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NA adalah ikatan Persaudaraan atau perkumpulan nirlaba bagi
para pria dan wanita bagi siapa drugs memiliki masalah utama
berupa drugs. Kita adalah pecandu dalam pemulihan yang
bertemu secara rutin untuk membantu satu sama lain untuk tidak
menggunakan lagi. Ini adalah program berpantang penuh dari
penggunaan segala jenis drugs. Cuma ada satu persyaratan
keanggotaan, yaitu keinginan untuk berhenti menggunakan drugs.
Kita menyarankan supaya Anda dapat memelihara keterbukaan
pikiran Anda dan memberikan kesempatan bagi diri Anda sendiri.
Program kita adalah serangkaian prinsip-prinsip yang ditulis secara
sederhana sehingga dapat kita ikuti dalam kehidupan kita seharihari. Hal yang paling penting mengenai rangkaian prinsip-prinsip
ini adalah karena mereka membawa hasil.
Tidak ada paksaan dalam NA. Kita tidak berafiliasi dengan
organisasi mana pun, kita tidak memungut uang pangkal maupun
iuran, tidak ada janji-janji yang harus ditandatangani, tidak ada
janji-janji yang diberikan kepada siapapun. Kita tidak berhubungan
dengan kelompok-kelompok politis, religius, atau penegak hukum,
dan tidak berada di bawah pengawasan di saat kapan pun.
Siapapun bisa bergabung dengan kita, tidak perduli dengan usia,
ras, identitas seksual, kepercayaan, agama, atau ketiadaan agama.
Kita tidak tertarik dengan apa atau berapa banyak Anda
pernah menggunakan atau siapapun bandar Anda dulu, apa
yang telah Anda lakukan di masa lalu, seberapa banyak atau
seberapa sedikit yang Anda miliki, kecuali pada apa yang ingin
Anda lakukan dengan masalah Anda dan bagaimana kita di
sini dapat membantu. Pendatang baru adalah orang terpenting
dalam pertemuan mana pun, karena kita hanya dapat memelihara
pemulihan yang kita miliki dengan memberikannya kepada orang
lain. Kita telah belajar dari pengalaman kelompok kita bahwa
mereka yang tetap kembali ke pertemuan secara rutin dapat
bertahan tidak menggunakan lagi.
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