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Ketika berada di ujung jalan, kita menemukan bahwa kita tidak
dapat lagi berfungsi sebagai seorang manusia, baik dengan
drugs atau tanpa drugs, kita semua menghadapi dilema yang
sama. Apa lagi yang tersisa untuk dilakukan? Tampaknya hanya
ada alternatif ini: melanjutkan perjalanan dengan kemampuan
terbaik dan berakhir dengan kepahitan – di penjara, institusi,
atau kematian – atau menemukan cara baru untuk hidup.Tahuntahun telah berlalu, sangat sedikit pecandu yang pernah punya
pilihan terakhir ini. Mereka yang masih kecanduan hari ini, lebih
beruntung. Untuk pertama kali dalam sepanjang sejarah umat
manusia, sebuah cara sederhana telah memberikan bukti dalam
kehidupan Kita Dapat Pulih 117 banyak pecandu. Ini tersedia
bagi kita semua. Ini adalah program spiritual sederhana – bukan
agama – yang dikenal sebagai Narkotik Anonimus.
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