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Tüm haklarý saklýdýr

Bu soruyu yalnýz siz yanýtlayabilirsiniz.
Bunu yapmak kolay olmayabilir. Kullanýmýmýz boyunca kendimize daima þunu dedik: "Ben
bununla baþa çýkabilirim." Bu baþlangýçta doðru bile olsa, þimdi öyle deðil. Uyuþturucular bizi
ele geçirdi. Kullanmak için yaþadýk ve yaþamak için kullandýk. Çok basit olarak baðýmlý, yaþamý
uyuþturucular tarafýndan kontrol edilen kiþidir.
Belki uyuþturucularla sorununuz olduðunu itiraf ediyorsunuz ama kendinizi bir baðýmlý olarak
görmüyorsunuz. Hepimiz bir ba-ðýmlýnýn kim olduðu hakkýnda önceden edinilmiþ fikirlere sahibiz.
Bir kez olumlu eyleme geçtiniz mi, baðýmlý olmakta utanýlacak birþey yoktur. Eðer sorunlarýmýzla
özdeþleþebilirseniz çözümlerimizle de özdeþleþebilmeniz mümkündür. Aþaðýdaki sorular Adsýz
Narkotik'de iyileþmekte olan baðýmlýlar tarafýndan yazýlmýþtýr. Eðer baðýmlý olup olmadýðýnýz
hakkýnda þüpheleriniz varsa bu sorularý okumak için birkaç dakika ayýrýn ve onlarý olabildiðince
dürüst olarak yanýtlayýn.
1. Hiç tek baþýnýza kullanýr mýsýnýz?

Evet l

Hayýr l

2. Hiç sorunun belirli bir uyuþturucu olduðunu düþünüp bir
maddeyi diðerinin yerine koyduðunuz oldu mu?

Evet l

Hayýr l

3. Hiç reçeteli uyuþturucu almak için, bir doktoru yanýlttýðýnýz
veya ona yalan söylediðiniz oldu mu?

Evet l

Hayýr l

4. Hiç uyuþturucu çaldýðýnýz veya uyuþturucu
almak için çaldýðýnýz oldu mu?

Evet l

Hayýr l

5. Uyandýðýnýzda veya yatarken düzenli olarak bir
uyuþturucu kullanýr mýsýnýz?

Evet l

Hayýr l

6. Hiç bir uyuþturucunun etkilerini ortadan kaldýrmak
için bir baþkasýný aldýnýz mý?

Evet l

Hayýr l

7. Uyuþturucu kullanmanýzý onaylamayan insanlar
veya yerlerden kaçýnýr mýsýnýz?

Evet l

Hayýr l

8. Hiç ne olduðunu veya size ne yapacaðýný bilmeksizin
bir uyuþturucu kullandýnýz mý?

Evet l

Hayýr l

9. Ýþiniz veya okul performansýnýz uyuþturucu
kullanmanýzdan ötürü hiç etkilendi mi?

Evet l

Hayýr l

10. Uyuþturucu kullanmanýz sonucunda hiç gözaltýna alýndýnýz mý?

Evet l

Hayýr l

11. Ne veya ne kadar kullandýðýnýz hakkýnda hiç yalan söylediniz mi?

Evet l

Hayýr l

12. Uyuþturucu satýn almayý mali sorumluluklarýnýzýn
önüne koyar mýsýnýz?

Evet l

Hayýr l

13. Kullanmayý býrakmayý veya kontrol altýnda
tutmayý hiç denediniz mi?

Evet l

Hayýr l

14. Hiç kullanýmýnýz nedeniyle bir hapishaneye, hastaneye
veya madde rehabilitasyon merkezine girdiniz mi?

Evet l

Hayýr l

15. Kullanmak, uyku uyumanýza veya yemek yemenize
engel oluyor mu?

Evet l

Hayýr l

16. Uyuþturucusuz kalma fikri sizi dehþete düþürüyor mu?

Evet l

Hayýr l

17. Uyuþturucu olmaksýzýn yaþamak size imkansýz gibi mi geliyor?

Evet l

Hayýr l

18. Kendi akýl saðlýðýnýzý hiç sorgular mýsýnýz?

Evet l

Hayýr l

19. Sizin uyuþturucu kullanýmýnýz evdeki yaþamý mutsuz yapýyor mu?

Evet l

Hayýr l

20. Uyuþturucular olmaksýzýn bir ortama uyamadýðýnýzý veya
iyi vakit geçiremediðinizi hiç düþündünüz mü?

Evet l

Hayýr l

21. Hiç kullanmanýz hakkýnda savunmacý, suçlu veya
utanýr hissettiðiniz oldu mu?

Evet l

Hayýr l

22. Uyuþturucularý çok düþünür müsünüz?

Evet l

Hayýr l

23. Mantýk dýþý veya tanýmlanamaz korkular yaþadýðýnýz oldu mu?

Evet l

Hayýr l

24. Kullanmak cinsel iliþkilerinizi etkiledi mi?

Evet l

Hayýr l

25. Hiç tercih etmediðiniz uyuþturucular aldýðýnýz oldu mu?

Evet l

Hayýr l

26. Duygusal acý veya stres nedeniyle hiç uyuþturucu kullandýnýz mý?

Evet l

Hayýr l

27. Hiç herhangi bir uyuþturucuyu aþýrý dozda aldýnýz mý?

Evet l

Hayýr l

28. Olumsuz sonuçlarýna raðmen, uyuþturucu kullanmaya
devam ediyor musunuz?

Evet l

Hayýr l

29. Uyuþturucu sorununuz olabileceðini düþünüyor musunuz?

Evet l

Hayýr l

"Ben baðýmlý mýyým?" Bu yalnýz sizin yanýtlayabileceðiniz bir sorudur. Bu sorularý hepimizin farklý
sayýda "evet" ile yanýtladýðýný bulduk. Gerçekte "evetli" cevaplarýn sayýsý, içimizde ne hissetiðimiz ve
baðýmlýlýðýn yaþamlarýmýzý nasýl etkilediði kadar önemli deðildi.
Bu sorularýn bazýlarý uyuþturuculardan söz bile etmiyor. Bunun nedeni baðýmlýlýðýn
yaþamlarýmýzýn her alanýný etkileyen sinsi bir hastalýk olmasýdýr. Ýlk bakýþta uyuþturucularla pek
ilgisi yokmuþ gibi görünen alanlarý bile etkiler. Kullandýðýmýz deðiþik uyuþturucular, onlarý
neden kullandýðýmýz ve onlarýn bize yaptýklarý kadar önemli deðillerdi.
Bu sorularý ilk kez okuduðumuzda baðýmlý olabileceðimizi düþünmek korkutucuydu.
Bazýlarýmýz bu düþünceleri þöyle diyerek geçiþtirmeyi denedik:
"Pöh, bu sorular akla yatkýn deðil."
Veya
"Ben farklýyým. Uyuþturucu aldýðýmý biliyorum ama ben baðýmlý deðilim. Benim somut,
duygusal / ailevi / iþ sorunlarým var."
Veya
"Yalnýzca þu sýrada toparlanmakta zorluk çekiyorum."
Veya
"Doðru insaný bulunca / doðru iþe girince v.s. býrakabileceðim."
Eðer baðýmlýysanýz iyileþmeye doðru herhangi bir ilerleme kaydedilebilmesi için, ilk önce
uyuþturucular ile bir sorununuz olduðunu itiraf etmelisiniz. Dürüstçe yaklaþýldýðýnda bu sorular,
uyuþturucu kullanmanýn yaþamýnýzý nasýl yönetilemez hale getirdiðini görmenize yardýmcý
olabilirler. Baðýmlýlýk, iyileþme yoksa, hapishaneler, hastaneler ve ölüm ile son bulan bir
hastalýktýr. Pek çoðumuz uyuþturucular, artýk onlarýn bize yapmalarýna ihtiyaç duyduðumuzu
yapmadýklarý için Adsýz Narkotik'e geldik. Baðýmlýlýk; onurumuzu, öz itibarýmýzý, ailemizi,
sevdiklerimizi ve hatta yaþama arzumuzu alýr. Baðýmlýlýðýnýzda bu noktaya varmak zorunda
deðilsiniz. Bizler þahsi cehennemimizin kendi içimizde olduðunu bulduk. Eðer yardým isterseniz
bunu Adsýz Narkotik Arkadaþlýkbirliðinde bulabilirsiniz.

"Uzanýp Adsýz Narkotik'i bulduðumuzda bir cevap arýyorduk. Ýlk NA toplantýmýza yenilgi
içinde geldik ve ne beklediðimizi bilmiyorduk. Bir toplantýda, veya birkaç toplantýda oturduktan
sonra, insanlarýn umursadýðýný ve yardým etmeye istekli olduklarýný hissetmeye baþladýk.
Beynimizin bize asla baþaramayacaðýmýzý söylemesine raðmen, Arkadaþlýkbirliðindeki insanlar
iyileþebileceðimizde ýsrar ederek bize ümit verdiler. Dost baðýmlýlarla çevrili olduðumuzu, artýk
yalnýz olmadýðýmýzý kavradýk. Ýyileþme, toplantýlarýmýzda gerçekleþir. Yaþamlarýmýz tehlikede.
Ýyileþmeyi ilk baþa koyarak, programýn çalýþtýðýný bulduk. Bizi altüst eden üç gerçekle yüzleþtik.
1. Baðýmlýlýk üzerinde güçsüzüz ve yaþamýmýz yönetilemez halde;
2. Hastalýðýmýzdan sorumlu olmamamýza raðmen iyileþmemizden biz sorumluyuz;
3. Artýk baðýmlýlýðýmýzdan ötürü insanlarý, yerleri ve þeyleri daha fazla suçlayamayýz. Bizim
sorunlarýmýz ve bizim duygularýmýz ile biz yüzleþmeliyiz.
Ýyileþmenin mutlak silahý iyileþmekte olan baðýmlýdýr."1
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