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Mengapa Kita Disini?

Mengapa Kita Disini?

Sebelum datang ke Persaudaraan NA, kita tidak dapat
mengendalikan hidup kita. Kita tidak dapat hidup dan menikmati
kehidupan sebagaimana layaknya orang lain. Kita harus
memiliki sesuatu yang berbeda dan mengira bahwa kita telah
menemukannya dalam drugs. Kita menempatkan penggunaan
drugs lebih penting daripada kesejahteraan keluarga kita, istri
kita, suami kita, dan anak-anak kita. Kita harus mendapatkan
drugs, tidak peduli bagaimanapun caranya. Kita telah menyakiti
banyak orang, namun terutama kita telah menyakiti diri kita
sendiri. Melalui ketidakmampuan kita untuk menerima tanggung
jawab pribadi, kita sebenarnya menciptakan masalah kita sendiri.
Kita tampaknya tidak mampu menghadapi hidup sebagaimana
mestinya.
Kebanyakan dari kita menyadari bahwa dalam kecanduan kita,
kita perlahan-lahan membunuh diri sendiri, namun kecanduan
adalah musuh kehidupan yang sangat licik sehingga kita
kehilangan daya untuk mengatasi hal ini. Banyak di antara kita
yang berakhir di penjara, atau mencari bantuan melalui obatobatan medis, agama, dan psikiatri. Tak ada satu pun dari
metode-metode ini yang cukup bagi kita. Penyakit kita selalu
muncul kembali atau semakin berkembang hingga, dalam
keputusasaan, kita mencari bantuan satu sama lain di Narkotik
Anonimus.
Setelah datang ke NA, kita menyadari bahwa kita adalah
orang-orang sakit. Kita menderita penyakit yang tidak diketahui
obatnya. Meskipun demikian, penyakit ini dapat dihentikan
perkembangannya di titik tertentu, dan pemulihanpun dengan
demikian, menjadi mungkin.
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