
We herstellen echt
Wanneer wij aan het eind van ons latijn zijn en ondervinden 

dat we niet langer met, maar ook niet zonder drugs als normale 
mensen kunnen functioneren, staan we allemaal voor hetzelfde 
dilemma. Wat kunnen we nog doen? Er lijkt deze keuze te 
zijn: zo goed en zo kwaad als het kan doorgaan tot het bittere 
einde – gevangenissen, inrichtingen en de dood – óf op zoek 
gaan naar een nieuwe manier van leven. Vroeger hadden zeer 
weinig verslaafden deze keuzemogelijkheid. Zij die vandaag 
de dag verslaafd zijn, hebben meer geluk. Voor het eerst in de 
geschiedenis is er een eenvoudige aanpak die zich in het leven 
van veel verslaafden heeft bewezen. Ieder van ons kan van deze 
methode gebruikmaken. Het is een eenvoudig spiritueel – geen 
religieus – programma, dat bekend staat onder de naam 
NA-Anonieme Verslaafden.
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