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Tüm haklarý saklýdýr

NA, uyuþturucular kendileri için önemli bir sorun haline gelmiþ kadýn ve erkeklerin
oluþturduðu kar gütmeyen bir arkadaþlýk birliðidir. Bizler, temiz kalmakta birbirine yardým
etmek için düzenli toplanan iyileþmekte olan baðýmlýlarýz. Aidat veya ücretler yoktur. Üyelik için
tek koþul kullanmayý býrakma arzusudur.
Buraya geldiðinizde temiz olmak zorunda deðilsiniz ama ilk toplantýnýzdan sonra gelmeye
devam etmenizi ve temiz gelmenizi öneririz. NA'dan yardým almak için aþýrýdozu veya hapis
kararýný beklemeniz gerekmez, ne de baðýmlýlýk iyileþmesi olmayan, ümitsiz bir haldir.
Uyuþturucu kullanma arzusunu yenmek, Adsýz Narkotik'in Oniki Basamak programý ve
iyileþmekte olan baðýmlýlarýn arkadaþlýk birliði yardýmýyla mümkündür.
Baðýmlýlýk, herkesin baþýna gelebilecek bir hastalýktýr. Bazýlarýmýz uyuþturucu kullandýk çünkü
ondan zevk alýyorduk. Öte yandan diðerlerimiz sahip olduðumuz duygularý bastýrmak için
kullandýk. Daha baþkalarýmýz fiziksel veya akýlsal hastalýklar çektik ve rahatsýzlýðýmýz sýrasýnda
bize yazýlan ilaçlara baðýmlý hale geldik. Bazýlarýmýz sýrf hava atmak için birkaç kez uyuþturucu
kullanýp sonradan býrakamadýðýný gördü ve aramýza katýldý.
Birçoðumuz baðýmlýlýðý yenmeye çalýþtýk ve bazen geçici bir rahatlama mümkün oldu ama
bunu genellikle öncekinden daha da beter bir durum izledi.
Þartlar ne olursa olsun gerçekten önemli deðil. Baðýmlýlýk þeker hastalýðý gibi ilerleyen bir
hastalýk. Bizim uyuþturuculara allerjimiz var. Sonlarýmýz hep ayný: hapishaneler, hastaneler veya
ölüm. Eðer yaþam yönetilemez hale geldiyse ve uyuþturucu kullanma zorunda olmadan yaþamak
istiyorsanýz, biz bir yol bulduk. Ýþte hastalýðýmýzý yenmemize yardýmcý olan, günlük bazda
kullandýðýmýz Adsýz Narkotik'in Oniki Basamaðý.
1. Biz baðýmlýlýðýmýz üzerinde güçsüz olduðumuzu, yaþamýmýzýn yönetilemez hale geldiðini
itiraf ettik.
2. Biz kendimizden üstün bir Gücün akýl saðlýðýmýzý geri getirebileceði inancýna vardýk.
3. Biz irademizi ve yaþamýmýzý Onu anladýðýmýz gibi Tanrý'nýn gözetimine devretmeye karar
verdik.
4. Biz kendimizin araþtýrýcý ve korkusuz ahlaksal bir envanterini aldýk.
5. Biz Tanrý'ya, kendimize ve bir baþka insana yanlýþlarýmýzýn asýl doðasýný itiraf ettik.
6. Biz Tanrý'nýn bütün bu karakter kusurlarýný kaldýrmasý için tümüyle hazýrdýk.
7. Biz Ondan eksikliklerimizi kaldýrmasýný alçakgönüllülükle istedik.
8. Biz zarar vermiþ olduðumuz tüm kiþilerin bir listesini yaptýk ve hepsine düzelti yapmaya
istekli hale geldik.
9. Biz bu kiþilere, mümkün olan her yerde, onlarý veya baþkalarýný kýrmadan, doðrudan düzelti
yaptýk.
10. Biz kiþisel envanterimizi almaya devam ettik ve hatalý olduðumuzda bunu derhal itiraf ettik.
11. Biz dua ve meditasyon yoluyla Onu anladýðýmýz gibi Tanrý ile bilinçli baðlantýmýzý geliþtirmeyi
aradýk; yalnýz Onun bizim için isteðini bilmeyi ve bunu yerine getirmek için güç isteyerek
dua ettik.
12. Bu basamaklarýn sonucunda ulaþtýðýmýz ruhsal uyanýþla, biz bu mesajý baðýmlýlara taþýmaya
ve bu ilkeleri tüm yaþantýmýzda uygulamaya çalýþtýk.

Ýyileþme yalnýzca temiz olmakla bitmez. Tüm uyuþturuculardan (ve evet bu alkol ve esrar da
demektir) uzak durunca asla baþarýyla baþa çýkamadýðýmýz duygularla yüzyüze geliriz. Hatta
geçmiþte sahip olmayý beceremediðimiz duygular bile yaþarýz. Eski ve yeni duygularý geldikleri
gibi karþýlamaya istekli hale gelmeliyiz.
Duygularý yaþamayý öðreniriz ve onlarla hareket etmedikçe bize zarar vermeye ceklerini
kavrarýz. Onlarla hareket etmektense, baþa çýkamadýðýmýz bir duyguya sahipsek, bir NA üyesini
ararýz. Paylaþarak, onu çözmeyi öðreniriz. Büyük bir ihtimalle benzer bir deneyimleri olmuþtur
ve onlar için çalýþaný aktarabilirler. Anýmsayýn, yalnýz bir baðýmlý kendine kötü arkadaþtýr.
Oniki Basamak, yeni arkadaþlar ve rehberler, hepsi bu duygularla baþa çýkmamýza yardýmcý
olur. NA'da iyi günleri paylaþarak sevinçlerimiz çoðalýr; kötü günleri paylaþarak üzüntülerimiz
azalýr. Hayatýmýzda ilk kez hiçbirþeyi tek baþýna deneyimlemek zorunda deðiliz. Þimdi grubumuz
var, daima bizimle olabilecek bir Yüksek Güç ile iliþkimizi geliþtirebiliriz.
Alanýnýzdaki üyelerle tanýþýr tanýþmaz bir rehber arayýp bulmanýzý öneririz. Yeni bir üyeye rehberlik
yapmak bir ayrýcalýktýr, öyleyse birine sormak için çekinmeyin. Rehberlik her iki taraf için de
ödüllendiriciir bir deneyimdir; hepimiz burada yardým etmek ve edilmek için bulunuyoruz.
Ýyileþmekte olan bizler, NA programýnda geliþmemizi ve uyuþturucularsýz iþlev yeteneðimizi
sürdürebilmek için öðrendiklerimizi sizinle paylaþmalýyýz.
Bu program ümit sunar. Yanýnýzda tüm getireceðiniz, kullanmayý býrakma arzusu ve bu yeni
yaþam yolunu deneme istekliliðidir.
Toplantýlara gelin, açýk fikirle dinleyin, sorular sorun, telefon numaralarý alýn ve onlarý
kullanýn. Yalnýzca bugün için temiz kalýn.
Size bunun adsýz bir program olduðunu ve adsýzlýðýnýzýn sýký güvencede tutulacaðýný
hatýrlatalým."Biz sizin neyi ne miktarda kullandýðýnýz veya kanallarýnýzýn kimler olduðu, geçmiþte
neler yaptýðýnýz, varýnýz yoðunuz ile ilgilenmiyoruz, ancak sorununuz hakkýnda ne yapmak
istiyorsunuz ve biz size nasýl yardýmcý olabiliririz."
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Oniki Basamak ve Oniki Gelenek AA World Services, Inc. izni ile,
uyarlanarak yeniden basýlmýþtýr.

