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Når vi ved vejs ende erkender, at vi ikke længere kan fungere
som menneske med eller uden stoffer, står vi alle over for det
samme dilemma. Hvad er der tilbage at gøre? Der synes at
være dette valg: Enten at fortsætte så godt vi kan til den bitre
ende – fængsler, institutioner eller død – eller at finde en ny
måde at leve på. Tidligere har meget få addicts haft denne
anden valgmulighed. De, der er addicterede i dag, er mere
heldige. For første gang i menneskehedens samlede historie
har en simpel måde vist sig at virke i mange addicts’ liv. Den er
tilgængelig for os alle. Det er et enkelt åndeligt – ikke et religiøst
– program, kendt som Narcotics Anonymous.
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