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yanýtlamak için yazýlmýþtýr. Mesajýmýz çok basit: Biz uyuþturucu
kullanmadan yaþamak için bir yol bulduk ve bunu sorunu
uyuþturucular olan herkesle paylaþmaktan mutluluk duyarýz.
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Ýlk NA toplantýnýza hoþgeldiniz. NA baðýmlýlara uyuþturucusuz yaþamanýn yolunu sunar. Eðer
baðýmlý olduðunuzdan emin deðilseniz, endiþelenmeyin. Yalnýzca toplantýlara gelmeye devam
edin. Kendi kararýnýzý vermeniz için çok zamanýnýz olacak.

Eðer birçoðumuzun ilk NA toplantýsýna katýldýðý gibiyseniz, bir hayli huzursuz hissediyor ve
toplantýdaki herkesin size odaklandýðýný düþünüyor olabilirsiniz. Durum buysa, bir tek siz böyle
deðilsiniz. Birçoðumuz ayný þekilde hissettik. "Miden düðüm düðümse olasýlýkla doðru yerdesin"
denir. Biz, NA kapýlarýndan içeri kimsenin yanlýþlýkla girmediðini sýk sýk söyleriz. Baðýmlý
olmayanlar zamanlarýný, acaba baðýmlý mýyýz? diye merak ederek geçirmezler. Þayet baðýmlý olup
olmadýðýnýzý merak ediyorsanýz, bir baðýmlý olabilirsiniz. Sadece kendinize, bizim için nasýl
olduðunu paylaþýrken, bizi dinleyecek zamaný tanýyýn. Belki size tanýdýk gelen birþey
duyacaksýnýz. Diðerlerinin sözünü ettiði uyuþturucularý kullanýp kullanmadýðýnýz önemli deðil.
Hangi uyuþturucuyu kullandýðýnýz önemsiz. Eðer kullanmayý býrakmak istiyorsanýz buraya
hoþgeldiniz. Çoðu baðýmlý çok benzer duygular yaþar ve farklýlýklarýmýzýn deðil
benzerliklerimizin üzerinde odaklanmakla birbirimize yardýmcý oluruz.

Kendinizi ümitsiz ve korkak hissediyor olabilirsiniz. Denediðiniz diðer þeyler gibi bu
programýn da sizin için çalýþmayacaðýný düþünebilirsiniz. Veya birbaþkasý için evet, ama benim
için hayýr, diye düþünebilirsiniz. Çünkü siz, bizden farklý olduðunuzu hissedersiniz.Çoðumuz
NA'ya ilk geldiðimizde öyle hissettik. Bir þekilde uyuþturucu kullanarak devam edemiyeceðimizi
biliyorduk, ama nasýl býrakýlýr ve temiz kalýnýr, onu bilmiyorduk. Hepimiz bizim için o denli
önemli hale gelmiþ birþeyi býrakmaktan korkuyorduk. NA'da tek üyelik koþulunun, kullanmayý
býrakma arzusu olduðunu keþfetmek, insana rahat bir nefes aldýrýr.

Ýlk baþta çoðumuz birþeyleri yeni bir yolla yapmayý denemekten çekiniyor ve korkuyorduk.
Emin olduðumuz tek þey eski yollarýmýzýn hiç çalýþmadýðýydý. Temizlendikten sonra bile hemen
bir deðiþiklik olmadý. Çoðu kez, araba sürmek veya telefonu kullanmak gibi, her zamanki
aktivitelerimiz bile ürkütücü ve tuhaf geldi. Sanki tanýmadýðýmýz biri olmuþtuk. Ýþte burada
arkadaþlýkbirliði ve diðer temiz baðýmlýlarýn desteði gerçekten yardýmcý olur ve umutsuzca
ihtiyaç duyduðumuz doðrulama için, baþkalarýna güvenmeye baþlarýz.

Belki, "Evet ama" veya "Ya öyleyse?" diye düþünmeye baþladýnýz bile. Oysa þüpheleriniz varsa
bile, baþlangýç için þu basit önerilerden yararlanabilirsiniz. Gidebildiðiniz kadar çok NA
toplantýsýna katýlýn ve özellikle kullanma arzusu çok güçlü olduðu zaman yararlanmak için,
düzenli olarak NA telefon numaralarý toplayýn. Kullanma arzusu toplantýlarýn olduðu gün ve
saatlerle kýsýtlý deðildir. Biz bugün temiziz çünkü yardým istedik. Bize yardýmcý olan size de
yardýmcý olabilir. Öyleyse bir baþka iyileþmekte olan baðýmlýyý aramaktan korkmayýn.

Aktif baðýmlýlýða dönmemenin tek yolu o ilk uyuþturucuyu almamaktýr. Bir baðýmlý için
yapýlacak en doðal þey uyuþturucu kullanmaktýr. Çoðumuzun ruh, duygu ve akýl hali deðiþtirici
kimyasallardan uzak durabilmesi için ciddi anlamda fiziksel, akýlsal, duygusal ve ruhsal
deðiþimler geçirmesi zorunlu oldu. NA'nýn Oniki Basamaðý bize bir deðiþim yolu sunar. Birinin
dediði gibi: "Sýrf toplantýlara gelerek belki temizlenebilirsin. Ama temiz kalmak ve iyileþmeyi
deneyimlemek istiyorsan, Oniki Basamaðý uygulaman gerecek." Bu tek baþýna
yapabileceðimizden fazladýr. NA Arkadaþlýkbirliðinde, bizi saðlýklý ve uyuþturuculardan uzak
tutan yeni bir yaþam yolunu öðrenme ve pratiðe geçirme çabalarýmýzda, birbirimize destek
veririz.



Ýlk toplantýnýzda çeþitli temizlik süreleri olan kiþilerle tanýþacaksýnýz. O kadar süre nasýl temiz
kaldýklarýna þaþabilirsiniz. NA toplantýlarýna gelmeye devam eder ve temiz kalýrsanýz, nasýl
çalýþtýðýný anlar hale geleceksiniz. Temiz baðýmlýlar arasýnda ortak bir saygý ve umursayýþ vardýr.
Çünkü hepimiz baðýmlýlýðýn çilesini çekmek zorunda kaldýk. Ýyileþmemizde birbirimizi sever ve
destekleriz. NA programý, temiz kalmamýza yaradýðýný bulduðumuz, ruhsal ilkeleri kapsar.
Sizden hiçbirþey talep edilmeyecek ama birçok öneri alacaksýnýz. Bu arkadaþlýkbirliði bize,
bulduðumuzu size verme olanaðýný saðlar: Temiz bir yaþam yolu. "Bizde olaný tutmak için onu
vermek" zorunda olduðumuzu biliriz.

Ýþte böyle…Hoþgeldiniz! Buraya gelebildiðinize memnun olduk ve umarýz kalmaya karar
verirsiniz. NA toplantýlarýnda Tanrýdan söz edildiðini duyacaðýnýzý bilmeniz önemlidir. Sözünü
ettiðimiz, olanaksýz görüneni olanaklý yapan, kendimizden üstün bir Güç'tür. O Gücü burada,
NA'da, programda, toplantýlarda ve insanlarda bulduk. Bu ruhsal ilke, her seferinde bir gün ve
bir gün çok uzun olduðunda, her seferinde beþ dakika, uyuþturucusuz yaþamak için iþimize
yaradý. Tek baþýna bir türlü yapamadýðýmýzý, birlikte yapabiliriz. Kendinizinkini bulana dek sizi,
bizim gücümüzü ve umudumuzu kullanmaya davet diyoruz. Size karþýlýksýz verileni, sizin de
bir baþkasýyla paylaþmak isteyebileceðiniz bir zaman gelecektir.

GELMEYE DEVAM — BU ÇALIÞIR!


