika 
Anoniem wat ons daagliks gebruik om 
ons te help om ons siekte te oorkom.
 1. Ons het erken dat ons magteloos was 

oor ons verslawing – dat ons lewens 
onbeheerbaar geraak het.
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 2. Ons het mettertyd geglo dat ŉ Mag 
groter as ons, ons geestesgesondheid 
aan ons kan teruggee.

 3. Ons het tot ŉ besluit gekom om ons 
wil en ons lewens toe te vertrou 
aan die sorg van God soos ons Hom 
verstaan.

 4. Ons het ŉ deeglike en vreeslose mo-
rele inventaris van onsself opgestel.

 5. Ons het aan God, aan onsself en aan 
ŉ ander persoon die presiese aard van 
ons foute erken.

 6. Ons was heeltemal gereed dat God al 
hierdie karakterfoute sou verwyder.

 7. Ons het Hom nederig gevra om ons 
tekortkominge te verwyder.

 8. Ons het ŉ lys gemaak van alle persone 
vir wie ons skade berokken het, en het 
gewillig geword om sake tussen ons 
reg te stel.

 9. Ons het, sover moontlik, regstreeks 
die sake met sulke mense reggestel, 
behalwe as ons hulle of ander sou 
benadeel deur dit te doen.
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 10. Ons het volgehou om ŉ persoonlike 
inventaris op te stel en wanneer ons 
verkeerd was, dit dadelik te erken.

 11. Ons het deur gebed en meditasie 
probeer om ons bewuste kontak met 
God, soos ons Hom verstaan, te verbeter 
en het net gebid vir kennis van sy wil 
vir ons en die krag om dit uit te voer.

 12. Nadat ons as gevolg van hierdie stap-
pe ŉ geestelike ontwaking gehad het, 
het ons probeer om hierdie boodskap 
aan verslaafdes oor te dra en om 
hierdie beginsels in al ons doen en 
late toe te pas.

Herstel hou nie net op wanneer jy skoon 
is nie. Wanneer ons ons weerhou van alle 
dwelms (dit sluit alkohol en dagga ook 
in), kom ons te staan voor gevoelens wat 
ons nooit voorheen suksesvol kon hanteer 
nie. Ons ervaar selfs gevoelens wat ons in 
die verlede nie in staat was om te ervaar 
nie. Ons moet gewillig raak om met ou 
en nuwe gevoelens vertroud te raak soos 
hulle opduik.

Ons leer om gevoelens te ervaar en 
besef dat hierdie gevoelens ons geen leed 
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kan aandoen tensy ons daarop reageer 
nie. In plaas daarvan om daarop te 
reageer, kontak ons ŉ NA-lid wanneer ons 
gevoelens ervaar wat ons nie kan hanteer 
nie. Deur dit met ander te deel, leer ons 
om daardeur te werk. Waarskynlik sou 
hulle ŉ soortgelyke ervaring beleef het 
en sal hulle kan deel wat vir hulle gewerk 
het. Onthou, ŉ verslaafde op sy eie is in 
slegte geselskap.

Die Twaalf Stappe, nuwe vriende en 
borge help ons om deur hierdie gevoelens 
te werk. In NA word ons vreugde 
vermenigvuldig deur die goeie dae te 
deel en ons hartseer word verminder deur 
die slegte dae te deel. Vir die eerste keer in 
ons lewens hoef ons niks alleen te ervaar 
nie. Noudat ons ŉ groep het, kan ons ŉ 
verhouding ontwikkel met ŉ Hoër Mag 
wat altyd by ons kan wees.

Ons stel voor dat jy vir jou ŉ borg soek 
sodra jy die lede in jou omgewing leer 
ken. Om gevra te word om ŉ nuweling te 
borg, is ŉ voorreg, so moenie huiwer om 
iemand te vra nie. Borgskap is ŉ lonende 
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ervaring vir albei; ons is almal hier om 
te help en gehelp te word. Ons, wat tans 
herstel, moet met jou deel wat ons geleer 
het ten einde ons groei in die NA-program 
en ons vermoë om te funksioneer sonder 
dwelms te handhaaf.

Hierdie program bied hoop. Al wat jy 
hoef saam te bring, is die begeerte om op 
te hou gebruik en die gewilligheid om 
hierdie nuwe lewenswyse op die proef 
te stel.

Kom vergaderings toe, luister met ŉ oop 
gemoed, vra vrae, kry telefoonnommers 
en gebruik dit. Bly skoon net vir vandag.

Ons wil jou ook daaraan herinner dat 
dit ŉ anonieme program is en dat jou 
anonimiteit streng vertroulik bewaar 
sal word. “Ons stel nie belang in wat 
of hoeveel jy gebruik het, of wie jou 
verskaffers was nie. Ook nie in wat jy in 
die verlede gedoen het nie, of hoe baie 
of hoe min jy het nie, maar slegs wat jy 
omtrent jou probleem wil doen en hoe 
ons kan help.”



Uit ’n ander oogpunt

Sowel navorsing as persoonlike onder-
vinding sê vir ons dat daar net soveel 
definisies van verslawing is as wat daar 
denkwyses is. Dit is g’n verrassing dat 
daar baie gebiede van verskil bestaan 
in die definisies van verslawing wat ons 
hoor nie. By sommige goepe pas sekere 
definisies van verslawing skynbaar beter 
in by die feite wat waargeneem en bekend 
is as by dié van ander. As ons hierdie 
verskille as ’n gegewe aanvaar, kan ons 
dalk ander perspektiewe oorweeg, in die 
hoop dat ons ’n meer algemene verstand-
houding oor verslawing kan bewerkstellig 
en kommunikasie tussen ons almal kan 
vergemaklik. Wanneer ons kan saamstem 
in groter mate oor wat verslawing nié is nie, 
kan dit dalk duideliker word wat dit wél is.

Hopelik kan ons oor ’n paar belangrike 
punte saamstem.

21
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1. Verslawing is nie vryheid nie.
Die blote aard van ons siekte en die 

waarnembare simptome dien as bewy-
se dat verslawing nie vryheid is nie. As 
verslaafdes heg ons baie waarde aan 
persoonlike vryheid, dalk omdat ons dit 
so graag wil hê, maar so selde ondervind 
namate ons siekte vorder. Selfs in tye van 
onthouding is vryheid ingeperk. Ons is 
nooit heeltemal seker of enige aksie spruit 
uit ’n doelbewuste begeerte vir volgehoue 
herstel of ’n onbewustelike wens om weer 
te gebruik nie. Ons probeer om mense en 
omstandighede te manipuleer en om al 
ons aksies te beheer en daardeur vernietig 
ons ons spontaneïteit, ’n integrale teken 
van vryheid.  Ons besef nie dat die behoef-
te om te beheer afkomstig is van die vrees 
om beheer te verloor nie. Mislukkings en 
teleurstellings in die verlede, toe ons ge-
stoei het met die oplossing van die lewe 
se probleme, vorm deels die basis van 
hierdie vrees wat ons verhoed om sinvolle 
keuses te maak; keuses wat, indien hulle 
gemaak sou word, hierdie einste vrees wat 
ons terughou, sou verwyder.
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2. Verslawing is nie persoonlike 
groei nie.

Die eentonige, na-aperige, ritualistiese, 
kompulsiewe en obsessiewe roetines van 
aktiewe verslawing laat ons onbevoeg om 
sinvol te dink en op te tree. Persoonlike 
groei is kreatiewe inspanning en doel-
gerigte gedrag; dit veronderstel keuse, 
verandering en die vermoë om die lewe 
in die oë te kyk.

3. Verslawing is nie 
welwillendheid nie.

Verslawing sonder ons af van mense, plek-
ke en dinge buite ons eie wêreld van dwelms 
in die hande kry, gebruik, en maniere vind 
om dit vol te hou.  Vyandig, bitter, selfgesen-
treerd en selfbehep, sny ons buitebelange af 
namate ons siekte vererger. Ons leef in vrees 
en agterdog van die einste mense op wie ons 
staatmaak om in ons behoeftes te voorsien. 
Dit raak elke faset van ons lewe en alles wat 
nie heeltemal bekend is nie word vreemd 
en gevaarlik. Ons wêreld krimp terwyl ons 
verslawing na isolasie streef. Dit mag, inder-
daad, die ware aard van ons afwyking wees.
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Die bostaande kan as volg opgesom 
word:

4. Verslawing is nie 
’n lewenswyse nie.

Die siek, selfgesentreerde, selfsugtige 
en afgeslote wêreld van die verslaafde 
kwalifiseer skaars as ’n lewenswyse; dit 
is byna net ’n manier om ’n rukkie te oor-
leef, indien enigsins. In hierdie beperkte 
bestaan is dit ’n weg van verdriet, vernie-
tiging en dood.

Enige lewenswyse op soek na geestelike 
vervulling vereis klaarblyklik die einste 
dinge wat in verslawing ontbreek: vryheid, 
welwillendheid, kreatiwiteit en persoonlike 
groei. 

Vryheid laat die lewe ’n sinvolle, ver-
anderende en vooruitstrewende proses 
wees. Dit sien met ’n redelike verwagting 
uit na ’n beter en ryker verwesenliking 
van ons begeertes en om onsself in groter 
mate te vervul. Hierdie dinge is natuurlik 
die vergestalting van die geestelike vor-
dering wat voortvloei uit die daaglikse 
toepassing van die Twaalf Stappe van NA.



Uit ‘n ander oogpunt  25

Welwillendheid is ’n handeling wat op 
ander buiten onsself gerig is – ’n manier 
waarop ons ander as net so belangrik in 
hulle lewens ag as wat ons in ons s’n is. 
Dit is moeilik om te onderskei of welwil-
lendheid die sleutel tot empatie is of om-
gekeerd. As ons aanvaar dat empatie die 
vermoë is om onsself doelbewus in ander 
te sien, sonder om ons identiteit te verloor, 
kan ons die eendersheid in ons en ander 
raaksien. Hoe kan ons ander verwerp as 
ons onsself aanvaar het? Ons betoon toe-
geneentheid wanneer ons ooreenkomste 
raaksien. Onverdraagsaamheid is die 
gevolg daarvan dat ons nie verskille wil 
aanvaar nie. 

Ons gebruik vryheid en welwillend-
heid in samewerking met ander mense 
in ons persoonlike groei. Ons besef 
dat ons nie alleen kan lewe nie en dat 
persoonlike groei ook interpersoonlike 
groei is. Ons ondersoek persoonlike, 
sosiale, geestelike, sowel as materiële 
waardes in ’n poging om ’n beter balans 
te vind. Volwassenheid verg klaarblyk-
lik hierdie tipe beoordeling. 



Waansin, inrigtings en die dood is die 
enigste uiteinde in aktiewe verslawing. 
In herstel is enigiets met die hulp van ’n 
Hoër Mag en die stappe van NA moontlik. 

Kreatiewe optrede is nie ’n geheimsin-
nige prosedure nie, hoewel die herbouing 
en herintegrasie van ons wanordelike en 
versteurde persoonlikhede wel met hulp 
van binne gebeur. Dikwels beteken dit 
eenvoudig dat ons moet luister na daar-
die voorgevoel wat ons dink tot voordeel 
van ander of onsself sal strek en spontaan 
daarvolgens moet optree. Baie van die 
basiese beginsels van optrede kom hier te 
voorskyn. Ons is dan in staat om besluite 
te neem wat gebaseer is op beginsels wat 
werklik waardevol vir ons is.

Die doel van die Twaalf Stappe van 
Narkotika Anoniem word duidelik na-
mate ons vind dat afhanklikheid van ’n 
Hoër Mag, soos ons elkeen dit verstaan, 
tot selfrespek en selfstandigheid ly. Ons 
ag onsself nie meerder- of minderwaardig 
teenoor enigeen nie, ons egte waarde rus 
daarin dat ons onsself is. Vryheid, met ver-
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antwoordelikheid teenoor onsself en ons 
handelinge, blyk die belangrikste ding in 
ons lewens te wees. Ons behou en ontwik-
kel vryheid deur daaglikse uitoefening; 
dit is die kreatiewe optrede wat nooit 
ophou nie. Natuurlik is welwillendheid 
die begin van alle geestelike groei. Dit 
lei tot toegeneentheid en liefde in al ons 
dade. Wanneer die drie doelwitte, vryheid, 
kreatiewe optrede en welwillendheid voor-
kom in diens van die genootskap, son-
der om persoonlike beloning na te jaag, 
word veranderinge teweeg gebring waar-
van ons die uiteinde nie kan voorspel 
of bepaal nie. Diens is gevolglik ’n Mag 
groter as ons en het noemenswaardige 
betekenis vir almal. 

My dankbaarheid praat
wanneer ek omgee,

wanneer ek deel,
op die NA-manier
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Hoe dit werk

As jy belang stel in wat ons bied, en bereid is 
om die moeite te doen om dit te verkry, dan is 
jy gereed om sekere stappe te doen. Hier is die 
beginsels wat ons herstel moontlik gemaak het.
 1. Ons het erken dat ons magteloos was oor 

ons verslawing – dat ons lewens onbeheer-
baar geraak het.

 2. Ons het mettertyd geglo dat ŉ Mag groter 
as ons, ons geestesgesondheid aan ons kan 
teruggee.

 3. Ons het tot ŉ besluit gekom om ons wil en 
ons lewens toe te vertrou aan die sorg van 
God soos ons Hom verstaan.

 4. Ons het ŉ deeglike en vreeslose morele 
inventaris van onsself opgestel.

 5. Ons het aan God, aan onsself en aan ŉ 
ander persoon die presiese aard van ons 
foute erken. 

 6. Ons was heeltemal gereed dat God al hier-
die karakterfoute sou verwyder. 

28
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 7. Ons het Hom nederig gevra om ons tekort-
kominge te verwyder.

 8. Ons het ŉ lys gemaak van alle persone vir 
wie ons skade berokken het, en het gewillig 
geword om sake tussen ons reg te stel. 

 9. Ons het, sover moontlik, regstreeks die sake 
met sulke mense reggestel, behalwe as ons 
hulle of ander sou benadeel deur dit te doen. 

 10. Ons het volgehou om ŉ persoonlike inven-
taris op te stel en wanneer ons verkeerd 
was, dit dadelik te erken. 

 11. Ons het deur gebed en meditasie probeer 
om ons bewuste kontak met God, soos ons 
Hom verstaan, te verbeter en het net gebid 
vir kennis van sy wil vir ons en die krag 
om dit uit te voer. 

 12. Nadat ons as gevolg van hierdie stappe ŉ 
geestelike ontwaking gehad het, het ons 
probeer om hierdie boodskap aan verslaaf-
des oor te dra en om hierdie beginsels in al 
ons doen en late toe te pas. 

Dit klink na ŉ groot taak, en ons kan nie 
alles op een slag doen nie. Ons het nie in een 
dag verslaaf geraak nie, so onthou – stadig 
oor die klippe.
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Daar is een ding, meer as enige iets anders, 
wat ons herstel sal laat misluk, en dis ŉ on-
geërgde of onverdraagsame houding teenoor 
geestelike beginsels. Drie onmisbare beginsels 
is eerlikheid, ŉ oop gemoed en gewilligheid. 
Hiermee is ons goed op pad. 

Ons voel dat ons benadering tot die siekte 
van verslawing heeltemal realisties is, want 
die terapeutiese waarde van een verslaafde wat 
ŉ ander verslaafde help, is sonder gelyke. Ons 
voel dat ons werkwyse prakties is, want een 
verslaafde kan ŉ ander verslaafde die heel beste 
help en verstaan. Ons glo hoe gouer ons ons pro-
bleme binne die samelewing en in die alledaagse 
lewe in die oë kyk, hoe vinniger word ons self 
aanvaarbare, verantwoordelike en produktiewe 
lede van daardie samelewing.

Die enigste manier om te keer dat ons terug-
keer na aktiewe verslawing is om nie daardie 
eerste dwelm te gebruik nie. As jy soos ons is, sal 
jy weet een is te veel en duisend is nooit genoeg 
nie. Ons plaas groot klem hierop, want ons weet 
wanneer ons dwelms in enige vorm gebruik, of 
een dwelm met ŉ ander vervang, ons net ons 
verslawing weer van voor af loslaat.

Om alkohol as anders as ander dwelms te 
sien, het veroorsaak dat baie verslaafdes terug-
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val. Voor ons NA toe gekom het, het baie van 
ons alkohol nie as ŉ dwelm gesien nie, maar ons 
kan nie bekostig om verward hieroor te wees 
nie. Alkohol is ŉ dwelm. Ons is mense wat ly 
aan die siekte van verslawing en ons moet ons 
weerhou van die gebruik van alle dwelms sodat 
ons kan herstel.

Hier is sommige van die vrae wat ons ons 
afgevra het: Is ons seker ons wil ophou 
gebruik? Verstaan ons dat ons geen ware 
beheer het oor dwelms nie? Verstaan ons 
dat ons, op die lange duur, nie dwelms ge-
bruik het nie, maar dat dwelms ons gebruik 
het? Het tronke of inrigtings ons lewens 
op verskillende stadiums beheer? Aanvaar 
ons dat elke poging om op te hou gebruik 
of om ons gebruik te beheer, misluk het? 
Besef ons dat verslawing ons verander het 
in mense wat ons nie wil wees nie: oneer-
like, skelm, selfsugtige mense in stryd met 
onsself en ons naaste? Glo ons regtig dat 
ons tydens ons dwelmgebruik misluk het?

Toe ons gebruik het, het die werklik-
heid so pynlik geword dat dit beter was 
om van niks meer bewus te wees nie. Ons 
het probeer keer dat ander mense van ons 
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pyn weet. Ons het onsself geïsoleer, en ge-
woon in tronke wat ons met eensaamheid 
gebou het. Uit desperaatheid het ons hulp 
gesoek by Narkotika Anoniem. Toe ons 
NA toe gekom het, was ons fisiek, emosi-
oneel en geestelik uitgeput. Ons het vir so 
lank seergekry, dat ons gewillig was om 
tot enige uiterste te gaan om skoon te bly. 

Ons enigste hoop was om volgens die 
voorbeeld te leef van ander wat ook in 
dieselfde dilemma as ons was en ŉ uit-
weg gekry het. Ons word by NA aanvaar 
ongeag wie ons is, waarvandaan ons kom, 
of wat ons gedoen het. Ons verslawing is 
die gemene deler wat help dat ons mekaar 
verstaan.

Nadat ons ŉ paar vergaderings byge-
woon het, het ons gevoel asof ons uiteinde-
lik iewers hoort. Dit is in hierdie vergade-
rings waar ons aan die Twaalf Stappe van 
Narkotika Anoniem voorgestel word. Ons 
leer om hierdie stappe te werk in die volg-
orde waarin hulle geskryf is en om hulle op 
ŉ daaglikse basis toe te pas. Hierdie stappe 
is ons oplossing. Dit is ons oorlewingstoe-
rusting. Dit is die beskerming teen ons 
verslawing, wat ŉ dodelike siekte is. Ons 
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stappe is die beginsels wat ons herstel 
moontlik maak. 

Stap Een
“Ons het erken dat ons magteloos was oor 
ons verslawing – dat ons lewens onbeheerbaar 
geraak het.” 

Dit maak nie saak wat of hoe baie ons 
gebruik het nie, by Narkotika Anoniem is 
die hoofsaak om skoon te bly. Ons besef 
dat ons nie dwelms kan gebruik én leef 
nie. Wanneer ons ons magteloosheid en 
onvermoë erken om ons eie lewens te be-
heer, maak ons die deur oop vir herstel. 
Niemand kon ons oortuig dat ons verslaaf-
des is nie. Wanneer party van ons hieroor 
twyfel, vra ons onsself hierdie vraag: “Kan 
ek my gebruik van enige chemiese middels 
wat my denke en buie verander, beheer?” 

Dit was iets wat ons aan onsself moes 
erken. Die meeste verslaafdes sal, die 
oomblik dat dit voorgestel word, erken 
dat beheer onmoontlik is. Wat ook al die 
uitkoms, ons besef ons kon nie eers vir 
kort rukkies ons gebruik beheer nie.
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Dit is ŉ bewys dat ŉ verslaafde geen be-
heer het oor dwelms nie. Magteloosheid 
beteken ons gebruik dwelms teen ons sin. 
As ons nie kan ophou gebruik nie, hoe 
kan ons onsself vertel ons is in beheer? 
Die onvermoë om op te hou gebruik, selfs 
met groot wilskrag en die mees opregte 
begeerte, is wat ons bedoel as ons sê: “Ons 
het absoluut geen keuse nie.” Maar ons 
het ŉ keuse sodra ons ophou probeer om 
ons gebruik te regverdig. 

Ons het nie toevallig by hierdie Genoot-
skap vol liefde, eerlikheid, gewilligheid 
en ŉ oop gemoed beland nie. Ons het ŉ 
punt bereik waar ons weens die liggaam-
like, emosionele en geestelike pyn nie kon 
aanhou gebruik nie. Toe ons eers besef het 
ons is verslaan, het ons gewillig geword. 

Ons onvermoë om ons dwelmgebruik te 
beheer, is ŉ simptoom van die siekte van 
verslawing. Ons is nie net magteloos as dit 
kom by dwelms nie, maar ook as dit kom 
by ons verslawing. Ons moet hierdie feit 
erken sodat ons kan herstel. Verslawing 
is ŉ liggaamlike, emosionele en geestelike 
siekte wat elke aspek van ons lewens raak. 
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Die liggaamlike aspek van ons siekte is 
die kompulsiewe gebruik van dwelms: as 
ons eers begin het, kan ons nie ophou nie. 
Die verstandelike aspek van ons siekte is 
die obsessie, die oorweldigende behoefte 
om te gebruik, selfs wanneer dit ons le-
wens verwoes. Die geestelike aspek van 
ons siekte is ons totale selfgesentreerd-
heid. Ons het gevoel dat ons enige tyd 
kan stop, ten spyte van die bewyse tot die 
teendeel. Ontkenning, vervanging van 
een dwelm met ŉ ander, rasionalisering, 
regverdiging, wantroue, skuldgevoel, ver-
leentheid, verval, vernedering, isolasie en 
die verlies van beheer is alles resultate van 
ons siekte. Ons siekte vererger, dis onge-
neeslik en dis dodelik. Die meeste van ons 
is verlig om uit te vind ons het ŉ siekte en 
nie ŉ morele tekortkoming nie.

Ons is nie verantwoordelik vir ons siek-
te nie, maar ons is verantwoordelik vir ons 
herstel. Die meeste van ons het probeer om 
op ons eie op te hou, maar ons kon eenvou-
dig nie met of sonder dwelms leef nie. Uit-
eindelik het ons besef dat ons geen beheer 
oor ons verslawing het nie.
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Baie van ons het probeer ophou ge-
bruik met suiwer wilskrag. Dit was egter 
net ŉ tydelike oplossing. Ons het gesien 
dat wilskrag alleen nie op lang termyn 
sou werk nie. Ons het baie ander behan-
delings probeer – psigiaters, hospitale, 
rehabilitasiesentrums, nuwe minnaars, 
nuwe dorpe, nuwe werke. Alles wat ons 
egter probeer het, het misluk. Ons het 
begin insien dat ons onsself die grootste 
onsin wysgemaak het om die gemors te 
regverdig wat ons weens dwelms van ons 
lewens gemaak het.

Totdat ons ons voorbehoude, wat dit 
ook al is, laat vaar, is die basis van ons 
herstel in gevaar. Voorbehoude beroof 
ons van die voordele wat hierdie program 
ons bied. As ons van al ons voorbehoude 
ontslae raak, gee ons oor. Dan, en slegs 
dan, kan ons gehelp word om van hierdie 
siekte van verslawing te herstel.

Die vraag is nou: “As ons dan magteloos 
is, hoe kan Narkotika Anoniem help?” Ons 
begin deur hulp te vra. Die basis van ons 
program is die erkenning dat ons, uit ons-
self, nie beheer oor ons verslawing het nie. 
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Wanneer ons hierdie feit kan erken, het ons 
die eerste deel van Stap Een voltooi. 
ŉ Tweede erkenning is nodig voor-

dat ons hierdie basis voltooi het. As ons 
hier ophou, sal ons net die helfte van die 
waarheid ken. Ons kan mos die waarheid 
uitstekend manipuleer. Aan die een kant 
sê ons: “Ja, ek is magteloos as dit by my 
verslawing kom,” maar aan die ander 
kant: “Wanneer ek my lewe regkry, kan ek 
dwelms hanteer.” Sulke gedagtes en dade 
lei ons net terug na aktiewe verslawing. Dit 
kom nooit eens by ons op om te vra: “Hoe 
kan ons ons lewens beheer as ons nie eers 
beheer het oor ons verslawing nie?” Ons 
het miserabel gevoel sonder dwelms, en 
ons lewens was buite beheer.

Ongeskiktheid vir werk, agteruitgang 
en verwoesting kan maklik herken word 
as eienskappe van ŉ lewe wat buite be-
heer is. Ons families is gewoonlik teleur-
gesteld, verward en stomgeslaan deur ons 
optrede en verlaat of onterf ons. Om weer 
aanstelbaar te word, sosiaal aanvaarbaar 
te word en met ons gesinne te herenig, 
maak ons lewe nie meer beheerbaar nie. 
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Sosiale aanvaarding is nie gelykstaande 
aan herstel nie.

Ons het besef dat ons geen ander keuse 
het as om ons ou denkwyses heeltemal te 
verander nie. Óf dit, óf ons moes maar net 
weer begin gebruik. Wanneer ons ons bes-
te gee, werk dit net so goed vir ons soos 
wat dit vir ander gewerk het. Toe ons nie 
langer ons ou gewoontes kon verdra nie, 
het ons begin verander. Van toe af het ons 
gesien dat elke skoon dag ŉ suksesvol-
le dag is, maak nie saak wat gebeur nie. 
Om oor te gee, beteken jy hoef nie meer 
te baklei nie. Ons aanvaar ons verslawing 
en lewe daarvolgens. Ons word bereid om 
enigiets te doen om skoon te bly, selfs die 
dinge waarvan ons nie hou nie.

Voordat ons Stap Een geneem het, was 
ons vol vrees en twyfel. Teen hierdie tyd 
het baie van ons verlore en verward ge-
voel. Ons het anders gevoel. Sodra ons 
hierdie stap werk, bevestig ons dat ons 
ons oorgee aan die beginsels van NA. Eers 
nadat ons ons oorgegee het, is ons in staat 
om die vervreemding van verslawing te 
oorkom. Hulp vir verslaafdes begin sodra 
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ons erken dat ons heeltemal verslaan is. 
Dit kan vreesaanjaend wees, maar dit is 
die grondslag waarop ons ons lewens bou.

Stap Een beteken dat ons nie hoef te 
gebruik nie, en dis ŉ groot vryheid. Dit 
het vir party van ons ŉ rukkie geneem 
voordat ons besef het dat ons lewens buite 
beheer geraak het. Vir ander was die onbe-
heerbaarheid van hulle lewens die enigste 
ding wat vir hulle duidelik was. In ons 
harte het ons geweet dat dwelms die mag 
het om ons te verander in iemand wat ons 
nie wil wees nie. 

Deur skoon te wees en hierdie stap te 
werk, word ons vrygelaat uit ons kettings, 
alhoewel niks in ons skoot sal val nie. Ons 
sê nie net die woorde van die stap nie: ons 
leer om dit te lééf. Ons sien self dat hierdie 
program ons iets bied. 

Ons het hoop gevind. Ons kan leer om 
te funksioneer in die wêreld waarin ons 
leef. Ons kan sin en betekenis in die lewe 
ontdek en ons word gered van waansin-
nigheid, ontaarding en die dood. 

Wanneer ons ons magteloosheid en 
onvermoë om ons eie lewens te bestuur 
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erken, maak ons die deur oop vir ŉ Mag 
groter as onsself om ons te help. Dis nie 
waar ons was wat saak maak nie, maar 
waarheen ons op pad is.

Stap Twee
“Ons het mettertyd geglo dat ŉ Mag groter 
as ons, ons geestesgesondheid aan ons kan 
teruggee.”

Die Tweede Stap is noodsaaklik as ons ver-
wag om deurlopende herstel te bereik. Die 
Eerste Stap laat ons met ŉ begeerte om te 
glo in iets wat ons kan help met ons magte-
loosheid, nutteloosheid, en hulpeloosheid.

Die Eerste Stap het ŉ leemte in ons le-
wens gelaat. Ons moet iets vind om daar-
die leemte mee te vul. Dit is die doel van 
die Tweede Stap.

Party van ons het aanvanklik nie hier-
die stap ernstig opgeneem nie. Ons het 
met die minimum kommer daaroor ge-
gaan, net om agter te kom dat die vol-
gende stappe nie kan werk voor ons nie 
Stap Twee gewerk het nie. Selfs toe ons 
erken het dat ons hulp nodig het met ons 
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dwelmprobleem, wou baie van ons nie 
erken dat ons geloof en gesonde verstand 
nodig het nie.

Ons het ŉ siekte wat vererger, wat on-
geneeslik en dodelik is. Op een of ander 
manier het ons uitgegaan en ons ver-
woesting gekoop – op die termynbetaal-
plan! Almal van ons, van die junkie wat 
beursies steel, tot die ou dame wat voor
skrifte gaan vra by twee of drie verskil-
lende dokters, het een ding in gemeen: 
ons soek ons verwoesting een sakkie op ŉ 
slag, ŉ paar pille op ŉ slag, of ŉ bottel op 
ŉ slag, tot ons doodgaan. Dit is deel van 
die waansin van verslawing. Die prys mag 
dalk hoër voorkom vir die verslaafde wat 
sy lyf moet verkoop vir dwelms as wat 
dit is vir iemand wat net jok vir ŉ dokter. 
Uiteindelik betaal albei met hulle lewens 
vir die siekte. Dit is waansin om dieselfde 
foute oor en oor te maak en ander resulta-
te te verwag.

Baie van ons besef wanneer ons by die 
program aankom dat ons keer op keer te-
ruggegaan het om dwelms te gebruik, al 
het ons geweet dat ons besig was om ons 
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lewens te verwoes. Dit is waansin om dag 
na dag dwelms te gebruik terwyl ons weet 
dat dit net tot liggaamlike en geestelike 
verwoesting lei. Die waansinnigste deel 
van die siekte van verslawing is die obses-
sie om dwelms te gebruik. 

Vra jouself die vraag af: Glo ek dat dit 
waansin sal wees om na iemand toe te 
stap en te sê: “Kan ek asseblief ŉ hartaan-
val of ŉ noodlottige ongeluk kry?” As jy 
kan saamstem dat dit ŉ mal ding sal wees, 
behoort jy nie ŉ probleem te hê met Stap 
Twee nie.

Die eerste ding wat ons doen in hierdie 
program is om op te hou dwelms gebruik. 
Op hierdie tydstip begin ons al die pyn 
voel van leef sonder dwelms of enigiets 
om dit te vervang. Hierdie pyn dwing ons 
om ŉ Mag groter as onsself te soek wat 
ons kan verlos van ons obsessie om te ge-
bruik.

Die proses om te begin glo is soortge-
lyk vir die meeste verslaafdes. Die meeste 
van ons het nie ŉ aktiewe verhouding 
met ŉ Hoër Mag nie. Ons begin hierdie 
verhouding ontwikkel deur eenvoudig 
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te erken dat daar ŉ moontlikheid van ŉ 
Mag groter as onsself is. Die meeste van 
ons het geen probleem gehad om te erken 
dat verslawing ŉ verwoestende krag in 
ons lewens geword het nie. Selfs ons heel 
beste pogings het gelei tot nog meer ver-
woesting en wanhoop. In ŉ stadium het 
ons besef dat ons die hulp nodig het van 
ŉ Mag groter as ons verslawing. Hoe ons 
ŉ Hoër Mag verstaan, is ons keuse. Nie-
mand gaan vir ons besluit nie. Ons kan 
dit die groep noem, of die program, of 
ons kan dit God noem. Die enigste voor-
gestelde riglyne is dat hierdie Mag liefde-
vol, vol deernis en groter as onsself moet 
wees. Ons hoef nie godsdienstig te wees 
om hierdie idee te aanvaar nie. Die punt 
is dat ons ontvanklik sal wees om te glo. 
Ons mag dalk sukkel hiermee, maar deur 
oopkop te bly, sal ons vroeër of later die 
hulp kry wat ons nodig het.

Ons het gepraat en na ander geluister. 
Ons het gesien hoe ander mense herstel, 
en hulle het vertel wat vir hulle werk. Ons 
het begin om bewyse te sien van ŉ Mag 
wat nie ten volle verduidelik kan word nie. 



44  ‘n Inleidende gids tot NA

Gekonfronteer met hierdie bewyse, het ons 
die bestaan van ŉ Mag groter as onsself 
begin aanvaar. Ons kan hierdie Mag lank 
voor ons dit verstaan, begin gebruik.

Soos ons wonderwerke en toevallighe-
de sien werk in ons lewens, word aanvaar-
ding vertroue. Mettertyd voel ons al hoe 
meer gemaklik met ons Hoër Mag as bron 
van krag. Soos ons leer om hierdie Mag te 
vertrou, begin ons ons vrees vir die lewe 
oorwin.

Die proses om te begin glo, herstel ons 
gesonde denkpatrone. Die krag om tot 
aksie oor te gaan, spruit uit hierdie geloof. 
Ons moet hierdie stap aanvaar sodat ons 
die pad van herstel kan begin. Wanneer 
ons geloof gegroei het, is ons gereed vir 
Stap Drie.

Stap Drie
“Ons het tot ŉ besluit gekom om ons wil en 
ons lewens toe te vertrou aan die sorg van 
God soos ons Hom verstaan.”

As verslaafdes het ons ons wil en ons 
lewens baie keer aan ŉ verwoestende 
mag oorgelewer. Ons wil en ons lewens 
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was beheer deur dwelms. Ons was vasge-
vang in ons behoefte vir die onmiddellike 
bevrediging wat dwelms ons gegee het. 
Op daardie tydstip was ons hele wese – 
liggaam, verstand en siel – deur dwelms 
gedomineer. ŉ Tyd lank was dit plesierig, 
toe begin die euforie uit te werk en ons 
sien toe die donker kant van verslawing. 
Ons het gevind hoe hoër die dwelms ons 
geneem het, hoe laer het dit ons laat daal. 
Twee keuses het ons in die gesig gestaar: 
of ons ly die pyn van onttrekking, of ons 
neem meer dwelms.

Vir ons almal het die dag aangebreek 
dat daar nie langer ŉ keuse was nie: ons 
móés gebruik. Met ons wil en ons lewens 
oorgegee aan ons verslawing, het ons uit 
desperaatheid begin soek na ŉ ander uit-
weg. In Narkotika Anoniem besluit ons om 
ons wil en ons lewens oor te gee aan die 
sorg van God soos ons Hom verstaan. Dit 
is ŉ reusestap. Ons hoef nie godsdienstig 
te wees nie – enige iemand kan hierdie stap 
neem. Al wat vereis word, is bereidwillig-
heid. Al wat noodsaaklik is, is dat ons die 
deur oopmaak na ŉ Mag groter as onsself.
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Ons konsep van God kom nie van ŉ 
dogma nie, maar van wat ons glo en van 
wat vir ons werk. Baie van ons verstaan 
God eenvoudig as die krag wat ons skoon 
hou. Die reg tot ŉ God van jou begrip, 
is algeheel en sonder enige vangplekke. 
Omdat ons hierdie reg het, is dit nood-
saaklik om eerlik te wees oor ons geloof as 
ons geestelik wil groei. 

Ons het gevind al wat nodig was, was 
om te probeer. Wanneer ons ons bes ge-
doen het, het die program vir ons gewerk, 
net soos dit vir talle ander gewerk het. Die 
Derde Stap sê nie: “Ons het ons wil en ons 
lewe oorgegee aan die sorg van God” nie. 
Dit sê: “Ons het tot ŉ besluit gekom om ons 
wil en ons lewens toe te vertrou aan die sorg 
van God soos ons Hom verstaan.” Ons 
het die besluit geneem; dit is nie vir ons 
geneem deur die dwelms, ons families, 
ŉ paroolbeampte, hofregter, terapeut of 
dokter nie. Ons het dit geneem! Vir die 
eerste keer sedert daardie eerste high, het 
ons vir onsself ŉ besluit geneem. 

Die woord besluit impliseer aksie. Hier-
die besluit berus op geloof. Ons hoef net 
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te glo dat die wonderwerk wat ons in die 
lewens van skoon verslaafdes sien werk, 
met enige verslaafde met die begeerte om 
te verander, kan gebeur. Ons besef eenvou-
dig dat daar ŉ krag vir geestelike groei is 
wat ons kan help om meer verdraagsaam, 
geduldig en behulpsaam teenoor ander te 
wees. Baie van ons het gesê: “Neem my wil 
en my lewe. Lei my in my herstel. Wys my 
hoe om te lewe.” Die verligting van “laat 
los en laat God” help ons om ŉ lewe te bou 
wat die moeite werd is om te leef.

Oorgawe aan die wil van ons Hoër Mag 
raak makliker met daaglikse oefening. 
Wanneer ons dit eerlik probeer, werk dit. 
Baie van ons begin ons dag met ŉ eenvou-
dige versoek vir leiding van ons Hoër Mag. 

Alhoewel ons weet om “oor te gee” 
werk, mag ons steeds ons wil en lewe te-
rugneem. Ons mag selfs kwaad word om-
dat God dit toelaat. Met tye gedurende ons 
herstel is die besluit om vir God se hulp te 
vra ons grootste bron van krag en moed. 
Ons kan hierdie besluit nie dikwels genoeg 
neem nie. Ons gee stilweg oor, en laat God 
– soos ons Hom verstaan – vir ons sorg.
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Aanvanklik het die vrae in ons koppe 
gemaal: “Wat sal gebeur as ek my lewe 
oorgee? Sal ek ‘volmaak’ word?” Ons mag 
dalk meer realisties as dit gewees het. Party 
van ons moes na ŉ ervare NA-lid draai en 
vra: “Hoe het jy dit ervaar?” Die antwoord 
sal van lid tot lid verskil. Die meeste van 
ons voel dat ŉ oop gemoed, gewilligheid 
en oorgawe die sleutels is tot hierdie stap.

Ons het ons wil en ons lewens oorgegee 
aan die sorg van ŉ Mag groter as onsself. 
As ons deeglik en opreg is, sal ons opmerk 
dat dinge ten goede verander. Ons vrese 
raak minder, en geloof begin groei namate 
ons die ware betekenis van oorgawe be-
gryp. Ons veg nie meer teen vrees, woe-
de, skuldgevoelens, selfbejammering of 
depressie nie. Ons besef dat die Mag wat 
ons na die program gebring het, steeds 
met ons is en sal aanhou om ons te lei as 
ons dit sal toelaat. Stadigaan begin ons 
die verlammende vrees van hopeloosheid 
verloor. Die sukses van hierdie stap word 
sigbaar in ons manier van lewe.

Ons het begin om ŉ skoon lewe te ge-
niet, en wil meer hê van die goeie dinge 
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wat die NA-Genootskap vir ons inhou. 
Ons weet nou dat ons nie ŉ pouse kan 
neem in ons geestelike program nie; ons 
wil alles hê wat ons kan kry.

Ons is nou gereed vir ons eerste eerli-
ke selfbeoordeling en ons begin met Stap 
Vier.

Stap Vier
“Ons het ŉ deeglike en vreeslose morele 
inventaris van onsself opgestel.”

Die doel van ŉ deeglik ondersoekende 
en vreeslose morele inventaris is om deur 
die verwarring en teenstrydighede in ons 
lewens te sorteer, sodat ons kan uitvind 
wie ons regtig is. Ons begin ŉ nuwe manier 
van lewe en moet ontslae raak van al die 
laste en lokvalle wat ons beheer het en ons 
groei gekeer het.

Terwyl ons hierdie stap aanpak, is die 
meeste van ons bang dat daar ŉ mon-
ster binne ons is, wat ons sal vernietig 
wanneer dit vrygelaat word. Hierdie 
vrees kan maak dat ons ons inventaris 
uitstel, of mag selfs keer dat ons hierdie 
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noodsaaklike stap neem. Ons het gevind 
dat vrees ŉ gebrek aan geloof is, en ons 
het ŉ liefdevolle, persoonlike God gekry 
tot wie ons ons kan wend. Ons hoef nie 
meer bang te wees nie.

Ons was meesterlik daarmee om ons-
self om die bos te lei en te regverdig. 
Deur ons inventaris neer te skryf, kan ons 
hierdie hindernisse oorkom. ŉ Geskrewe 
inventaris sal dele van ons onderbewus-
syn ontsluit wat geslote bly wanneer ons 
net dink of praat oor wie ons is. Sodra 
dit alles neergeskryf is op papier, is dit 
baie makliker om te sien en baie moeili-
ker om ons ware aard te ontken. Eerlike 
selfondersoek is een van die sleutels tot 
ons nuwe lewe. 

Laat ons eerlik wees: toe ons gebruik 
het, was ons nie eerlik met onsself nie. Ons 
raak eerlik met onsself wanneer ons erken 
dat verslawing ons verslaan het en dat ons 
hulp nodig het. Dit het ŉ lang tyd geneem 
om te erken dat ons verslaan is. Ons het 
gevind ons herstel nie oornag liggaamlik, 
emosioneel en geestelik nie. Stap Vier sal 
ons help op ons pad na herstel. Die meeste 
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van ons vind dat ons nie so aaklig óf so 
wonderlik was as wat ons gedink het nie. 
Ons was verbaas toe ons agterkom dat ons 
goeie punte in ons inventaris het. Enige 
een wat al ŉ tyd lank in die program is en 
hierdie stap al gewerk het, sal jou vertel dat 
Stap Vier ŉ keerpunt in hulle lewens was.

Sommige van ons maak die fout om Stap 
Vier te benader asof dit ŉ erkenning is van 
hoe aaklig ons is en hoe ŉ slegte mens ons 
was. In hierdie nuwe manier van lewe kan 
dit gevaarlik wees om jouself te vergryp 
aan oormatige emosionele hartseer. Dis 
nie die doel van die Vierde Stap nie. Ons 
probeer onsself juis daarvan bevry om vol-
gens die ou, nuttelose patrone te lewe. Ons 
neem die Vierde Stap sodat ons kan groei 
en om krag en insig te verkry. Ons kan 
hierdie stap op verskeie maniere benader.

Stappe Een, Twee en Drie is die nodige 
voorbereiding om die geloof en moed te 
hê om ŉ vreeslose inventaris te skryf. Dit 
is raadsaam om, voordat ons begin, deur 
die eerste drie stappe te gaan saam met ŉ 
borg. Ons raak sodoende gemaklik met 
hoe ons hierdie stappe verstaan. Ons gun 
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onsself die voorreg om goed te voel oor 
wat ons doen. Ons het vir so lank rond 
gespartel en nêrens gekom nie. Nou begin 
ons die Vierde stap, en laat ons vrees gaan. 
Ons skryf dit doodeenvoudig tot die beste 
van ons huidige vermoë neer.

Ons moet die verlede agterlaat, nie 
daaraan vasklou nie. Ons wil ons verlede 
in die oë kyk, dit sien vir wat dit werklik 
was en dit agterlaat sodat ons vandag kan 
leef. Die verlede was vir die meeste van 
ons ŉ geraamte in die kas. Ons was bang 
om die kas oop te maak uit vrees vir wat 
daardie geraamte aan ons kon doen. Ons 
hoef nie alleen na die verlede te kyk nie. 
Ons wil en ons lewens is nou in die hande 
van ons Hoër Mag.

Dit het onmoontlik gelyk om ŉ deeglike 
en eerlike inventaris te skryf. Dit wás, so-
lank ons dit uit ons eie krag probeer doen 
het. Ons raak ŉ paar oomblikke stil voor-
dat ons begin skryf, en vra vir die krag om 
vreesloos en deeglik te wees. 

In Stap Vier begin ons in kontak kom 
met onsself. Ons skryf oor ons swakhede, 
soos gevoelens van skuld, skaamte, spyt, 
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selfbejammering, wrewel, woede, depres-
sie, frustrasie, verwarring, eensaamheid, 
angs, verraad, hopeloosheid, mislukking, 
vrees en ontkenning.

Ons skryf oor die dinge wat ons hier en 
nou pla. Ons is geneig om negatief te dink 
en om dit op papier te sit gee ons kans om 
meer positief te kyk na wat besig is om te 
gebeur. 

Ons bates moet ook in ag geneem word 
om ŉ akkurate en volledige prentjie van 
onsself te kan kry. Dit is baie moeilik vir 
die meeste van ons, omdat dit moeilik is 
om te aanvaar dat ons goeie eienskappe 
het. Maar ons het almal bates, nuutgevind 
in die program, soos om skoon te wees, 
ŉ oop gemoed te hê, van God bewus te 
wees, eerlik te wees met ander, aanvaar-
ding, positiewe aksie, mededeelsaamheid, 
bereidwilligheid, moed, geloof, omgee, 
dankbaarheid, vriendelikheid en vryge-
wigheid. Ons inventarisse sluit ook ge-
woonlik inhoud oor verhoudings in.

Ons hersien ons optrede in die verlede 
sowel as ons huidige gedrag om te sien 
wat ons wil behou en waarvan ons ontslae 
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wil raak. Niemand dwing ons om ons el-
lende prys te gee nie. Hierdie stap word 
as moeilik gesien, maar eintlik is dit heel 
eenvoudig.

Ons skryf ons inventaris, sonder om 
aan Stap Vyf te dink, neer. Ons werk Stap 
Vier asof daar geen Stap Vyf is nie. Ons 
kan skryf as ons alleen is, of tussen ander 
mense – wat ook al gemaklik is vir die 
skrywer. Ons kan so lank of so kort skryf 
as wat nodig is. Iemand met ondervinding 
kan help. Die belangrikste ding is om ŉ 
morele inventaris te skryf. As die woord 
moreel ons pla, kan ons dit ŉ positiewe/
negatiewe inventaris noem.

Die enigste manier om ŉ inventaris te 
skryf, is om dit net te skryf! Om oor ŉ 
inventaris te dink, daaroor te praat of ŉ 
teorie te vorm oor die inventaris, gaan dit 
nie geskryf kry nie. Ons gaan sit met ŉ 
notaboek, vra vir leiding, tel ons penne op 
en begin skryf. Enigiets waaraan ons dink 
is inhoud vir die inventaris. As ons eers 
besef hoe min ons het om te verloor en 
hoeveel ons daarby kan baat, sal ons met 
hierdie stap begin.
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ŉ Basiese reël is dat ons dalk te min 
kan skryf, maar nooit te veel nie. Die in-
ventaris sal by die individu pas. Dalk 
klink dit moeilik of pynlik. Dit mag on-
moontlik lyk. Ons kan bang wees dat dit 
die sneller kan wees vir ŉ oorweldigende 
kettingreaksie van pyn en paniek. Ons sal 
dalk ŉ inventaris wil vermy omdat ons 
bang is vir mislukking. Wanneer ons ons 
gevoelens ignoreer, raak die spanning te 
erg vir ons. Die vrees vir naderende on-
dergang is so groot dat dit ons vrees vir 
mislukking oortref. 
ŉ Inventaris word ŉ verligting, want 

die pyn van dit doen, is minder as die pyn 
van dit nie doen nie. Ons leer dat pyn ŉ 
motivering vir herstel kan wees. Om dit te 
konfronteer raak dus onvermydelik. Elke 
onderwerp van vergaderings oor die stap-
pe lyk asof dit oor die Vierde Stap gaan, 
of ŉ daaglikse inventaris-opname. Deur 
die proses van inventaris opneem, kan 
ons alles wat opbou, hanteer. Hoe meer 
ons ons program uitleef, hoe meer lyk dit 
asof God ons in posisies plaas waar kwes-
sies opduik. Wanneer dit gebeur, skryf 
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ons daaroor. Ons begin ons herstel geniet, 
want ons het ŉ manier om ons gevoelens 
van skaamte, skuld, of bitterheid op te los.

Die spanning wat eens binne ons vas-
gevang was, is vrygelaat. Om te skryf sal 
die deksel van ons stoompot afhaal. Ons 
besluit of ons dit wil opdien, die deksel te-
rugsit of dit weggooi. Ons hoef nie langer 
daarin te stowe nie.

Ons gaan sit met pen en papier en vra 
ons God vir hulp om die tekortkominge 
uit te wys wat vir ons pyn en lyding mee-
bring. Ons bid vir die moed om vreesloos 
en deeglik te wees, en dat hierdie inventa-
ris ons sal help om ons lewens agter me-
kaar te kry. Wanneer ons bid en tot aksie 
oorgaan, gaan dit altyd beter met ons.

Ons gaan nie perfek wees nie. As ons 
perfek was, sou ons nie menslik gewees 
het nie. Die belangrikste ding is dat ons 
ons bes moet doen. Ons gebruik die ge-
reedskap tot ons beskikking, en ons ont-
wikkel die vermoë om ons emosies te 
oorleef. Ons wil nie enigiets verloor wat 
ons bereik het nie, ons wil voortgaan met 
die program. Dit is ons ervaring dat geen 
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inventaris – maak nie saak hoe deeglik 
en ondersoekend dit is nie – ŉ volgehoue 
uitwerking het tensy dit dadelik opgevolg 
word met ŉ ewe deeglike Vyfde Stap nie.

Stap Vyf
“Ons het aan God, aan onsself en aan ŉ 
ander persoon die presiese aard van ons foute 
erken.”

Die Vyfde Stap is die sleutel tot vryheid. 
Dit laat ons toe om skoon te lewe in die 
hede. Ons is vry om te lewe deur die pre-
siese aard van ons misstappe te deel. Na ŉ 
deeglike Stap Vier, hanteer ons die inhoud 
van ons inventaris. Ons is gesê dat ons weer 
sal gebruik as ons hierdie tekortkominge 
opkrop. As ons vashou aan ons verlede, sal 
dit ons uiteindelik siek maak en verhoed 
dat ons kan deelneem aan ons nuwe lewe. 
As ons nie eerlik is tydens ons Vyfde Stap 
nie, sal ons dieselfde negatiewe resultate 
kry as wat ons oneerlikheid ons in die ver-
lede besorg het.

Stap Vyf stel voor dat ons die presiese 
aard van ons foute aan God, onsself en ŉ 
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ander mens beken. Ons het gekyk na ons 
foute, ons gedragspatrone bestudeer en 
begin om die dieper aspekte van ons siek-
te te sien. Nou sit ons saam met iemand 
anders en deel ons inventaris hardop. 

Ons Hoër Mag sal saam met ons wees 
gedurende ons Vyfde Stap. Ons sal hulp 
kry en vry wees om onsself en ŉ ander 
mens in die oë te kyk. Dit het onnodig 
gelyk om die presiese aard van ons foute 
teenoor ons Hoër Mag te erken. Ons het 
gerasionaliseer dat “God reeds al hierdie 
dinge weet.” Al weet Hy dit reeds, moet 
die erkenning steeds uit ons eie mond 
kom om werklik effektief te wees. Stap 
Vyf is nie bloot die lees van Stap Vier nie. 

Ons het dit vir jare vermy om onsself te 
sien soos ons regtig is. Ons was skaam vir 
onsself en het afgesny gevoel van die res 
van die wêreld. Noudat ons die skandelike 
deel van ons verlede vasgevang het, kan 
ons dit uit ons lewe vee as ons dit in die 
oë kyk en erken. Dit sal tragies wees om 
dit alles neer te skryf en dit dan in ŉ laai te 
bêre. Hierdie tekortkominge teel aan in die 
donker, en sterf in die lig van blootstelling. 
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Voordat ons Narkotika Anoniem toe ge-
kom het, het ons gevoel dat niemand die 
dinge wat ons gedoen het kon verstaan nie. 
Ons was bang dat ons verwerp sou word 
as ons ooit ons ware self sou openbaar. Die 
meeste verslaafdes is ongemaklik hieroor. 
Ons besef dat ons onrealisties was om so te 
voel. Ons medelede verstaan ons wel. 

Ons moet die persoon met wie ons ons 
Vyfde Stap deel, baie versigtig kies. Ons 
moet seker maak dat hy of sy weet wat ons 
doen en hoekom ons dit doen. Alhoewel 
daar nie ŉ vaste reël is oor die persoon wat 
ons kies nie, is dit belangrik dat ons daardie 
persoon vertrou. Slegs totale vertroue in 
die persoon se integriteit en diskresie kan 
ons gewillig maak om deeglik in die stap te 
wees. Party van ons neem ons Vyfde Stap 
met ŉ totale vreemdeling, alhoewel die 
meeste van ons meer gemaklik voel met ŉ 
lid van Narkotika Anoniem. Ons weet dat 
die kanse kleiner is dat ŉ ander verslaafde 
ons met venyn en ŉ gebrek aan begrip sal 
veroordeel.

Sodra ons ŉ keuse gemaak het en werk-
lik alleen is saam met daardie persoon, 
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kan ons met sy of haar aanmoediging 
voortgaan. Ons wil presies, eerlik en deeg-
lik wees, want ons besef dit is ŉ saak van 
lewe en dood. 

Party van ons het probeer om ŉ deel van 
ons verlede weg te steek in ŉ poging om ŉ 
makliker manier te vind om ons gevoelens 
te hanteer. Ons mag dalk gedink het dat ons 
genoeg gedoen het deur oor ons verlede te 
skryf. Ons kan nie so ŉ fout bekostig nie. 
Hierdie stap sal ons motiewe en dade bloot-
lê. Ons kan nie verwag dat hierdie goed 
hulleself moet openbaar nie. Ons het ons 
verleentheid uiteindelik oorkom, en ons 
kan toekomstige skuldgevoelens vermy.

Ons laat nie gras onder ons voete groei 
nie en ons is deeglik. Ons wil die naakte 
waarheid vertel, so eenvoudig en so vin-
nig as moontlik. Daar is altyd ŉ gevaar 
dat ons ons foute kan oordryf. Dit is net 
so gevaarlik om dit te onderbeklemtoon 
en ons aandeel in situasies uit die verlede 
te probeer rasionaliseer. Ons wil immers 
steeds goed klink. 

Verslaafdes is geneig om geheime lewens 
te lei. Vir baie jare het ons ons swak selfbeeld 
weggesteek agter maskers wat ons gehoop 
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het mense om die bos sal lei. Ongelukkig 
het ons onsself, meer as enige iemand an-
ders, om die bos gelei. Al het ons dikwels 
aantreklik en selfversekerd voorgekom, 
was ons eintlik besig om ŉ baie bewerige, 
onseker mens diep binne-in weg te steek. 
Die maskers moet nou waai. Ons deel ons 
inventaris net soos dit geskryf is, sonder om 
enige iets uit te laat. Ons hanteer hierdie stap 
enduit met eerlikheid en deeglikheid. Dis 
ŉ groot verligting om ontslae te raak van al 
ons geheime en om die las van ons verlede 
te deel. 

Gewoonlik sal die een wat luister ook 
ŉ bietjie van sy of haar storie deel terwyl 
ons besig is om ons verhaal te vertel. Ons 
besef dan dat ons nie uniek is nie. Omdat 
ons vertroueling ons aanvaar, besef ons 
dat ons aanvaar kan word nes ons is. 

Ons mag dalk nooit al die foute uit ons 
verlede onthou nie, maar ons doen ons 
uiterste bes. Ons begin ware persoonlike 
gevoelens van ŉ geestelike aard ervaar. 
Waar ons eers net geestelike teorieë ge-
had het, begin ons nou wakker word tot 
ŉ geestelike realiteit. Hierdie aanvanklike 
ondersoek van onsself ontbloot gewoonlik 
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gedragspatrone waarvan ons nie baie hou 
nie. Maar deur dit te konfronteer en te 
openbaar, word dit vir ons moontlik om 
dit konstruktief aan te spreek en uit te sor-
teer. Ons kan nie hierdie veranderinge al-
leen maak nie. Ons sal God, soos ons Hom 
verstaan, se hulp nodig hê en ook dié van 
die Genootskap van Narkotika Anoniem.

Stap Ses
“Ons was heeltemal gereed dat God al hierdie 
karakterfoute sou verwyder.”

Hoekom vir iets vra voordat ons gereed 
is daarvoor? Dis mos moeilikheid soek. 
So baie verslaafdes wou die beloning van 
harde werk hê sonder om daarvoor te werk. 
Gewilligheid is waarna ons streef in Stap 
Ses. Die opregtheid waarmee ons hierdie 
stap benader staan in direkte verhouding 
tot ons begeerte om te verander.

Wil ons regtig ontslae raak van ons bit-
terheid, ons woede, ons vrees? Baie van 
ons klou aan ons vrese, vertwyfeling, 
self-veragting of haat vas omdat daar 
ŉ mate van verwronge sekuriteit aan 
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bekende pyn is. Dit lyk veiliger om vas te 
hou aan dit wat ons ken as om dit te laat 
gaan ter wille van die onbekende.

As jy van karakterfoute ontslae wil raak, 
doen dit met beslistheid. Ons ly omdat 
hulle eise ons verswak. Waar ons voor-
heen trots was, vind ons nou uit dat ons 
nie langer kan wegkom met ons arrogan-
sie nie. As ons nie nederig is nie, word ons 
verneder. As ons gulsig is, vind ons uit dat 
ons nooit tevrede is nie. Voordat ons Stap-
pe Vier en Vyf geneem het, kon ons ons 
oorgee aan vrees, woede, oneerlikheid en 
selfbejammering. Nou tas ons verknogt-
heid aan hierdie karakterfoute ons vermoë 
om logies te dink aan. Selfsug word ŉ on-
draaglike, verwoestende ketting wat ons 
aan ons slegte gewoontes bind. Ons foute 
tap al ons tyd en energie.

Ons ondersoek ons Vierde Stap se in-
ventaris, en bekyk die uitwerking van 
hierdie foute op ons lewe deeglik. Ons 
begin daarna verlang om vry te wees van 
hierdie foute. Ons bid of raak andersins 
gewillig en gereed om God toe te laat 
om hierdie verwoestende eienskappe te 
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verwyder. Ons het ŉ persoonlikheidsver-
andering nodig as ons wil skoon bly. Ons 
wíl verander.

Ons behoort ou karakterfoute oopkop 
te benader. Ons is bewus van hulle en 
tog maak ons steeds dieselfde foute en is 
ons nie in staat om met hierdie slegte ge-
woontes te breek nie. Ons sien op na die 
Genootskap vir die soort lewe wat ons vir 
onsself begeer. Ons vra ons vriende: “Het 
julle laat gaan?” Amper sonder uitsonde-
ring is die antwoord dan, “Ja, tot die beste 
van my vermoë.” Wanneer ons die foute 
in ons lewens raaksien en dit aanvaar, 
kan ons dit laat gaan en aangaan met ons 
nuwe lewe. Ons leer dat ons groei as ons 
nuwe foute maak en nie die oues herhaal 
nie. 

Wanneer ons Stap Ses werk, is dit be-
langrik om te onthou dat ons net menslik 
is en dat ons nie onrealistiese verwagtinge 
van onsself moet hê nie. Dis ŉ stap van 
gewilligheid. Gewilligheid is die geeste-
like beginsel van Stap Ses. Stap Ses help 
ons om in ŉ geestelike rigting te beweeg. 
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Omdat ons net menslik is, gaan ons die 
pad byster raak.

Rebelsheid is ŉ karakterfout wat dinge 
bederf. Ons hoef nie moed te verloor as 
ons rebels raak nie. Rebelsheid kan lei tot 
onverskilligheid en onverdraagsaamheid 
wat oorwin kan word deur volgehoue 
inspanning. Ons vra aanhoudend vir ge-
willigheid. Ons mag moontlik twyfel dat 
God dit sal goed vind om ons te verlos of 
ons kan verwag dat iets sal verkeerd gaan. 
Ons vra ŉ ander lid wat vir ons sê: “Jy is 
presies waar jy moet wees”. Ons maak ons 
opnuut gereed om ons foute te laat weg-
neem. Ons gee ons oor aan die eenvou-
dige voorstelle wat hierdie program ons 
bied. Selfs al is ons nie heeltemal gereed 
nie, is ons op koers.

Uiteindelik sal geloof, nederigheid en 
aanvaarding ons trotsheid en rebelsheid 
vervang. Ons leer onsself ken. Ons vind dat 
ons groei na volwasse bewussyn. Ons begin 
beter voel soos wat ons gewilligheid met-
tertyd in hoop verander. Dalk kry ons vir 
die eerste keer ŉ beeld van ons nuwe lewe. 
Terwyl ons dit in gedagte hou, sal ons ons 
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gewilligheid tot aksie laat oorgaan deur aan 
te beweeg na Stap Sewe.

Stap Sewe
“Ons het Hom nederig gevra om ons 
tekortkominge te verwyder.”

Karakterfoute of tekortkominge is dié 
dinge wat ons hele lewe lank pyn en ly-
ding veroorsaak. As hulle bygedra het tot 
ons geluk en gesondheid, sou ons nie in so 
ŉ desperate toestand verval het nie. Ons 
moes ons gereedmaak om God, soos ons 
Hom verstaan, toe te laat om hierdie foute 
weg te neem.

Nadat ons besluit het ons wil hê God 
moet ons verlos van die nuttelose en ver-
woestende aspekte van ons persoonlik-
heid, het ons by die Sewende Stap uitge-
kom. Ons kon nie die beproewings van die 
lewe op ons eie hanteer nie. Dit was eers 
toe ons ŉ groot gemors van ons lewens 
gemaak het dat ons besef het ons kan dit 
nie alleen doen nie. Deur dít te erken, het 
ons ŉ voorsmakie van nederigheid gekry. 
Dis die hoofbestanddeel van Stap Sewe. 
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Nederigheid is ŉ resultaat van eerlik raak 
met onsself. Ons oefen al van Stap Een af 
om eerlik te wees. Ons het ons verslawing 
en magteloosheid aanvaar. Ons het ŉ 
krag groter as ons eie gevind en geleer om 
daarop staat te maak. Ons het ons lewens 
ondersoek en ontdek wie ons werklik is. 
Om opreg nederig te wees, is om onsself 
te aanvaar en werklik onsself te probeer 
wees. Niemand van ons is heeltemal goed 
óf heeltemal sleg nie. Ons is mense met 
sterk én swak punte. Die belangrikste is dat 
ons mens is.

Nederigheid is net so ŉ deel van skoon 
bly as wat kos en water deel is van oorle-
wing. Soos ons verslawing vererger het, 
het ons al hoe meer van ons energie daar-
aan gewy om ons materiële begeertes te 
bevredig. Alle ander behoeftes was buite 
ons bereik. Ons wou altyd bevrediging 
van ons basiese behoeftes hê.

Die Sewende Stap is ŉ aksiestap, en dit 
is tyd om God te vra vir hulp en verligting. 
Ons moet verstaan dat ons manier van dink 
nie die enigste is nie, ander mense kan ook 
vir ons leiding gee. Wanneer iemand ŉ 
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tekortkoming uitwys, sal ons eerste reaksie 
waarskynlik verdedigend wees. Ons moet 
besef dat ons nie volmaak is nie. Daar sal 
altyd ruimte vir groei wees. As ons waar-
lik vry wil wees, sal ons mooi let op die 
insette van ons medeverslaafdes. As die 
tekortkominge wat ons ontdek eg is, en ons ŉ 
kans kry om van hulle ontslae te raak, sal ons 
beslis ŉ gevoel van behaaglikheid ervaar.

Party van ons sal op ons knieë wil gaan 
vir hierdie stap. Party sal baie stil wees, 
terwyl ander met groot emosionele in-
spanning hulle intense bereidwilligheid 
sal wys. Die woord nederigheid is hier 
van toepassing omdat ons hierdie Mag 
groter as onsself vra vir vryheid van die 
beperkinge van ons verlede. Baie van ons 
is bereid om hierdie stap met blinde ge-
loof aan te pak, sonder enige voorbehou-
de, omdat ons siek en sat is vir wat ons 
gedoen het en hoe ons voel. Wat ook al 
werk, ons gaan voluit. 

Dit is ons pad na geestelike groei. 
Ons verander daagliks. Ons trek onsself 
geleidelik en versigtig uit die isolasie en 
eensaamheid van verslawing en waag dit 
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in die hoofstroom van die lewe in. Hierdie 
groei is nie die resultaat van wense nie, 
maar van aksie en gebed. Die hoofdoel 
van Stap Sewe is om uit onsself te beweeg 
en te strewe om die wil van ŉ Hoër Mag 
uit te voer.

As ons agtelosig is en nie die geestelike 
betekenis van hierdie stap begryp nie, kan 
ons baie sukkel en ou moeilikheid laat op-
vlam. Een gevaar is dat ons onsself te hard 
sal behandel.

Om te deel met ander herstellende ver-
slaafdes sal help voorkom dat ons dodelik 
ernstig oor onsself raak. Aanvaarding van 
ander se tekortkominge kan ons help om 
nederig te word en ook die weg baan dat 
ons eie tekortkominge weggeneem word. 
God werk dikwels deur diegene wat ge-
noeg omgee oor herstel om ons bewus te 
maak van ons tekortkominge.

Ons het daarop gelet dat nederigheid 
ŉ groot rol speel in hierdie program en 
in ons nuwe lewenswyse. Ons neem ons 
inventaris op en maak gereed dat God ons 
karakterfoute verwyder. Ons vra Hom 
in nederigheid om ons tekortkominge te 
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verwyder. Dis ons pad na geestelike groei, 
en ons wil daarmee aanhou. Ons is gereed 
vir Stap Agt.

Stap Agt
“Ons het ŉ lys gemaak van alle persone vir 
wie ons skade berokken het, en het gewillig 
geword om sake tussen ons reg te stel.”

Stap Agt is die toets vir ons nuutgevonde 
nederigheid. Ons doel is om vry te word 
van die skuld wat ons gedra het. Ons wil 
die wêreld in die oë kyk sonder aggressie 
of vrees. 

Is ons gewillig om ŉ lys te maak van 
al die mense wat ons te na gekom het so-
dat ons ontslae kan raak van die vrees en 
skuldgevoel wat ons verlede inhou? Ons 
ervaring het ons geleer dat ons eers gewil-
lig moet word voordat hierdie stap enige 
uitwerking sal hê.

Die Agtste Stap is nie maklik nie. Dit 
vereis ŉ nuwe soort eerlikheid oor ons 
verhoudings met ander mense. Die Agtste 
Stap begin die proses van vergifnis: 
Ons vergewe ander, miskien word ons 
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vergewe, en uiteindelik vergewe ons ons-
self en leer hoe om in die wêreld te leef. 
Teen die tyd wat ons hierdie stap bereik 
het, het ons gereed geraak om te verstaan 
eerder as om verstaan te word. Ons kan 
makliker leef en laat leef wanneer ons die 
gebiede in ons lewens ken waarin ons din-
ge moet regstel. Dit lyk nou moeilik, maar 
sodra ons dit gedoen het, sal ons wonder 
hoekom ons dit nie lankal gedoen het nie.

Ons moet werklik eerlik wees voordat 
ons ŉ akkurate lys kan maak. Ter voorbe-
reiding daarvan om die lys vir Stap Agt te 
maak, sal dit help om skade te definieer. 
Een definisie van skade is om iemand lig-
gaamlik of geestelik leed aan te doen. Nog 
ŉ definisie van skade is om iemand seer te 
maak, of lyding of verlies te veroorsaak. 
Die skade kan veroorsaak wees deur iets 
wat gesê of gedoen is of ongedaan gelaat 
is. Skade kan voortvloei uit woorde of 
dade, hetsy opsetlik of per ongeluk. Die 
erns van die skade kan wissel van iets wat 
iemand geestelik ongemaklik laat voel 
het, tot ernstige liggaamlike besering aan-
doen of selfs die dood.
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Die Agtste Stap skep vir ons ŉ probleem. 
Baie van ons vind dit moeilik om te erken 
dat ons ander mense skade berokken het, 
want ons het gedink dat ons slagoffers 
was van ons verslawing. Dit is belangrik 
vir die Agtste Stap dat hierdie soort ra-
sionalisering vermy word. Ons moet 
onderskeid tref tussen dit wat aan ons ge-
doen is en dit wat ons aan ander gedoen 
het. Ons raak ontslae van ons regverdi-
gings en van die idee dat ons ŉ slagoffer 
is. Ons voel dikwels dat ons net onsself 
skade berokken het, maar tog plaas ons 
onsself laaste op die lys – ás ons dit ooit 
doen. Hierdie stap is die voorbereiding 
wat nodig is om die wrakstukke van ons 
lewens te herstel.

Dit sal nie van ons beter mense maak 
om oor ander mense se foute te oordeel 
nie. Dit sal ons beter laat voel om ons le-
wens te suiwer deur van ons skuldgevoe-
lens ontslae te raak. Deur ons lys te maak, 
kan ons nie langer ontken dat ons skade 
aangerig het nie. Ons erken dat ons ander 
seergemaak het, direk of indirek, deur iets 
wat ons gedoen het, ŉ leuen, ŉ verbreekte 
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belofte of omdat ons iemand afgeskeep 
het.

Ons maak ons lys, of neem dit uit Stap 
Vier se lys, en voeg mense by soos ons aan 
hulle dink. Ons bestudeer hierdie lys eerlik 
en ondersoek ons foute openlik sodat ons 
gewillig kan word om dinge reg te stel.

In party gevalle sal ons nie die mense 
ken wat ons te na gekom het nie. Terwyl 
ons gebruik het, was enige iemand met wie 
ons in aanraking was, in gevaar. Baie lede 
noem hulle ouers, eggenote, kinders, vrien-
de, minnaars, ander verslaafdes, terloopse 
kennisse, kollegas, werkgewers, onderwy-
sers, mense by wie hulle blyplek gehuur 
het en totale vreemdelinge op. Ons kan 
onsself ook maar op die lys sit, want terwyl 
ons in ons verslawing vasgevang was, het 
ons onsself stadigaan doodgemaak. Dis 
dalk ook ŉ goeie idee om ŉ aparte lys te 
maak van mense met wie ons finansieel 
moet regmaak.

Net soos met elke stap, moet ons hier 
ook deeglik wees. Die meeste van ons sal 
nie ons mikpunte haal nie, eerder as om 
dit te oorskry. Terselfdertyd mag ons nie 
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die voltooiing van hierdie stap uitstel om-
dat ons nie seker is of ons lys volledig is 
nie. Ons sal nooit klaar wees nie. 

Die laaste en moeilikste deel van Stap 
Agt is om dit te skei van Stap Nege. Projek-
sies oor die werklike regstelling van dinge 
kan ŉ groot struikelblok wees in sowel die 
saamstel van die lys as om gewillig te raak. 
Ons doen hierdie stap asof daar nie ŉ Stap 
Nege is nie. Ons dink nie eers aan die dinge 
regstel nie, maar fokus net presies op wat 
die Agtste Stap sê: om ŉ lys te maak, en 
gewillig te word. Die belangrikste funksie 
van hierdie stap is om ons bewus te maak 
dat ons stelselmatig nuwe ingesteldhede 
ontwikkel omtrent onsself en oor hoe ons 
omgaan met ander.

Om mooi te luister na hoe ander men-
se hulle ervarings in verband met hierdie 
stap deel, kan help met enige verwarring 
wat ons moontlik kan hê oor die opstel 
van hierdie lys. Ons borge mag moontlik 
ook deel hoe Stap Agt vir hulle gewerk 
het. Deur ŉ vraag te vra tydens ŉ verga-
dering, kan ons die voordeel kry van die 
groepsgewete.
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Die Agtste Stap bied ons ŉ groot veran-
dering van ŉ lewe wat gedomineer was 
deur skuld en spyt. Ons toekoms verander 
omdat ons nie meer diegene wat ons ska-
de aangedoen het, hoef te vermy nie. As 
gevolg van hierdie stap, kry ons ŉ nuwe 
vryheid wat ons isolasie kan beëindig. 
As ons eers ons eie behoefte aan vergifnis 
besef, sal ons ook meer vergewensgesind 
wees. Ten minste weet ons ook dat ons nie 
meer die lewe opsetlik ondraaglik maak 
vir ander mense nie. 

Die Agtste Stap is ŉ aksiestap. Soos al 
die ander stappe, bied dit onmiddellike 
voordele. Ons is nou vry om dinge te be-
gin regstel in Stap Nege.

Stap Nege
“Ons het, sover moontlik, regstreeks die sake 
met sulke mense reggestel, behalwe as ons 
hulle of ander sou benadeel deur dit te doen.”

Hierdie stap moenie vermy word nie. 
As ons dit doen, reserveer ons ŉ plek in 
ons program vir ŉ terugval. Trots, vrees 
en talmery lyk dikwels na onoorkomelike 
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struikelblokke – dit staan in die pad van 
vooruitgang en groei. Dit is belangrik dat 
ons tot optrede oorgaan en gereed is vir die 
reaksie van die mense wat ons te na gekom 
het. Ons stel dinge tot die beste van ons 
vermoëns reg.

Tydsberekening is ŉ noodsaaklike deel 
van hierdie stap. Ons behoort dinge reg te 
stel wanneer die geleentheid opduik, be-
halwe as dit meer skade sal aanrig om dit 
wel te doen. Soms kan ons nie werklik din-
ge regstel nie: dis nie moontlik of prakties 
nie. In sommige gevalle is dit eenvoudig 
buite ons vermoë om dinge reg te stel. Ons 
vind dat gewilligheid die plek kan inneem 
van optrede waar dit vir ons onmoontlik 
is om die persoon te kontak wat ons skade 
berokken het. Maar ons behoort nooit te 
versuim om iemand te kontak omdat ons 
skaam is, bang is of probeer uitstel nie.

Ons wil vry wees van ons skuldgevoe-
lens, maar ons wil ook nie bevry word 
ten koste van iemand anders nie. Ons kan 
moontlik die risiko loop om ŉ derde per-
soon of iemand van die dae toe ons nog 
gebruik het, maar wat nie blootgestel wil 
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word nie, te betrek. Ons het nie die reg of 
die behoefte om die ander persoon in ge-
vaar te stel nie. Dit is dikwels nodig om in 
gevalle soos hierdie raad te vra by ander.

Ons beveel aan dat ons ons wetlike 
probleme oorlaat aan prokureurs en ons 
finansiële en mediese probleme aan pro-
fessionele mense oorlaat. ŉ Deel van die 
proses om suksesvol te leer leef, is om te 
leer wanneer ons hulp nodig het.

In sommige ou verhoudings mag daar 
moontlik nog ŉ onopgeloste konflik be-
staan. Ons doen ons deel om ou konflikte 
op te los deur dinge reg te stel. Ons wil 
weg beweeg van verdere teenstand en 
voortslepende bitterheid. In baie gevalle 
kan ons maar net na die persoon gaan en 
nederig vra vir begrip vir dit wat ons in 
die verlede verkeerd gedoen het. Soms 
sal dit ŉ vreugdevolle geleentheid wees 
wanneer ou vriende of familie wys dat 
hulle bereid is om van hulle bitterheid 
te laat gaan. Om iemand te kontak wat 
steeds seer het oor iets wat ons aan hulle 
gedoen het, kan gevaarlik wees. Dit mag 
dalk nodig wees om dinge indirek reg te 
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maak in gevalle waar direkte kontak on-
veilig sal wees of waar dit ander mense se 
veiligheid kan bedreig. Ons stel dinge reg 
tot die beste van ons vermoë. Ons probeer 
onthou dat, wanneer ons dinge regstel, 
ons dit vir onsself doen. Eerder as om 
skuldig of spyt te voel, voel ons verlig oor 
ons verlede.

Ons aanvaar dat dit ons optrede was 
wat ons negatiewe houding veroorsaak 
het. Stap Nege help ons met ons skuld-
gevoel, en dit help ander met hulle woe-
de. Om skoon te bly, is soms die enigste 
manier om dinge reg te stel. Ons skuld 
dit aan onsself en aan ons geliefdes. Ons 
maak nie meer ŉ gemors in die samele-
wing as gevolg van ons gebruik nie. Soms 
is ŉ bydrae tot die samelewing die enig-
ste manier waarop ons dinge kan regstel. 
Nou help ons onsself en ander verslaafdes 
om te herstel. Dit is ŉ waardevolle manier 
om dinge met die samelewing reg te stel. 

In die proses van ons herstel, is ons 
verstand aan ons terug gegee, en deel van 
ŉ gesonde verstand is om effektief met 
ander te kan identifiseer. Ons sien mense 
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minder as ŉ bedreiging vir ons sekuri-
teit. Ware vastigheid sal die fisieke pyn 
en geestelike verwarring wat ons in die 
verlede ervaar het, vervang. Ons benader 
diegene wat ons in die verlede skade be-
rokken het met nederigheid en geduld. 
Baie van die mense wat ons in alle op-
regtheid sterkte toewens, mag dalk dink 
ons herstel is nie eg nie. Ons moet onthou 
van die pyn wat hulle ervaar het. Metter-
tyd sal daar baie wonderwerke voorkom. 
Baie van ons wat heeltemal van ons fami-
lies vervreemd was, sal daarin slaag om 
verhoudings met hulle te bewerkstellig. 
Mettertyd raak dit vir hulle makliker om 
die verandering in ons te aanvaar. Skoon 
tyd spreek vanself. Geduld is ŉ belangrike 
deel van ons herstel. Die onvoorwaardeli-
ke liefde wat ons ervaar, sal ons wil om te 
lewe ŉ groot hupstoot gee, en elke positie-
we stap van ons kant sal geëwenaar word 
deur ŉ onverwagse geleentheid. Dit verg 
baie moed en geloof om dinge reg te stel, 
en dit lei tot heelwat geestelike groei.

Ons word bevry van die wrak van ons 
verlede. Ons sal ons lewe in orde wil hou 
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deur in Stap Tien voortdurend ŉ persoon-
like inventaris te hou.

Stap Tien
“Ons het volgehou om ŉ persoonlike 
inventaris op te stel en wanneer ons verkeerd 
was, dit dadelik te erken.”

Stap Tien bevry ons uit die wrak waarin 
ons ons tans bevind. As ons nie bewus bly 
van ons tekortkominge nie, kan dit ons in 
ŉ hoek vaskeer waaruit ons nie skoon sal 
kom nie.

Een van die eerste dinge wat ons leer 
in Narkotika Anoniem is dat ons druip as 
ons gebruik. Maar in dieselfde asem sal 
ons ook baie pyn vermy as ons die dinge 
wat dit veroorsaak vermy. ŉ Volgehoue 
persoonlike inventaris beteken dat ons die 
gewoonte aankweek om gereeld na ons-
self, ons dade, houdings en verhoudings 
te kyk.

Ons is gewoontewesens en is kwesbaar 
vir ons ou gewoontes van dink en reageer. 
Dis soms makliker om voort te gaan op 
die ou pad waarop jy jouself verwoes, as 
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wat dit is om ŉ nuwe en skynbaar gevaar-
like roete aan te durf. Ons hoef nie vasge-
vang te wees in ons ou patrone nie. Ons 
het vandag ŉ keuse.

Die Tiende Stap kan ons help om ons 
lewensprobleme uit te sorteer en te keer 
dat hulle terugkeer. Ons ondersoek ons 
dade gedurende die dag. Sommige van 
ons skryf oor ons gevoelens, en verduide-
lik hoe ons gevoel het en watter aandeel 
ons moontlik gehad het in die probleme 
wat opgeduik het. Het ons iemand skade 
berokken? Het ons nodig om te erken dat 
ons verkeerd was? As ons ons in probleme 
vasloop, moet ons hard probeer om dit uit 
te sorteer. As hierdie dinge ongedaan ge-
laat word, het dit ŉ manier om aan ons te 
bly knaag.

Hierdie stap kan weerstand bied teen 
die ou waansin. Ons kan onsself afvra of 
ons weer besig is om ingetrek te word in 
ons ou patrone van woede, bitterheid en 
vrees. Voel ons vasgekeer? Soek ons moei-
likheid? Is ons te honger, kwaad, alleen 
of moeg? Neem ons onsself te ernstig op? 
Oordeel ons ons innerlike op grond van 
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die uiterlike vertoon van ander? Ly ons 
aan een of ander liggaamlike probleem? 
Die antwoorde op hierdie vrae kan ons 
help om die onmiddellike probleme te 
hanteer. Ons hoef nie langer te leef met 
die gevoel dat ons ŉ “gat binne-in ons” 
het nie. Baie van ons grootste bekommer-
nisse en groot probleme spruit uit die feit 
dat ons nie weet hoe om sonder dwelms 
te leef nie. Dikwels wanneer ons ŉ meer 
ervare NA-lid vra vir raad, is ons verbaas 
oor die eenvoud van die oplossing.

Die Tiende Stap kan soos ŉ klep werk wat 
die druk op ons verlig. Ons werk hierdie 
stap terwyl die dag se hoogte- en laagtepun-
te nog vars in ons geheue is. Ons skryf neer 
wat ons gedoen het sonder om ons optrede 
te probeer regverdig. Ons kan dit aan die 
einde van elke dag op skrif sit. Die eerste 
ding wat ons doen is om te stop. Dan neem 
ons die tyd en gun onsself die voorreg om 
na te dink. Ons ondersoek ons dade, reak-
sies en motiewe. Ons vind dikwels dat dit 
beter met ons gaan as wat ons voel. Dit laat 
ons toe om ons optrede te ondersoek en ons 
foute te erken voordat dinge erger raak. Ons 
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moet rasionalisering vermy. Ons moet ons 
foute erken, nie verduidelik nie.

Ons werk hierdie stap aanhoudend. Dis 
ŉ voorkomende maatreël. Hoe meer ons 
hierdie stap werk hoe minder het ons die 
regstellende deel van hierdie stap nodig. 
Dis die ideale hulpmiddel om hartseer te 
vermy voordat ons dit oor onsself bring. 
Ons monitor ons gevoelens, emosies, fan-
tasieë en aksies. Deur gedurig na onsself 
te kyk, is ons in staat om te voorkom dat 
ons die optrede wat ons sleg laat voel, 
herhaal.

Ons het hierdie stap nodig selfs wan-
neer ons goed voel en dit goed gaan met 
ons. Om goed te voel is ŉ nuwe ervaring 
vir ons, en ons moet dit koester. In moei-
like tye kan ons die dinge probeer wat in 
goeie tye vir ons gewerk het. Ons het die 
reg om goed te voel. Ons het ŉ keuse. Die 
goeie tye kan ook ŉ lokval wees – daar is 
altyd die gevaar dat ons kan vergeet dat 
dit ons eerste prioriteit is om skoon te bly. 
Vir ons is herstel meer as net blote plesier.

Ons moet onthou dat almal foute maak. 
Ons sal nooit volmaak wees nie. Maar ons 
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kan onsself aanvaar deur Stap Tien te ge-
bruik. Deur ŉ aanhoudende persoonlike 
inventaris op te stel, word ons op die daad 
vrygemaak – van onsself en ons verlede. 
Ons hoef nie meer ons bestaan te regver-
dig nie. Hierdie stap laat ons toe om ons-
self te wees.

Stap Elf
“Ons het deur gebed en meditasie probeer om 
ons bewuste kontak met God, soos ons Hom 
verstaan, te verbeter en het net gebid vir 
kennis van sy wil vir ons en die krag om dit 
uit te voer.”

Die eerste tien stappe het ons voorberei om 
ons bewustelike kontak met God, soos ons 
Hom verstaan, te verbeter. Hulle verskaf die 
basis waarvandaan ons ons lank-begeerde, 
positiewe doelwitte kan bereik. Nadat ons 
hierdie fase van ons geestelike program 
betree het deur die vorige tien stappe te be-
oefen, verwelkom die meeste van ons nou 
die oefening van gebed en meditasie. Ons 
geestelike toestand is die basis van ŉ suk-
sesvolle herstel wat onbeperkte groei bied.
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Baie van ons begin werklik ons herstel 
waardeer as ons by die Elfde Stap kom. In 
die Elfde Stap begin ons lewens ŉ dieper 
betekenis kry. Deur beheer oor te gee, kry 
ons baie meer mag.

Die aard van ons geloof sal die manier 
bepaal waarop ons bid en mediteer. Ons 
hoef slegs seker maak dat ons ŉ geloof-
stelsel het wat vir ons werk. Resultate wys 
in herstel. En, soos elders genoem, het ons 
gebede skynbaar begin werk die oom-
blik toe ons by die Narkotika Anoniem-
program aangesluit het en ons oorgegee het 
aan ons siekte. Die bewustelike kontak wat 
in hierdie stap beskryf word, is die direkte 
resultaat van die uitleef van die stappe. Ons 
gebruik hierdie stap om ons geestelike toe-
stand te verbeter en in stand te hou.

Toe ons aanvanklik na die program ge-
kom het, het ons hulp ontvang van ŉ Mag 
groter as onsself. Dit het begin deur ons 
oorgawe aan die program. Die doel van die 
Elfde Stap is om ons bewustheid van daar-
die Mag te laat toeneem en om ons vermoë 
om dit as ŉ bron van krag in ons nuwe le-
wens te gebruik, te verbeter. 
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Hoe meer ons ons bewustelike kontak 
met ons God verbeter deur gebed en medi-
tasie, hoe makliker is dit om te sê: “Laat u 
wil, nie myne nie, geskied.” Ons kan God 
vra vir hulp wanneer ons dit nodig het, 
en ons lewens sal verbeter. Party mense 
se ervaring van meditasie en individuele 
godsdienstige geloof is nie altyd op ons 
van toepassing nie. Ons program is gees-
telik, nie godsdienstig nie. Teen die tyd 
wat ons by die Elfde Stap uitkom, het ons 
al die karakterfoute wat ons probleme in 
die verlede veroorsaak het, aangepak deur 
die vorige tien stappe te werk. Die beeld 
van die soort mens wat ons wil wees, is ŉ 
vlietende kykie van God se wil vir ons. Ons 
uitkyk is dikwels so beperk dat ons net ons 
onmiddellike behoeftes en begeertes kan 
raaksien.

Dis maklik om weer in ons ou patrone 
te verval. Om ons aanhoudende groei en 
herstel te verseker, moet ons leer om ons 
lewens vanaf ŉ gesonde geestelike grond-
slag in stand te hou. God sal nie sy goed-
heid op ons afdwing nie, maar ons sal dit 
ontvang as ons vra. Ons voel gewoonlik 
aan iets is anders, maar sien eers veel later 



Hoe dit werk  87

die verandering in ons lewens. Wanneer 
ons uiteindelik ontslae raak van ons eie 
selfsugtige motiewe, begin ons ŉ vrede 
vind wat ons nooit gedroom het moontlik 
is nie. Gedwonge moraliteit beskik nie oor 
die krag wat ons kry wanneer ons kies om 
ŉ geestelike lewe te lei nie. Die meeste van 
ons bid wanneer ons seerkry. Ons leer dat 
as ons gereeld bid, ons nie so gereeld of so 
intens sal seerkry nie. 

Daar is verskeie groepe buite Narkotika 
Anoniem wat meditasie beoefen. Omtrent 
al hierdie groepe word verbind met ŉ spe-
sifieke godsdiens of filosofie. Om enige 
van hierdie metodes te onderskryf, sal ŉ 
oortreding wees van ons tradisies en ŉ be-
perking van die individu se reg om ŉ God 
van sy begrip te hê. Meditasie help ons 
om geestelik te ontwikkel op ons eie ma-
nier. Van die dinge wat nie in die verlede 
vir ons gewerk het nie, mag vandag werk. 
Ons kyk vars en oopkop na elke dag. Ons 
weet dat as ons vir God se wil bid, sal ons 
ontvang wat die beste is vir ons, ongeag 
wat ons dink. Hierdie kennis is gebaseer 
op ons geloof en ervaring as herstellende 
verslaafdes.



88  ‘n Inleidende gids tot NA

Gebed is die oordra van ons probleme 
aan ŉ Mag groter as onsself. Soms gebeur 
daar iets besonders wanneer ons bid: ons 
vind die krag, middele en metodes om take 
ver bo ons vermoë te kan verrig. Ons be-
gryp die oneindige krag wat vir ons voor-
sien word deur ons daaglikse gebed en oor-
gawe, solank as wat ons glo en aanhou glo.

Vir sommige is gebed ŉ manier om God 
te vra vir hulp, en meditasie om te luister 
vir God se antwoord. Ons leer om versigtig 
te wees om te bid vir spesifieke dinge. Ons 
bid dat God vir ons sy wil sal wys, en dat 
Hy ons sal help om dit uit te voer. Soms is 
sy wil so duidelik dat ons glad nie sukkel 
om dit te herken nie. Ander kere is ons 
ego’s so selfgesentreerd dat ons nie God se 
wil vir ons sal aanvaar sonder nog ŉ stryd 
en oorgawe nie. As ons bid dat God dinge 
wat ons aandag aflei, wegneem, verbeter 
die gehalte van ons gebede gewoonlik en 
ons voel die verskil. Gebed verg oefening, 
en ons behoort onsself daaraan te herinner 
dat selfs vaardige mense nie met daardie 
vaardighede gebore is nie. Dit het baie in-
spanning van hulle kant geverg om dit te 
ontwikkel. Deur gebed wil ons bewustelike 
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kontak maak met ons God. Met meditasie 
bereik ons hierdie kontak, en die Elfde Stap 
help ons om dit in stand te hou.

Ons is moontlik aan baie gelowe en 
meditasie-dissiplines blootgestel voordat 
ons by Narkotika Anoniem aangesluit het. 
Party van ons is platgeslaan en heeltemal 
verwar deur hierdie praktyke. Ons was se-
ker dit was God se wil vir ons om dwelms 
te gebruik om hoër vlakke van bewussyn 
te bereik. Baie van ons het onsself in baie 
vreemde toestande bevind as gevolg van 
hierdie praktyke. Ons het nooit eers ver-
moed die skadelike uitwerking van ons 
verslawing is die wortel van ons moeilik-
hede nie, en het enige paadjie wat hoop 
gebied het, enduit gevolg. 

In stille oomblikke van meditasie kan 
God se wil duidelik word vir ons. Deur ons 
gedagtes stil te maak in meditasie kry ons 
innerlike vrede wat ons verbind met die 
God binne-in ons. ŉ Basiese uitgangspunt 
oor meditasie is dat dit moeilik, selfs on-
moontlik is, om bewustelike kontak te maak 
as jou gedagtes nie stil is nie. Die gewone, 
oneindige opeenvolging van gedagtes moet 
gestaak word voordat vordering gemaak 
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kan word. Dus is ons aanvanklike oefening 
daarop gemik om ons gedagtes stil te maak 
en om die gedagtes wat ontstaan natuurlik 
te laat wegval. Ons laat ons gedagtes agter 
wanneer die meditasie-deel van die Elfde 
Stap vir ons ŉ werklikheid word.

Emosionele balans is een van die eerste 
resultate van meditasie, iets wat ook 
duidelik uit ons ondervinding blyk. Party 
van ons het gebroke in die program 
ingekom en ŉ ruk lank rondgehang, 
net om God of redding te vind in een of 
ander godsdienstige sekte. Dis maklik om 
weg te dryf in ŉ waas van godsdienstige 
entoesiasme en te vergeet dat ons 
verslaafdes is met ŉ ongeneesbare siekte. 

Daar word gesê dat meditasie net van 
waarde is as die resultate in ons daaglikse 
lewe wys. Hierdie feit word in die Elfde 
Stap geïmpliseer: “… sy wil vir ons, en die 
krag om dit uit te voer.” Vir dié van ons 
wat nie bid nie, is meditasie die enigste 
manier om hierdie stap te werk. 

Ons vind dat as ons bid, dit ons vrede 
bring en ons selfvertroue en moed her-
stel. Dit help ons om ŉ lewe te ly sonder 
vrees en wantroue. Wanneer ons ontslae 
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raak van ons selfsugtige motiewe en bid 
vir lyding, sal ons gevoelens van vrede en 
kalmte vind. Ons begin ŉ bewustheid van 
empatie en ŉ deernis met ander mense er-
vaar, wat onmoontlik was totdat ons hier-
die stap begin werk het. 

Soos ons persoonlike kontak met God 
soek, begin ons oopmaak soos ŉ blomme-
tjie in die son. Ons begin sien dat God se 
liefde nog heeltyd teenwoordig was, en net 
gewag het vir ons om dit te aanvaar. Ons 
lê die grondslag, en aanvaar wat daagliks 
vryelik aan ons gegee word. Ons vind om 
op God te vertrou raak meer gemaklik vir 
ons.

Wanneer ons by die program aankom, 
vra ons gewoonlik vir ŉ hele klomp din-
ge wat waarskynlik lyk soos belangrike 
begeertes en behoeftes. Soos ons geeste-
lik groei en ŉ Mag groter as onsself vind, 
begin ons besef dat, solank as wat ons 
geestelike behoeftes vervul word, ons le-
wensprobleme verminder word tot op ŉ 
vlak waar ons net gemaklik leef. Wanneer 
ons vergeet waar ons ware krag lê, verval 
ons maklik weer in dieselfde denkpatrone 
en dade wat ons in die eerste plek by die 
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program laat beland het. Uiteindelik her-
definieer ons dit wat ons glo en verstaan 
tot die punt waar ons sien ons grootste be-
hoefte is kennis van God se wil vir ons en 
die krag om dit uit te voer. Ons is in staat 
om party van ons persoonlike voorkeure 
opsy te skuif, want ons leer dat God se wil 
vir ons juis bestaan uit dié dinge waaraan 
ons die meeste waarde heg. God se wil vir 
ons word ons eie egte wil vir onsself. Dit 
gebeur op ŉ instinktiewe manier wat nie 
behoorlik verwoord kan word nie.

Ons word bereid om mense toe te laat 
om te wees wie hulle is sonder om hulle 
te oordeel. Die dringendheid om goed te 
hanteer is weg. Aan die begin kon ons nie 
aanvaarding verstaan nie, maar vandag 
kan ons. 

Ons weet dat, wat ook al die dag inhou, 
God vir ons alles gegee het wat nodig is vir 
ons geestelike welstand. Ons mag erken 
dat ons magteloos is, want God is magtig 
genoeg om ons te help om nugter te bly 
en om geestelike vordering te geniet. God 
help ons om ons sake in orde te kry.

Ons begin baie duideliker sien wat eg is. 
Deur konstante kontak met ons Hoër Mag, 
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kry ons die antwoorde wat ons soek. Ons 
kry die vermoë om te doen wat ons vroeër 
nie kon nie. Ons respekteer dit wat ander 
glo. Ons moedig jou aan om krag en lei-
ding te soek volgens dit wat jy glo. 

Ons is dankbaar vir hierdie stap, want 
ons begin verstaan wat die beste vir ons is. 
Ons het dikwels gebid vir dinge wat ons 
begeer, en was dan vasgevang sodra ons dit 
gekry het. Ons kon bid en iets kry, en moes 
dan weer bid sodat dit verwyder kon word, 
want ons kon dit nie hanteer nie.

Hopelik kan ons die Elfde Stap gebruik 
as riglyn vir ons daaglikse program nou-
dat ons geleer het van die krag van gebed 
en van die verantwoordelikheid wat dit 
meebring. 

Ons begin bid net vir God se wil vir ons. 
Sodoende kry ons net wat ons kan hanteer. 
Ons is in staat om daarop te reageer en dit 
te hanteer, want God help ons voorberei 
daarvoor. Party van ons gebruik eenvou-
dig ons woorde om dankie te sê vir God se 
genade.

Ons benader hierdie stap weer en weer 
met ŉ ingesteldheid van oorgawe en ne-
derigheid sodat ons die gawe van kennis 
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en krag kan kry van God soos ons Hom 
verstaan. Die Tiende Stap neem ons huidi-
ge foute weg sodat ons die Elfde Stap kan 
werk. Dis onwaarskynlik dat ons sonder 
hierdie stap ŉ geestelike ontwaking sal 
beleef, geestelike beginsels in ons lewens 
sal toepas of ŉ boodskap sal kan uitdra 
wat voldoende is om ander na herstel aan 
te trek. Daar is ŉ geestelike beginsel om dit 
wat ons in Narkotika Anoniem gegee word, 
aan ander te gee, sodat ons dit kan behou. 
Deur ander te help om skoon te bly, geniet 
ons die voordele van die geestelike rykdom 
wat ons gevind het. Ons moet vrylik en met 
dankbaarheid dit gee wat vrylik en met 
dankbaarheid aan ons gegee is.

Stap Twaalf 
“Nadat ons as gevolg van hierdie stappe ŉ 
geestelike ontwaking gehad het, het ons probeer 
om hierdie boodskap aan verslaafdes oor te dra 
en om hierdie beginsels in al ons doen en late 
toe te pas.”

Ons het Narkotika Anoniem toe gekom as 
gevolg van die wrakstukke van ons verlede. 
Die laaste ding wat ons verwag het, was ŉ 
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geestelike ontwaking. Ons wou net ophou 
seerkry.

Die stappe het gelei tot ŉ ontwaking van 
ŉ geestelike aard, wat duidelik gesien kan 
word aan die verandering in ons lewens. 
Hierdie veranderinge maak dit vir ons 
makliker om volgens geestelike beginsels 
te leef en om ons boodskap van herstel 
en hoop uit te dra aan die steeds lydende 
verslaafde. Hierdie boodskap beteken eg-
ter niks as ons dit nie uitleef nie. Deur dit 
uit te leef, gee ons lewens en dade meer 
betekenis daaraan as wat ons woorde of 
literatuur ooit kan. 

Die idee van ŉ geestelike ontwaking 
neem baie verskillende vorme aan, iets 
wat ons in die verskillende persoonlikhe-
de in die Genootskap sien. Alle geesteli-
ke ontwakings het egter ŉ paar dinge in 
gemeen. Algemene eienskappe sluit in ŉ 
einde aan eensaamheid en ŉ gevoel van 
rigting in ons lewens. Baie van ons glo 
dat ŉ geestelike ontwaking niks beteken 
as dit nie ook meer gemoedsrus en deer-
nis vir ander meebring nie. Ten einde die 
gemoedsrus te kan handhaaf, streef ons 
daarna om in die hede te leef. 
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Dié van ons wat hierdie stappe na die 
beste van ons vermoëns gewerk het, het 
baie voordeel daaruit getrek. Ons glo dat 
hierdie voordele ŉ direkte uitvloeisel van 
die program is.

Wanneer ons begin om verlossing van 
ons verslawing te aanvaar, loop ons die ge-
vaar om weer beheer oor ons lewens oor te 
neem. Ons vergeet die pyn en lyding wat 
ons geken het. Ons siekte het ons lewens 
beheer toe ons dwelms gebruik het. Die 
siekte sit oorgehaal en wag net om weer 
oor te neem. Ons vergeet vinnig dat al ons 
pogings in die verlede om ons lewens te 
beheer, misluk het. 

Teen hierdie tyd besef die meeste van 
ons dat die enigste manier waarop ons dit 
wat vir ons gegee is, kan behou, is deur 
hierdie nuwe geskenk van lewe te deel met 
die steeds lydende verslaafde. Dit is ons 
beste versekering teen ŉ terugval in die 
martelende bestaan van dwelmgebruik. 
Ons noem dit die uitdra van die boodskap, 
en ons doen dit op verskillende maniere.

In die Twaalfde Stap beoefen ons die gees-
telike beginsels om die NA-boodskap van 
herstel oor te dra sodat ons dit kan behou. 
Selfs iemand wat nog net ŉ dag lank lid is 
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van die NA-Genootskap kan die boodskap 
verkondig dat hierdie program werk.

Wanneer ons deel met iemand nuuts, 
mag ons vra om gebruik te word as ŉ gees-
telike instrument van ons Hoër Mag. Ons 
wil nie voorgee dat ons gode is nie. Ons 
vra dikwels ŉ ander herstellende verslaaf-
de se hulp wanneer ons deel met ŉ nu-
weling. Dis ŉ voorreg om te reageer op ŉ 
noodkreet. Ons, wat in ŉ put van ellende 
was, voel bevoorreg om ander te help om 
herstel te vind.

Ons help nuwe mense om die beginsels 
van Narkotika Anoniem aan te leer. Ons 
probeer om hulle welkom te laat voel, 
en help hulle om te leer wat die program 
bied. Ons deel ons ondervinding, krag en 
hoop. Waar moontlik, vergesel ons nuwe-
linge na ŉ vergadering. 

Hierdie onselfsugtige diens aan ander 
is juis die grondbeginsel van Stap Twaalf. 
Ons het ons herstel gekry van God soos 
ons Hom verstaan. Ons stel onsself nou 
beskikbaar as sy werktuig om herstel te 
deel met die wat dit soek. Die meeste 
van ons leer dat ons net ons boodskap 
kan uitdra na iemand wat vir hulp vra. 
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Soms is die krag van ons voorbeeld die 
enigste boodskap wat nodig is om die 
steeds lydende verslaafde te laat uitreik. 
ŉ Verslaafde kan dalk ly, maar onwillig 
wees om te vra vir hulp. Ons kan onsself 
beskikbaar stel vir hierdie mense sodat, 
wanneer hulle vra, iemand daar sal wees. 

Om te leer om ander te help, is ŉ voor-
deel van die Narkotika Anoniem-pro-
gram. Dit is merkwaardig dat ons, deur 
die Twaalf Stappe te werk, weggelei word 
van vernedering en wanhoop om as in-
strumente van ons Hoër Mag op te tree. 
Ons word die vermoë gebied om ŉ mede-
verslaafde te help wanneer niemand an-
ders kan nie. Ons sien dit elke dag onder 
ons gebeur. Hierdie wonderbaarlike om-
mekeer is ŉ bewys van geestelike ontwa-
king. Ons deel uit ons persoonlike erva-
ring hoe dit vir ons was. Die versoeking 
om raad te gee is groot, maar wanneer 
ons dit doen, verloor ons die nuwelinge 
se respek. Dit vertroebel ons boodskap. ŉ 
Eenvoudige, eerlike boodskap van herstel 
van verslawing klink opreg.

Ons woon vergaderings by, en sorg 
dat ons sigbaar en beskikbaar is om die 
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Genootskap te dien. Ons gee ons tyd, 
diens en dit wat ons hier gekry het, vrye-
lik en met dankbaarheid. Die dienswerk 
waarvan ons by Narkotika Anoniem praat, 
is die hoofdoel van ons groepe. Om die 
boodskap oor te dra aan die steeds lyden-
de verslaafde, is dienswerk. Hoe meer en-
toesiasties ons inspring en werk, hoe ryker 
sal ons geestelike ontwaking wees.

Die eerste manier hoe ons die boodskap 
oordra, spreek vanself. Mense sien ons op 
straat en onthou ons as agterbakse, bang 
eenkantmense. Hulle let op hoe die vrees 
ons gesig verlaat, en hoe ons geleidelik 
begin lewe.

Sodra ons die NA-manier ontdek, het 
verveling en selfvoldaanheid nie meer ŉ 
plek in ons lewe nie. Deur skoon te bly, begin 
ons geestelike beginsels soos hoop, oorgawe, 
aanvaarding, eerlikheid, ŉ oop gemoed, 
gewilligheid, geloof, verdraagsaamheid, 
geduld, nederigheid, onvoorwaardelike 
liefde, mededeelsaamheid en omgee 
uitleef. Soos wat ons herstel vorder, raak 
geestelike beginsels elke deel van ons 
lewens aan, want ons probeer eenvoudig 
hierdie program in die hede uitleef.
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Ons vind vreugde terwyl ons begin leer 
hoe om volgens die beginsels van herstel te 
leef. Dis die vreugde van sien hoe ŉ mens 
wat twee dae skoon is vir ŉ mens wat een 
dag lank skoon is, sê: “ ŉ Verslaafde wat al-
leen is bevind hom in slegte geselskap.” Dis 
die vreugde van sien hoe iemand wat self 
gesukkel het om dit reg te kry, skielik, terwyl 
daardie persoon ŉ ander verslaafde probeer 
help om skoon te bly, die regte woorde kry 
om die boodskap van herstel oor te dra.

Ons voel dat ons lewens die moeite werd 
geword het. Ons is geestelik verfris, en bly 
om te leef. Toe ons gebruik het, het ons le-
wens ŉ oorlewingsoefening geword. Nou 
lééf ons baie meer as wat ons net oorleef. 
Deur te besef die belangrikste ding is om 
skoon te bly, kan ons die lewe geniet. Ons 
hou daarvan om skoon te wees en geniet 
dit om die boodskap van herstel oor te dra 
aan die steeds lydende verslaafde. Dit werk 
regtig om na die vergaderings te gaan.

Die daaglikse uitleef van geestelike 
beginsels lei ons na ŉ nuwe prentjie van 
onsself. Eerlikheid, nederigheid en ŉ oop 
gemoed help ons om die mense om ons 
regverdig te behandel. Ons besluite word 
getemper deur verdraagsaamheid. Ons 
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leer om onsself te respekteer.
Die lesse wat ons tydens herstel leer is 

soms bitter en pynlik. Deur ander te help, 
vind ons die beloning van selfrespek, om-
dat ons hierdie lesse kan deel met ander 
lede van Narkotika Anoniem. Ons kan 
nie ander verslaafdes hulle pyn ontsê nie, 
maar ons kan die boodskap van hoop oor-
dra wat aan ons gegee is deur medever-
slaafdes in herstel. Ons deel die beginsels 
van herstel soos dit in ons lewens gewerk 
het. God help ons soos ons mekaar help. 
Die lewe kry nuwe betekenis, ŉ nuwe 
vreugde, ŉ kwaliteit van nuttig voel en 
wees. Ons word geestelik verfris en is bly 
om te leef. Een aspek van ons geestelike 
ontwaking spruit uit die nuwe begrip van 
ons Hoër Mag wat ons ontwikkel deur te 
deel in ŉ ander verslaafde se herstel. 

Ja, ons is ŉ beeld van hoop. Ons is voor-
beelde van die program wat werk. Die 
vreugde wat ons daarin vind om skoon te 
leef, is ŉ aantrekkingskrag vir die steeds 
lydende verslaafde. 

Ons herstel wel om skoon, gelukkige 
lewens te lei. Welkom by NA. Die stappe 
eindig nie hier nie. Die stappe is ŉ nuwe 
begin!



Selfaanvaarding

Die probleem
Baie herstellende verslaafdes sukkel 

om hulleself te aanvaar. Hierdie subtiele 
tekortkoming is moeilik om te identifiseer 
en word dikwels nie herken nie. Baie van 
ons het geglo dat dwelmgebruik ons enigste 
probleem was en ons het die feit dat ons 
lewens onbeheerbaar geraak het, ontken. 
Selfs nadat ons opgehou gebruik het, kan 
hierdie ontkenning ons steeds pla. Baie 
van die probleme wat ons in voortgesette 
herstel ondervind, spruit uit ’n onvermoë 
om onsself op ’n vlak diep binne ons te 
aanvaar. Ons besef dalk nie dat hierdie 
ongemak die oorsprong van ons probleem 
is nie, omdat dit dikwels op ander maniere 
geopenbaar word. Ons mag vind dat ons 
geïrriteerd, veroordelend, ontevrede, 
depressief of deurmekaar raak. Ons probeer 
dalk omgewingsfaktore verander in ’n 
poging om die knaging in ons binneste 
te demp. In situasies soos hierdie het ons 
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ondervinding gewys dat dit die beste is 
om ons innerlike vir die oorsprong van ons 
ontevredenheid te ondersoek. Ons ontdek 
dikwels dat ons ons te kras beoordeel en dat 
ons dan in selfveragting en selfverwerping 
verval.

Die meeste van ons het ons hele lewe in 
selfverwerping deurgebring voordat ons na 
NA toe gekom het. Ons het onsself gehaat 
en enigiets probeer om iemand anders te 
word. Ons wou enigiemand anders wees 
as wie ons was. Weens ons onvermoë om 
onsself te aanvaar, het ons probeer om 
die aanvaarding van ander mense te kry. 
Ons wou hê ander mense moes vir ons 
die liefde en aanvaarding gee wat ons nie 
vir onsself kon gee nie, maar ons liefde en 
vriendskap was altyd voorwaardelik. Ons 
sou enigiets vir enigiemand doen net om 
hulle aanvaarding en goedkeuring te kry en 
het dan diegene verwyt wat nie gereageer 
het soos ons wou hê hulle moes nie.

Omdat ons onsself nie kon aanvaar nie, 
het ons verwag om deur ander mense 
verwerp te word. Ons wou nie toelaat 
dat enigiemand na-aan ons kom nie, uit 
vrees dat hulle ons ook sou haat as hulle 
ons regtig leer ken. Om onsself teen ons 
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kwesbaarheid te beskerm, het ons ander 
mense verwerp voordat hulle ’n kans gekry 
het om óns te verwerp. 

Die Twaalf Stappe is die oplossing
Aanvaarding van ons verslawing is 

vandag die eerste stap tot selfaanvaarding. 
Ons moet ons siekte en al die probleme wat 
dit vir ons meebring, aanvaar voordat ons 
onsself as mense kan aanvaar. 

Die volgende ding wat ons kort om 
ons na selfaanvaarding te begelei, is die 
geloof in ’n Mag groter as onsself, wat ons 
geestesgesondheid kan herstel. Ons hoef 
nie in enige spesifieke persoon se konsep 
van daardie Hoër Mag te glo nie, maar 
dit is wel nodig dat ons glo in ’n konsep 
wat vir ons werk. ’n Geestelike begrip 
van selfaanvaarding is om te weet dat dit 
in orde is om in pyn te wees, om foute te 
begaan en te weet dat ons nie perfek is nie. 

Die  doe l t re f fendste  manier  om 
selfaanvaarding te bereik, is deur die Twaalf 
Stappe van herstel toe te pas. Noudat ons in 
’n Mag groter as onsself begin glo het, kan 
ons op sy krag staatmaak om vir ons die 
moed te gee om eerlik ons foute en bates te 
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ondersoek. Alhoewel dit somtyds seermaak 
en nie altyd mag voorkom asof dit tot 
selfaanvaarding lei nie, is dit noodsaaklik 
om met ons gevoelens in aanraaking 
te kom. Dit is ons wens om ’n stewige 
grondslag van herstel te vestig en daarom 
is dit nodig om ons aksies en motivering te 
ondersoek en te begin om die dinge wat nie 
aanvaarbaar is nie te verander.

Ons karakterfoute is deel van ons en sal 
net verwyder word wanneer ons die NA-
program uitleef. Ons bates is gawes van 
ons Hoër Mag en soos ons leer om hulle ten 
volle te benut, groei ons selfaanvaarding en 
verbeter ons lewens.

Somtyds wens ons net dat ons kan wees 
wat ons dink ons moet wees. Ons mag 
oorweldig voel deur ons selfbejammering 
en trots, maar deur die hernuwing van ons 
geloof in ’n Hoër Mag word ons die hoop, 
moed en krag gegee om te groei.

Selfaanvaarding gun ons balans in ons 
herstel. Ons hoef nie meer die goedkeuring 
van ander te soek nie omdat ons tevrede 
is om onsself te wees. Ons is vry om ons 
bates met dankbarheid te beklemtoon, 
om nederig van ons karakterfoute weg 
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te beweeg en om die beste herstellende 
verslaafdes te word wat ons kan wees. Om 
onsself te aanvaar soos ons is, beteken dat 
ons goed genoeg is, dat ons nie perfek is 
nie, maar dat ons kan verbeter. 

Ons onthou dat ons die siekte van 
verslawing het en dat dit ’n lang tyd neem 
om selfaanvaarding op ’n dieper vlak te 
bereik. Ons word altyd in die Genootskap 
van Narkotika Anoniem aanvaar, ongeag 
hoe sleg ons lewens geword het.

Deur onsself te aanvaar, los ons die 
probleem op om menslike volmaaktheid 
van onsself te verwag. Wanneer ons onsself 
aanvaar, kan ons ander onvoorwaardelik in 
ons lewens aanvaar – heel moontlik vir die 
eerste keer. Ons vriendskappe verdiep en 
ons ondervind die warmte en sorg wat die 
gevolg is van verslaafdes wat hulle herstel 
en ’n nuwe lewenswyse deel.

God, skenk my die kalmte
om te aanvaar wat ek nie 

kan verander nie,
die moed om te verander wat ek kan,
en die wysheid om die verskil te ken.
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Borgskap

Een van die eerste voorstelle wat baie van 
ons hoor wanneer ons NA-vergaderings 
begin bywoon, is om ’n borg te kry. As 
nuwelinge verstaan ons dalk nie wat dit 
beteken nie. Wat is ’n borg? Hoe vind en 
maak jy gebruik van ’n borg? Waar kry jy 
een? Hierdie pamflet is bedoel om as ’n kort 
inleiding tot borgskap te dien.

Ons Basiese Teks sê: “Die hart van NA 
klop wanneer twee verslaafdes hulle her-
stel deel” en borgskap is eenvoudig een 
verslaafde wat ’n ander verslaafde help. 
Borgskap is ’n kwessie van gee en neem – 
dit is ’n liefdevolle, geestelike, deernisvolle 
verhouding wat sowel die borg as die per-
soon wat geborg word (die geborgde) help.

WAT is ’n borg?
Borgskap is ’n persoonlike en private ver-

houding wat verskeie dinge vir verskillende 
mense kan beteken. In hierdie pamflet is 
’n NA-borg ’n lid van Narkotika Anoniem 
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wat die program van herstel uitleef en 
bereid is om ’n spesiale ondersteunende, 
persoonlike verhouding met ons te bou. Die 
meeste lede dink aan ’n borg as iemand wat, 
eerstens, ons help om die Twaalf Stappe 
van NA te werk en soms ook die Twaalf 
Tradisies en die Twaalf Begrippe. ’n Borg 
is nie noodwendig ’n vriend nie, maar mag 
iemand wees teenoor wie ons ons hart kan 
oopmaak. Ons kan goed deel met ons borg 
wat ons nie noodwendig gemaklik mee sal 
wees om in ’n vergadering te deel nie. 

“My verhouding met my borg was die 
sleutel tot vertroue bou met ander men-
se en om deur die stappe te werk. Ek 
het die totale gemors wat my lewe was 
met my borg gedeel en hy het gedeel 
dat hy ’n soortgelyke pad gestap het. 
Hy het my begin leer hoe om sonder 
dwelms te leef.”

WAT doen ’n borg?
Borge deel hulle ondervinding, krag en 

hoop met hulle geborgdes. Sommige lede 
beskryf hulle borg as liefdevol, deernisvol 
en iemand op wie hulle kan staatmaak 



om te luister en om hulle ten alle tye te 
ondersteun. Ander lede waardeer die ob-
jektiwiteit en afstand wat ’n borg kan bied 
en maak staat op hulle direkte en eerlike 
insette, selfs wanneer dit moeilik is om te 
aanvaar. Ander sal weer ’n borg raadpleeg 
om hoofsaaklik leiding deur die Twaalf 
Stappe te ontvang.

“Iemand het eenkeer gevra, ‘Hoekom 
het ek ’n borg nodig?’ Die borg het 
geantwoord: ‘Wel, dis nogal moeilik om 
selfmisleiding sélf raak te sien.’”

Borgskap werk om dieselfde rede as wat 
NA werk – omdat herstellende lede gemeen-
skaplike bande van verslawing en herstel 
deel en in baie gevalle empatie met mekaar 
kan hê. ’n Borg se rol is nie dié van regsad-
viseur of bankier, ouer, huweliksberader 
of maatskaplike werker nie. ’n Borg is ook 
nie ’n terapeut wat die een of ander profes-
sionele advies aanbied nie. ’n Borg is net 
nog ’n herstellende verslaafde wat bereid is 
om sy of haar reis deur die Twaalf Stappe 
te deel.

Net soos ons ons sorge en vrae met ons 
borge deel, sal hulle ook soms hulle eie 
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ondervings met ons deel. Soms mag hulle 
lees- en skryfwerk voorstel of probeer 
om ons vrae omtrent die program te 
beantwoord. As ons nuut is by NA kan 
’n borg ons help om dinge omtrent die 
program wat ons mag verwar, te verstaan. 
Soos: NA-taalgebruik, die formaat van 
vergaderings, die diensstruktuur, die 
betekenis van NA-beginsels en die aard 
van ’n geestelike ontwaking.

WAT doen ’n geborgde?
Een voorstel is om gereeld kontak met 

ons borge te hê. Behalwe om ons borg te 
skakel, kan ons boonop ook reël om me-
kaar by vergaderings te ontmoet. Sommige 
borge sal ons sê hoe gereeld ons hulle moet 
kontak, terwyl ander nie sulke vereistes sal 
stel nie. Ons kan van tegnologie of pos/e-
pos gebruik maak om in kontak te bly as 
ons nie ’n borg kan vind wat na-aan ons 
bly nie. Ongeag hoe ons met ons borg kom-
munikeer, is dit belangrik dat ons eerlik is 
en dat ons met ’n oop gemoed luister. 

“Ek maak staat op my borg om vir my 
algemene leiding en ’n nuwe perspektief 



te gee. Al sou dit al wees, is sy of hy ’n 
belangrike klankbord. Soms moet ek 
net iets hardop vir iemand sê om dinge 
anders te sien.”

Ons is dalk bekommerd dat ons ’n las vir 
ons borg kan wees en huiwer om hulle te 
kontak, of ons glo dalk ons borge wil iets in 
ruil hê. Ons borge baat inderwaarheid ewe 
veel by die verhouding. In ons program glo 
ons dat ons slegs kan hou wat ons het deur 
dit weg te gee. Deur van ons borge gebruik 
te maak, help ons hulle inderwaarheid om 
skoon te bly en te herstel.

HOE kry ons ’n borg?
Om ’n borg te kry, moet ons net vra. Dit 

mag dalk eenvoudig wees, maar dit is nie 
maklik nie. Baie van ons is bang om iemand 
te vra om ons te borg. In aktiewe verslaw-
ing het ons dalk geleer om niemand te ver-
trou nie en die idee om iemand te vra om 
ons te help en na ons te luister, voel dalk 
vreemd en skrikwekkend. Nietemin beskryf 
die meeste van ons lede borgskap as ’n 
noodsaaklike deel van hulle herstel. Soms, 
na ons uiteindelik die moed bymekaar gesk-
raap het, sal iemand steeds nee sê. As dit 
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gebeur, moet ons volhard, glo en probeer om 
nie sy of haar besluit persoonlik op te neem 
nie. Die redes waarom mense ons versoek 
van die hand wys, het waarskynlik niks met 
ons te doen nie. Hulle het dalk net besige 
lewens of te veel geborgdes of gaan dalk 
deur ’n moeilike tyd. Ons moet ons geloof 
herbevestig en iemand anders vra.

“Toe ek my borg gekies het, het ek dit as 
’n onderhoud beskou. Is ons pasmaats? 
Wat is jou verwagtinge en wat is myne? 
Ek het vir iemand gesoek wat oopkop 
is en met wie ek gemaklik kan praat.”

Die beste plek om na ’n borg te soek, is 
by ’n NA-vergadering. Ander plekke om 
na ’n borg te soek, is by NA-geleenthede, 
soos diensvergarderings en konferensies. In 
hulle soeke na ’n borg, soek die meeste lede 
iemand wat hulle voel hulle kan leer om te 
vertrou, iemand wat simpatiek voorkom en 
aktief is in die program. Die meeste lede, 
veral dié wat nuut is by NA, vind dit be-
langrik om ’n borg te vind wat meer skoon
tyd het as hulle.

’n Goeie praktiese wenk is om iemand 
met soortgelyke ervaring te soek wat by 
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ons worstelinge en prestasies aanklank 
kan vind. Om ’n borg van dieselfde geslag 
te vind, maak hierdie empatie makliker 
en help die meeste van ons om veilig te 
voel in die verhouding. Sommige mense 
voel dat geslag nie ’n beslissende faktor 
hoef te wees nie. Ons is vry om ons eie 
borg te kies. Dit word streng aanbeveel 
om ’n verhouding wat tot seksuele 
aantrekking tot ’n borg mag lei, te vermy. 
Sodanige aantrekking kan ons aandag aflei 
van die aard van borgskap en mag inmeng 
met ons vermoë om eerlik met mekaar 
te wees. 

“Toe ek skoon geraak het, was ek onse-
ker, eensaam en bereid om enigiets vir 
’n bietjie troos en geselskap te doen. My 
natuurlike neiging was om daardie be-
geertes te bevredig en om nie te fokus 
op wat nodig was om ’n fondament vir 
my herstel te bou nie. Goddank vir die 
integriteit van die lede wat my onder-
steun het en my nie misbruik het in die 
vroeë dae van my herstel nie.”

Somtyds wonder lede of dit in orde is om 
meer as een borg te hê. Hoewel sommige 
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verslaafdes hierdie roete kies, waarsku die 
meeste daarteen en verduidelik dat om 
meer as een borg te hê die versoeking mag 
skep om hulle te manipuleer totdat ons die 
leiding en antwoode kry waarna ons soek.

WANNEER moet ons ’n borg kry?
Die meeste lede ag dit belangrik om so 

gou as moontlik ’n borg te kry, terwyl an-
der verduidelik dat dit net so noodsaaklik 
is om ’n bietjie meer tyd in te ruim om 
rond te kyk en ’n ingeligte besluit te neem. 
Om baie vergaderings by te woon help 
ons om te bepaal met wie ons gemaklik 
is en wie ons kan leer vertrou. As iemand 
aanbied terwyl ons uitkyk vir ’n borg, hoef 
ons nie ja te sê nie. Ons moet onthou dat 
wanneer ons ’n borg kry om ons te help in 
ons vroeë herstel, ons vry is om later van 
borg te verander as daardie persoon nie 
aan ons behoeftes voldoen nie

“Ek het die tydsberekening om ’n borg 
te kry met verdrinking vergelyk. Ek het 
die lewensredder/borg onmiddelik nodig 
gehad!”
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Ons moet uitreik na ander verslaafdes 
vir hulp en ondersteuning wanneer ons 
nuut is in die program. Dit is nooit te vroeg 
om foonnommers te kry, te gebruik en om 
te begin deel met ander herstellende ver-
slaafdes nie. Ons program werk omdat ons 
mekaar hulp kan bied. Ons hoef nie meer in 
afsondering te leef nie en ons begin deel 
voel van iets groters as onsself. Borgskap 
help ons om te sien dat deur na NA toe te 
kom, ons uiteindelik tuis gekom het.

Jy mag dalk vrae oor borgskap hê wat 
hierdie IP nie vir jou kon beantwoord nie. 
Terwyl daar nie “regte” of “verkeerde” 
antwoorde op jou vrae is nie, verskil die 
ervaring van ons genootskap van gemeen-
skap tot gemeenskap en van lid tot lid. 
Ons het ’n boek oor borgskap2 wat baie 
kwessies wat met borgskap verband hou, 
deegliker uiteensit.

2 Nog nie in Afrikaans gepubliseer nie.
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Een verslaafde se ervaring met 
aanvaarding, vertroue 
en toewyding

Toe ek op die NA-program afgekom het, het 
ek reeds my probleem geïdentifiseer – ek het 
die begeerte gehad om op te hou gebruik, maar 
het nie geweet hoe nie. As gevolg van die aard 
van verslawing was my hele persoonlikheid 
daarop ingestel om dwelms in die hande te 
kry, te gebruik, en maniere te vind om meer 
te kry. Al my persoonlikheidseienskappe het 
hierdie obsessie met myself versterk. Geheel 
en al selfgesentreerd, het ek probeer om my 
lewe te beheer deur mense en omstandighede 
tot my voordeel te manipuleer. Ek het alle 
beheer verloor. Obsessie het my gedwing om 
dwelms herhaaldelik teen my sin te gebruik, 
al het ek geweet dat dit selfvernietigend en 
teen my basiese instink vir oorlewing was. 
Ek het, waansinnig en met ’n gevoel van 
hopelose hulpeloosheid, ophou baklei en 
aanvaar dat ek ’n verslaafde is, dat my lewe 
totaal onbeheerbaar is en dat ek magteloos 



oor die siekte is. My wilskrag kon nie my 
siek liggaam keer om kompulsief na dwelms 
te smag nie. My selfbeheersing kon nie my 
siek gees verander nie en ek was behep met 
die idee om gemoedsveranderende middels 
te gebruik om aan die realiteit te ontsnap. 
My hoogste ideale kon ook nie my siek gees, 
wat geslepe, listig en volkome selfgerig was, 
verander nie. Die oomblik toe ek die realiteit 
van my magteloosheid kon aanvaar, het ek 
nie meer nodig gehad om dwelms te gebruik 
nie. Hierdie aanvaarding van my toestand 
– my magteloosheid oor my verslawing en 
die onbeheerbaarheid van my lewe – was die 
sleutel tot my herstel.

Met die hulp van die herstellende 
verslaafdes by NA-vergaderings het ek 
my vir ’n minuut, ’n uur, ’n dag op ’n slag 
van dwelms onthou. Ek wou nog steeds 
hoog raak. Die lewe het ondraaglik sonder 
dwelms gevoel. Toe ek ophou dwelms 
gebruik het, het ek al hoe meer wanhopig 
gevoel en my verstand het vir my gesê ek 
moet weer dwelms gebruik om te verhoed 
dat ek oorweldig voel. Die aanvaarding van 
my magteloosheid en die onbeheerbaarheid 
van my lewe het my laat smag na ’n mag 
sterker as my siekte om my selfvernietigende 
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aard te verander. Die mense wat ek by 
vergaderings ontmoet het, het vir my gesê 
dat hulle ’n mag groter as hulle verslawing 
in die NA-program gevind het. Hierdie 
mense was al vir maande of jare skoon 
en wou nie eens meer gebruik nie. Hulle 
het vir my gesê dat ek die begeerte om 
dwelms te gebruik, kan verloor deur die 
NA-program uit te leef. Ek het geen ander 
keuse gehad as om hulle te glo nie. Ek het 
al dokters, psigiaters, hospitale, psigiatriese 
inrigtings, verskeie huwelike, egskeidings 
en veranderings van werk beproef en alles 
het misluk. Dit het hopeloos gelyk, maar in 
NA het ek hoop gesien. Ek het verslaafdes 
ontmoet wat besig was om te herstel van 
hulle siekte. Ek het mettertyd begin glo dat 
ek sonder dwelms kon leer leef. In NA het 
ek die geloof gevind wat ek nodig gehad het 
om te begin verander.

Op daardie tydstip het ek ophou dwelms 
gebruik en huiwerig geglo dat ek kon 
aanhou om my daarvan te onthou. Ek het 
nog steeds soos ’n verslaafde gedink en 
gevoel, ek het net nie dwelms gebruik nie. My 
persoonlikheid en karakter was nog dieselfde 
as wat dit altyd was. Alles omtrent my het my 
selfvernietigingsdrang versterk. Ek sou moes 
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verander, anders sou ek weer begin gebruik. 
Ek het my toestand aanvaar en het geglo dat 
ek kon herstel. Om dit te kon doen, moes 
ek my volkome toewy aan die geestelike 
beginsels van die NA-program.

Ek het met die hulp van my borg besluit 
om my lewe en my wil aan God, soos ek 
God verstaan, toe te vertrou. Vir my was dit 
’n keerpunt. Hierdie besluit het volgehoue 
aanvaarding, geloof wat heeltyd groei en 
’n daaglikse toewyding aan herstel vereis. 
Die besluit om my lewe en my wil aan 
God toe te vertrou, het vereis dat ek meer 
omtrent myself uitvind en aktief probeer 
om die maniere waarop ek die werklikheid 
hanteer, te verander. Hierdie onderneming 
het eerlikheid in my lewe ingebring. Dit 
is hoe die NA-program vir my werk: 
ek aanvaar my siekte, begin glo dat die 
program my kan verander en wy myself 
toe aan die geestelike beginsels van herstel.

Optrede word nou vereis. As ek nie 
verander nie, sal ek ongelukkig wees en 
weer dwelms begin gebruik. Die aksies wat 
deur die NA-program voorgestel is, kan 
my persoonlikheid en karakter verander. 
Ek ondersoek myself eerlik en skryf neer 
wat ek gedoen het en hoe ek gevoel het. Ek 
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openbaar my volkome aan my God en aan 
’n ander persoon en vertel van al my mees 
geheime vrese, my woede en my wrokke. 
Deur hierdie dinge te doen, het die verlede 
nie meer beheer oor my lewe nie en is ek 
vandag vry om volgens my ideale te leef. 
Ek begin anders optree en word gewillig 
om deur my God verander te word tot die 
soort mens wat Hy wil hê ek moet wees.

Ek het ’n redelike selfbeeld, wat op die 
werklikheid gebaseer is, begin ontwikkel 
deur te vra om van my tekortkominge bevry 
te word.

Deur die skade wat ek aan ander mense 
gedoen het, reg te stel, het ek geleer hoe om 
myself en ander te vergewe.

Ek hersien my gedrag gereeld en maak 
my foute so gou as moontlik reg. Ek 
ontwikkel en brei deurlopend my geloof en 
vertroue in geestelike beginsels uit. Ek gee 
aan ander, deel myself en ons program met 
ander, en probeer om die beginsels uit te leef 
wat ek geleer het. Hierdie Twaalf Stappe het 
my toegelaat om op te hou gebruik, hulle 
het die begeerte om te gebruik weggeneem 
en het vir my ’n nuwe lewenswyse gegee. 
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Net vir vandag

Sê vir jouself:
Net vir vandag, sal my gedagtes by my 

herstel wees, om te lewe en die lewe te 
geniet sonder die gebruik van dwelms.

Net vir vandag, sal ek iemand in NA vertrou, 
wat in my glo en my wil help in my 
herstel.

Net vir vandag, sal ek ’n program hê. Ek sal 
probeer om dit na my beste vermoë te 
volg.

Net vir vandag, sal ek probeer om deur NA 
’n beter perspektief op my lewe te kry.

Net vir vandag, sal ek nie bang wees nie, my 
gedagtes sal op my nuwe verbintenisse 
wees – mense wat nie dwelms gebruik 
nie en wat ŉ nuwe lewenswyse gevind 
het. Solank ek hierdie werkswyse volg, 
het ek niks te vrees nie.
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Toe ons deel geword het van die program 
van Narkotika Anoniem, het ons ’n besluit 
geneem om ons lewens toe te vertrou aan 
die sorg van ’n Hoër Mag. Hierdie oorgawe 
verlig die las van die verlede en die vrees 
vir die toekoms. Daar is nou ’n behoorlike 
perspektief op die geskenk van vandag. 
Ons aanvaar en geniet die lewe soos dit nou 
is. Wanneer ons weier om die realiteit van 
vandag te aanvaar, ontken ons ons geloof 
in ons Hoër Mag. Dit kan slegs meer lyding 
meebring.

Ons leer dat vandag ’n geskenk sonder 
waarborge is. Met dit in gedagte, raak die 
nietigheid van die verlede en die toekoms 
en die belangrikheid van ons dade vandag, 
eg vir ons. Dit vereenvoudig ons lewens. 

Wanneer ons ons gedagtes op vandag 
fokus, vervaag die nagmerrie van dwelms 
en die nagmerrie word oorskadu deur 
die dagbreek van ’n nuwe realiteit. Ons 
vind dat wanneer ons onrustig is, ons 
ons gevoelens aan ’n ander herstellende 
verslaafde kan toevertrou. Deur ons verlede 
met ander verslaafdes te deel, ontdek ons 
dat ons nie besonders is nie, maar dat ons 
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gemeenskaplike bande deel. Om met ander 
NA-lede te gesels, om die beproewings van 
ons dag met hulle te deel, of hulle toe te laat 
om hulle s’n met ons te deel, is ’n manier 
waarop ons Hoër Mag deur ons werk.

Naby ons Hoër Mag en NA-vriende 
het ons nie nodig om te vrees of ons sal 
skoon bly nie. God het ons vergewe vir ons 
foute van die verlede en môre het nog nie 
aangebreek nie. Meditasie en ’n persoonlike 
inventaris sal ons help om kalmte en 
leiding dwarsdeur hierdie dag te kry. Ons 
neem ’n paar oomblikke uit ons daaglikse 
roetine om God, soos ons Hom verstaan, te 
bedank dat Hy ons die vermoë gegee het 
om vandag te hanteer.

“Net vir vandag” is van toepassing 
op alle gebiede van ons lewens, nie net 
op die onthouding van dwelms nie. Die 
werklikheid moet daagliks hanteer word. 
Baie van ons voel dat God nie meer van ons 
verwag as die dinge wat ons in staat is om 
vandag te doen nie.

Wanneer ons die Twaalf Stappe van die 
NA-program werk, gee dit ons ’n nuwe 
uitkyk op ons lewens. Vandag hoef ons nie 
meer verskonings te maak vir wie ons is nie. 



Ons daaglikse kontak met ’n Hoër Mag vul 
die leemte binne ons wat nooit voorheen 
gevul kon word nie. Ons vind vervulling 
deur vandag te lewe. Met ons Hoër Mag 
wat ons lei, verloor ons die begeerte om te 
gebruik. Volmaaktheid is nie meer vandag 
’n doelwit nie; ons wil net goed genoeg 
wees. 

Dit is belangrik om te onthou dat enige 
verslaafde wat vir een dag kan skoon bly, 
’n wonderwerk is. Om vergaderings by 
te woon, die stappe te werk, daagliks te 
mediteer en met mense in die program te 
gesels, is dinge wat ons doen om geestelik 
gesond te bly. ’n Verantwoordelike 
lewenswyse is moontlik.

Ons kan eensaamheid en vrees vervang 
met die liefde van die genootskap en 
die waarborg van ’n nuwe lewenswyse. 
Ons hoef nooit weer alleen te wees nie. 
In die genootskap het ons meer egte 
vriende gemaak as wat ons ooit geglo 
het moontlik kan wees. Selfbejammering 
en wrokke is deur verdraagsaamheid en 
geloof vervang. Ons ontvang die vryheid, 
kalmte en vreugde wat ons so ontsettend 
begeer het.
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Baie dinge, sowel positief as negatief, 
gebeur in een dag. As ons nie die tyd inruim 
om albei te waardeer nie, sal ons miskien 
iets misloop wat ons kan help groei. Ons 
lewenswaardes sal ons lei in ons herstel 
wanneer ons hulle gebruik. Ons vind dit 
noodsaaklik om hulle op ’n daaglikse basis 
toe te pas.
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Skoon bly in 
die wêreld daar buite

Baie van ons het vir die eerste keer die 
Narkotika Anoniem-boodskap van herstel 
gehoor terwyl ons in ’n hospitaal of een of 
ander inrigting was. Die oorgang van sulke 
plekke na die wêreld daar buite is onder 
geen omstandighede maklik nie. Dit is veral 
waar wanneer ons uitgedaag word deur 
die veranderinge wat herstel meebring. Vir 
baie van ons was die vroeë stadium van 
herstel moeilik. Om die vooruitsig van ’n 
lewe sonder dwelms in die oë te kyk, kan 
baie skrikwekkend wees. Maar dié van ons 
wat dit reggekry het om deur die eerste dae 
te kom, het ’n lewe gevind wat die moeite 
werd was om te leef. Hierdie pamflet word 
as ’n boodskap van hoop aan dié wat nou 
in ’n hospitaal of inrigting is, gebied, sodat 
julle ook kan herstel en vry kan leef.  Baie 
van ons was al waar julle vandag is. Ons 
het op ander maniere probeer skoon bly en 
baie van ons het teruggeval. Sommige het 
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nooit weer ’n kans op herstel gekry nie. Ons 
het hierdie pamflet geskryf om dit wat ons 
gevind het werk, met julle te deel.

As jy vergaderings kan bywoon terwyl jy 
in ’n hospitaal or inrigting is, kan jy nou be-
gin om goeie gewoontes aan te kweek. Kom 
vroeg en bly tot laat by die vergaderings. 
Begin so gou as moontlik om kontak met 
herstellende verslaafdes te maak. Indien 
daar NA-lede van ander groepe is wat jou 
vergadering bywoon, vra hulle telefoon-
nommers en gebruik hulle. Om hierdie 
telefoonnommers te gebruik, mag aan-
vanklik vreemd, selfs verspot voel. Maar 
aangesien afsondering deel van die kern 
van ons siekte van verslawing is, is daardie 
eerste oproep ’n groot tree vorentoe. Dit is 
nie nodig om te wag vir ’n groot probleem 
om te ontwikkel voordat ons iemand in NA 
bel nie. Die meeste lede is meer as gewillig 
om op enige manier te help waar hulle kan. 
Dit is ook ’n goeie tyd om met ’n NA lid te 
reël om jou te ontmoet wanneer jy ontslaan 
word. As jy reeds sommige van die mense 
ken wat jy by vergaderings sal sien wanneer 
jy ontslaan is, sal dit jou deel van die NA-
Genootskap laat voel. Ons kan nie bekostig 
om uitgesluit te wees of te voel nie.
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Om skoon te bly in die wêreld daar buite 
beteken om tot aksie oor te gaan. Gaan na 
’n vergadering op die eerste dag wanneer 
jy ontslaan word. Dit is belangrik om die 
gewoonte van gereelde bywoning van 
vergaderings te vestig. Die verwarring en 
opgewondenheid van “net uitkom” het som-
mige van ons oorgerus gemaak en laat dink 
dat ons ’n vakansie van ons verantwoorde-
likhede kan neem voordat ons aanbeweeg 
na ons daaglikse lewe. Hierdie soort ra-
sionalisering het baie van ons weer terug na 
dwelmgebruik gelei. Verslawing is ’n siekte 
waarvan die progressie nooit vir ’n tyd lank 
gestuit word nie. As dit nie gestuit word nie, 
word dit net erger. Wat ons vandag vir ons 
herstel doen, verseker nie ons herstel vir 
môre nie. Dit is ’n fout om aan te neem dat 
die goeie voorneme om na ’n tydjie by NA 
uit te kom, voldoende sal wees. Ons moet 
ons voornemens rugsteun deur tot aksie oor 
te gaan – hoe gouer, hoe beter.

As jy ná jy ontslaan word, in ’n ander 
dorp gaan woon, stel ons voor dat jy die 
NA-lede vir ’n lys van vergaderings en 
vir die NA-hulplynnommer vir jou nuwe 
gebied vra. Hulle sal jou kan help om in 
aanraking te kom met NA-groepe en -lede 
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waar jy gaan woon. Jy kan ook inligting 
omtrent vergaderings oor die wêreld heen 
kry deur te skryf aan:

World Service Office
PO Box 9999

Van Nuys, CA 91409 USA
Borgskap is ’n noodsaaklike deel van die 

NA-program van herstel. Dit is een van die 
vernaamste wyses wat nuwelinge kan ge-
bruik om baat te vind by die ondervinding 
van NA-lede wat die program uitleef. Borge 
kan opregte besorgdheid vir ons welstand 
en ’n gedeelde ondervinding van versla-
wing met ’n deeglike kennis van herstel 
in NA verbind. Ons het gevind dat dit die 
beste werk om ’n borg van jou eie geslag te 
vind. Kies so gou as moontlik ’n borg – selfs 
’n tydelike borg. ’n Borg help jou om deur 
die Twaalf Stappe en Twaalf Tradisies van 
Narkotika Anoniem te werk. ’n Borg kan 
jou ook aan ander NA-lede voorstel, jou na 
vergaderings toe neem en jou help om meer 
gemaklik in herstel te word. Ons pamfl et, 
Borgskap, sluit addisionele inligting oor die 
onderwerp in. 

As ons die voordele van die NA-
program wil ontvang, moet ons die Twaalf 



Stappe werk. Saam met die gereelde by-
woning van vergaderings, is die stappe 
die basis tot ons program van herstel van 
verslawing. Ons het gevind om in volgorde 
deur die stappe te werk en hulle aanhou-
dend te hersien, weerhou ons van terugval 
tot aktiewe verslawing en die ellende wat 
dit bring. 

Daar is ’n verskeidenheid NA-herstelli-
teratuur beskikbaar. Die Klein Wit Boekie 
en ons Basiese Teks, Narkotika Anoniem, 
bevat beginsels van herstel in ons genoot-
skap. Maak jouself vertroud met die pro-
gram deur ons literatuur. Om oor herstel 
te lees, is ’n baie belangrike deel van ons 
program, veral wanneer ’n vergadering of 
’n ander NA-lid miskien nie beskikbaar is 
nie. Baie van ons het gevind dat om daa-
gliks NA-literatuur te lees, ons gehelp het 
om ’n positiewe houding te handhaaf en 
ons fokus op ons herstel te hou.

Wanneer jy vergaderings begin bywoon, 
stel ons voor dat jy betrokke raak by die 
groepe wat jy bywoon. Om asbakke leeg 
te maak, te help om die lokaal reg te kry 
vir ’n vergadering, koffi  e te maak, skoon 
te maak ná die vergaderings – al hierdie 
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take moet verrig word vir die groep om 
te kan funksioneer. Laat mense weet dat 
jy gewillig is om te help en word deel van 
jou groep. Om sulke verantwoordelikhede 
te aanvaar, is ’n noodsaaklike deel van 
herstel en dit help om die gevoelens van 
vervreemding wat ons kan oorval, teen te 
werk. Sulke verpligtinge, al mag hulle hoe 
klein voorkom, kan help om vergadering-
bywoning te verseker wanneer die begeerte 
om by te woon agterraak by die behoefte om 
by te woon.

Dit is nooit te vroeg om ’n persoonlike 
program van om daagliks tot aksie oor te 
gaan, te vestig nie. Om daagliks tot aksie 
oor te gaan, is ons manier om verant-
woordelikheid vir ons herstel op ons te 
neem. In plaas daarvan om daardie eerste 
dwelm op te tel, doen ons die volgende:
 •   Moenie gebruik nie, dit maak nie 

saak wat gebeur nie
 • Gaan na ’n NA-vergadering toe
 • Vra jou Hoër Mag om jou vandag te 

help om skoon te bly
 • Bel jou borg
 • Lees NA-literatuur
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 • Praat met ander herstellende verslaaf-
des

 • Werk die Twaalf Stappe van Narkoti-
ka Anoniem

Ons het party van die dinge wat ons be-
hoort te doen om skoon te bly, bespreek; 
dit is ook nodig dat ons die dinge wat 
ons behoort te vermy, bespreek. In NA-
vergaderings hoor ons dikwels dat ons ons 
ou manier van lewe moet verander. Dit 
beteken ons moenie dwelms gebruik nie, dit 
maak nie saak wat gebeur nie! Ons het ook 
gevind dat ons nie kan bekostig om kroeë 
of klubs te besoek of ons met mense wat 
dwelms gebruik, te assosieer nie. Wanneer 
ons ons toelaat om tussen ou kennisse en 
by ons ou plekke uit te hang, loop ons die 
gevaar om terug te val. Wanneer dit by die 
siekte van verslawing kom, is ons magte-
loos. Hierdie mense en plekke het ons nooit 
voorheen gehelp om skoon te bly nie. Dit 
sal dwaas wees om te dink dat dinge nou 
anders sal wees.

Vir ’n verslaafde is daar geen plaasver-
vanger vir die genootskap van ander wat 
aktief by herstel betrokke is nie. Dit is be-
langrik om onsself ’n guns te doen en ons 
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herstel ’n kans te gee. Daar is baie nuwe 
vriende wat vir ons in Narkotika Anoniem 
wag en daar is ’n nuwe wêreld van onder-
vindings wat voorlê.

Sommige van ons moes ons verwagtinge 
van ’n heeltemal ander wêreld aanpas toe 
ons ontslaan is. Narkotika Anoniem kan 
nie die wêreld rondom ons wonderbaarlik 
verander nie. Dit bied ons wel hoop, vryheid 
en ’n manier om anders binne die wêreld 
te leef deur onsself te verander. Ons mag 
vind dat sommige situasies nie van voriges 
verskil nie, maar deur die program van 
Narkotika Anoniem kan ons die manier hoe 
ons op hulle reageer, verander. Om onsself 
te verander, verander wel ons lewens.

Ons wil hê jy moet weet dat jy in Nar-
kotika Anoniem welkom is. NA het vir 
honderdduisende verslaafdes gehelp om 
skoon te leef, die lewe op sy eie voorwaardes 
te aanvaar en ’n lewe uit te bou wat werklik 
die moeite werd is om te leef.



Herstel en terugval

Baie mense dink dat herstel eenvoudig 
ŉ kwessie is van nie dwelms gebruik nie. 
Hulle sien ŉ terugval as ŉ teken van totale 
mislukking en lang periodes van onthou-
ding as ŉ teken van volkome sukses. Ons 
in die program van herstel van Narkotika 
Anoniem het gevind dat hierdie siening 
te simplisties is. Na ŉ lid vir ŉ rukkie 
betrokke was by ons Genootskap mag ŉ 
terugval dalk die ontnugtering wees wat lei 
tot ŉ meer nougesette toepassing van die 
program. Terselfdertyd het ons sekere lede 
gesien wat vir lang periodes nie dwelms 
gebruik nie, wie se oneerlikheid en selfbe-
drog hulle keer om ŉ volkome herstel en 
aanvaarding binne die samelewing te ge-
niet. Totale en voortdurende onthouding, 
gekombineer met ŉ hegte band en identi-
fikasie met ander in NA-groepe, is steeds 
die beste grondslag vir groei.

Alhoewel alle verslaafdes basies 
soortgelyk is, verskil ons as individue 
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in grade van siekte en koers van herstel. 
Daar mag tye wees wanneer ŉ terugval 
die grondslag lê van totale vryheid. 
Op ander tye sal daardie vryheid slegs 
bereik word deur ŉ  moedswillige, 
verbete eiewilligheid om vas te klou aan 
onthouding, wat ook al gebeur, totdat ŉ 
krisis verby is. ŉ Verslaafde wat op enige 
manier die begeerte of behoefte verloor 
het om te gebruik – selfs vir ŉ kort tydjie 
– en vrye keuse oor impulsiewe denke of 
kompulsiewe optrede het, het ŉ keerpunt 
bereik wat moontlik die beslissende 
faktor kan wees in sy herstel. Die gevoel 
van ware onafhanklikheid en vryheid is 
hier soms nog onbeslis. Om alleen uit te 
gaan en ons lewens weer te bestuur, is vir 
ons aanloklik, maar ons weet dat dit wat 
ons het, afkomstig is van afhanklikheid 
van ŉ Mag groter as onsself en van die 
gee en ontvang van hulp van ander se 
dade van empatie. Dit sal dikwels tydens 
ons herstel gebeur dat die spoke van 
ons verlede ons sal jaag. Die lewe mag 
weer betekenisloos, eentonig en vervelig 
raak. Ons mag verstandelik moeg raak 
met die herhaling van ons nuwe idees 
en fisiek uitgeput word deur ons nuwe 
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aktiwiteite, maar ons weet dat as ons hulle 
nie herhaal nie, sal ons sekerlik weer in 
ons ou gewoontes verval. Ons vermoed 
dat as ons nie gebruik wat ons het nie, 
ons dit wat ons het sal verloor. Sulke tye 
is dikwels die tydperke waarin ons die 
meeste groei. Ons verstand en liggame lyk 
moeg van alles, maar die dinamiese kragte 
van verandering of opregte bekering, diep 
binne ons, mag dalk werk om vir ons 
die antwoorde te gee wat ons innerlike 
motivering en lewens verander.

Herstel, soos ons dit beleef deur ons 
Twaalf Stappe, is ons doelwit, nie net fisie-
ke onthouding nie. Om onsself te verbeter, 
verg inspanning, en omdat ŉ nuwe idee 
nie gekweek kan word in ŉ donker, geslote 
gemoed nie, moet ŉ opening op die een of 
ander manier gemaak word. Aangesien ons 
dit net vir onsself kan doen, moet ons twee 
van ons inherente vyande erken – talmery 
en apatie. Ons weerstand teen verandering 
is blykbaar in ons ingebou en net ŉ atoom-
bom van die een of ander aard sal ŉ veran-
dering of ŉ nuwe plan van aksie meebring. 
ŉ Terugval, as ons dit oorleef, mag die 
plofkrag verskaf vir die slopingsproses. As 
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iemand na aan ons ŉ terugval het en sterf, 
kan dit dalk nét die ding wees wat ons laat 
wakker skrik en laat besef hoe noodsaaklik 
kragtige persoonlike optrede is.

Persoonlike stories
Narkotika Anoniem het sedert 1953 baie ge-

groei. Die mense wat hierdie genootskap gestig 
het, vir wie ons ‘n diep en blywende liefde het, 
het ons baie oor verslawing en herstel geleer. 
In die volgende bladsye vertel ons jou van ons 
ontstaan. Die eerste gedeelte is in 1965 deur 
een van ons vroegste lede geskryf. Meer on-
langse stories van NA-lede se herstel kan in 
ons Basiese Teks, Narcotics Anonymous, 
gevind word.

Ons herstel wel
Soos die ou Engelse gesegde lui: “Poli-

tiek skep vreemde bedmaats”; net so maak 
verslawing ons gelykes. Ons persoonlike 
verhale mag wissel, maar op die ou end 
het ons almal dieselfde ding in gemeen. 
Hierdie gemeenskaplike siekte of kwaal 
is verslawing. Ons ken die twee kompo-
nente van verslawing goed: obsessie en 
kompulsie. Obsessie: daardie gedagte wat 
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ons keer op keer terugneem na ons eie spe-
sifieke dwelm – of ŉ plaasvervanger daar-
voor – net om die gemaklikheid en troos 
wat ons eenmaal geken het, weer te ervaar.

Kompulsiewe optrede: wanneer die 
proses met een dwelm, een “fix”, een 
drankie begin het, kan ons nie deur ons 
eie wilskrag stop nie. As gevolg van ons 
liggaamlike sensitiwiteit tot dwelms is ons 
heeltemal in die greep van ’n verwoesten-
de mag groter as onsself.

Wanneer ons die einde van die pad 
bereik en besef dat ons nie meer as mens 
kan funksioneer nie – nie met óf sonder 
dwelms nie – staar dieselfde dilemma ons 
almal in die gesig. Wat bly daar oor om 
te doen? Die enigste alternatief blyk te 
wees: óf ons gaan aan tot die bitter einde 
– tronke, inrigtings, of die dood – óf vind 
’n nuwe manier van lewe. In die verlede 
het baie min verslaafdes die laaste opsie 
gehad. Hedendaagse verslaafdes is meer 
bevoorreg, want vir die eerste keer in die 
geskiedenis is daar ŉ eenvoudige manier 
wat werk vir baie verslaafdes. Dit is be-
skikbaar vir ons almal. Dit is ’n eenvoudi-
ge, geestelike, niegodsdienstige program 
bekend as Narkotika Anoniem. 
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Toe my verslawing my vyftien jaar ge-
lede3 tot die vlak van algehele magteloos-
heid, nutteloosheid en oorgawe geneem 
het, was daar geen NA nie. Ek het AA 
gevind en in daardie genootskap het ek 
verslaafdes ontmoet wat ook daardie pro-
gram as die antwoord tot hulle probleme 
gevind het. Ons het egter geweet dat baie 
steeds beland op ŉ pad van ontnugtering, 
vernedering en die dood omdat hulle nie 
kon identifiseer met die alkoholiste by 
AA nie. Hulle identifikasie was op die 
vlak van duidelike simptome en nie by 
die dieper vlak van emosies of gevoelens, 
waar empatie ŉ genesende terapie vir alle 
verslaafdes word nie. Saam met verskeie 
ander verslaafdes en ŉ klompie AA-lede 
wat groot vertroue in ons en die program 
gehad het, het ons in Julie 1953 dit wat 
ons vandag ken as Narkotika Anoniem, 
gevorm. Ons het gevoel dat die verslaafde 
nou, van die begin af, soveel as nodig kan 
identifiseer om homself te oortuig dat hy 
kan skoon bly deur die voorbeeld van an-
der wat al baie jare lank herstel het. 

Dat dit hoofsaaklik is wat nodig was, is 
oor die jare bewys. Daardie onuitgesproke 
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taal van herkenning, vertroue en geloof, 
wat ons empatie noem, het die atmosfeer 
geskep waarin ons tyd kon voel, aan die 
werklikheid kon raak en die geestelike 
waardes kon herken wat vir so lank vir so 
baie van ons verlore was. Ons herstelpro-
gram gaan van krag tot krag. Nooit tevore 
kon so baie skoon verslaafdes, uit eie keu-
se en in ’n vrye samelewing, by enige plek 
ontmoet om hulle herstel in algehele krea-
tiewe vryheid te handhaaf nie.

Selfs verslaafdes het gesê dit kon nie 
gedoen word soos ons dit beplan het nie. 
Ons het geglo in openlik geskedulerde 
vergaderings – geen wegkruipery meer 
soos wat ander groepe dit probeer doen het 
nie. Ons het geglo dat dit verskil van ander, 
voorafgaande metodes wat uitgetoets is 
deur diegene wat geglo het die antwoord lê 
in ’n lang onttrekking aan die samelewing. 
Ons het gevoel hoe gouer die verslaafde 
sy probleem in die alledaagse lewe kon 
konfronteer, hoe gouer kon hy weer ŉ 
produktiewe lid van die gemeenskap 
word. Ons moet uiteindelik weer op ons 
eie voete staan en die lewe in die oë kyk, so 
hoekom nie van die begin af nie?
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Natuurlik, as gevolg hiervan, het baie 
teruggeval en heeltemal verlore geraak. 
Baie het egter gebly en party het na hulle 
terugslag weer teruggekom. Die positiewe 
sy hiervan is dat talle van diegene wat nou 
ons lede is, lang tydperke van geheelont-
houding het om die nuweling beter te kan 
help. Hulle houding, gebaseer op die gees-
telike waardes van ons stappe en tradisies, 
is die dinamiese krag wat sorg vir groei en 
eenheid in ons program. Nou weet ons dat 
die tyd aangebreek het dat die ou leuen: 
“Eenmaal ŉ verslaafde, altyd ŉ verslaaf-
de” nie meer deur die gemeenskap of die 
verslaafde verdra sal word nie. Ons herstel 
wel. 
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Die Twaalf Stappe van Narkotika Anoniem

  1. Ons het erken dat ons magteloos was oor ons verslawing – 
dat ons lewens onbeheerbaar geraak het.

  2. Ons het mettertyd geglo dat ŉ Mag groter as ons, ons geestes-
gesondheid aan ons kan teruggee.

  3. Ons het tot ŉ besluit gekom om ons wil en ons lewens toe te 
vertrou aan die sorg van God soos ons Hom verstaan.

  4. Ons het ŉ deeglike en vreeslose mo-rele inventaris van ons-
self opgestel.

  5. Ons het aan God, aan onsself en aan ŉ ander persoon die 
presiese aard van ons foute erken.

  6. Ons was heeltemal gereed dat God al hierdie karakterfoute 
sou verwyder.

 7. Ons het Hom nederig gevra om ons tekortkominge te verwy-
der.

  8. Ons het ŉ lys gemaak van alle persone vir wie ons skade be-
rokken het, en het gewillig geword om sake tussen ons reg te 
stel.

  9. Ons het, sover moontlik, regstreeks die sake met sulke mense 
reggestel, behalwe as ons hulle of ander sou benadeel deur 
dit te doen.

 10. Ons het volgehou om ŉ persoonlike inventaris op te stel en 
wanneer ons verkeerd was, dit dadelik te erken.

 11. Ons het deur gebed en meditasie probeer om ons bewuste 
kontak met God, soos ons Hom verstaan, te verbeter en het net 
gebid vir kennis van sy wil vir ons en die krag om dit uit te 
voer.

 12. Nadat ons as gevolg van hierdie stappe ŉ geestelike ontwa-
king gehad het, het ons probeer om hierdie boodskap aan 
verslaafdes oor te dra en om hierdie beginsels in al ons doen 
en late toe te pas.

Die Twaalf Tradisies van Narkotika Anoniem

  1. Ons gemeenskaplike welsyn behoort eerste te kom; persoon-
like herstel is afhanklik van NA-eenheid.

  2. Vir ons groepsdoeleindes is daar slegs een oppergesag – ŉ 
liefdevolle God soos Hy Homself in ons groepsgewete mag 
openbaar. Ons leiers is maar net vertroude dienaars – hulle 
regeer nie.

  3. Die enigste vereiste vir lidmaatskap is ŉ begeerte om op te 
hou gebruik.

  4. Elke groep behoort outonoom te wees, behalwe in sake waar 
dit ander groepe of NA in die geheel raak.

  5. Elke groep het slegs een hoofdoel – om die boodskap oor te 
dra aan die steeds lydende verslaafde.

  6. ŉ NA-groep behoort nooit enige verwante fasiliteit of bui-
te-onderneming te onderskryf, te finansier of ons naam daar-
aan te koppel nie, sodat probleme met geld, eiendom en pres-
tige ons nie van ons geestelike hoofdoel wegkeer nie.

  7. Elke NA-groep behoort ten volle selfonderhoudend te wees 
en bydraes van buite te weier.

  8. NA behoort altyd nieprofessioneel te bly, maar ons dienssen-
trums kan spesiale werkers in diens neem.

  9. NA behoort as sodanig nooit georganiseerd te wees nie, maar 
ons kan diensrade of komitees stig wat regstreeks verant-
woordelik is aan dié wat hulle dien.

 10. Narkotika Anoniem het geen opinie oor buitekwessies nie; 
gevolglik behoort die naam van NA nooit ingesleep te word 
by openbare polemiek nie. 

 11. Ons beleid oor openbare betrekkinge berus op aantrekking 
eerder as op selfbevordering; ons behoort altyd persoonlike 
anonimiteit te handhaaf wat die pers, radio of rolprente be-
tref.

12. Anonimiteit is die geestelike basis van al ons Tradisies, en dit 
herinner ons altyd daaraan om beginsels bo persoonlikhede 
te stel.
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