ยินดีตอนรับสู
สมาคมผูติดยาเสพติดนิรนาม
ยินดีตอนรับเขาสูการประชุมครั้งแรกของคุณกับสมาคมผูติด
ยาเสพติดนิรนาม เอ็นเอเสนอแนวทางในการดํารงชีวิตโดยปลอด
ยาเสพติดใหกับผูติดยาเสพติด แตถาคุณไมแนใจวาคุณคือผูติดยา
หรือไม ไมตอ งกังวล เพียงแคเขารวมการประชุมของเราบอยๆ คุณ
จะสามารถตัดสินใจไดเองวาคุณเปนผูติดยาเสพติดหรือไม
ถาคุณเปนเหมือนกับพวกเราหลายๆ คนตอนทีเ่ ริม่ เขารวมประชุม
กับเอ็นเอใหมๆ คุณคงจะคอนขางประหมา และคิดวาทุกคน ในที่
ประชุมกําลังเพงความสนใจมาทีค่ ณ
ุ บอกไดเลยวาไมใชคณ
ุ คนเดียว
ที่คิดเชนนั้น พวกเราหลายคนก็รูสึกแบบเดียวกัน มีคําพูดที่วา “ถา
คุณรูสึกปนปวนในทอง นั่นอาจจะหมายความวา คุณมาถูกที่แลว”
เรามักพูดอยูบอยๆ วา ไมมี ใครพลาดเดินเขามาในเอ็นเอหรอก
เพราะคนที่ไมติดยาเสพติดจะไมเสียเวลานั่งถามตัวเองวาเขาเปน
ผูต ดิ ยาเสพติดหรือไม? เขาไมทาํ อยางนัน้ แน แตถา คุณมานัง่ สงสัย
วาคุณเปนผูต ดิ ยาเสพติดหรือไมแลวละก็ คุณอาจจะเปนก็ได เพียง
แคคณ
ุ ยอมเสียเวลาสักนิดเพือ่ มานัง่ ฟงเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ กับพวกเรา
ในอดีต มันอาจจะชวยตัดสินไดวา คุณเหมือนพวกเราหรือไม? มัน
ไมสําคัญวาคุณใชยาเสพติดชนิดเดียวกับที่เขาพูดถึงหรือไม? และ
ก็ไมสําคัญวาคุณใชยาเสพติดชนิดใดอยู ขอเพียงใหคุณรูไววา เรา
ยินดีตอ นรับคุณเสมอ ถาหากคุณตองการเลิกใชยา ผูต ิดยาเสพติด
สวนมากมักมีความรูสึกที่เหมือนๆ กัน และดวยความเหมือนนี่เอง
ที่ทําใหพวกเราแตละคนสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันได
คุณอาจรูสึกสิ้นหวังและกลัว คุณอาจคิดวาโปรแกรมนี้จะไม
สําเร็จเหมือนกับวิธีอื่นๆ ที่คุณเคยลองมาแลว หรือคุณอาจจะคิด
วามันไดผลกับคนอื่นแตไมใชกับคุณ เพราะคุณคิดวาคุณแตกตาง
จากพวกเรา พวกเราสวนใหญก็รูสึกเชนนั้นตอนมาที่เอ็นเอใหมๆ
ถึงแมวาพวกเราตระหนักดีวา พวกเราไมสามารถใชยาเสพติดได
อีกตอไป แตพวกเราไมรูวิธีที่จะเลิกหรือหยุดใชยาเสพติด พวกเรา
ทุกคนกลัวการปลอยวางสิ่งที่เคยมีบทบาทสําคัญมากตอชีวิตเรา
แตพอมาทราบวา ขอบังคับเดียวในการเขาเปนสมาชิกเอ็นเอ คือ
ความปรารถนาที่จะหยุดใชยาเสพติด พวกเราก็รูสึกโลงใจขึ้นมา
ทันที

ตอนแรก พวกเราสวนมากรูส กึ ระแวงและหวาดกลัวกับการลอง
ปฏิบัติตามวิธีใหมๆ เพราะสิ่งเดียวที่ฝงใจพวกเรา คือ วิธีเกาๆ นั้น
ไมไดผลเลยถึงแมจะหยุดใชยาแลว แตสิ่งตางๆ รอบตัวเราก็ไมได
เปลี่ยนแปลงตามในทันที บอยครั้งที่เรารูสึกวากิจกรรมประจําวัน
อยางการขับรถ หรือการใชโทรศัพท นากลัวและไมคนุ เคย เหมือนกับ
วาเรากลายมาเปนคนแปลกหนากับตัวเอง นี่จึงเปนคําอธิบายวา
ทําไมโปรแกรมทีส่ มาคมฯ และการสนับสนุนจากผูเ ลิกใชยาเสพติด
คนอื่นๆ มีสวนชวยเหลือไดมาก และพวกเราเริ่มไวใจคนอื่นเพื่อ
แลกกับความเชื่อใจที่พวกเราใฝฝนหาเปนการ ตอบแทน
คุณอาจจะกําลังคิดอยูวา “ก็ได แต” หรือ “ถาเผื่อ…?” ถาหาก
คุณกําลังสงสัยอยู คุณอาจจะลองทําตามขอเสนอแนะงายๆเหลานี้
เปนการเริ่มตนกอนก็ได เขารวมการประชุมเอ็นเอบอยที่สุดเทาที่
คุณทําได และพกเบอรโทรศัพทสายดวนของเอ็นเอเพือ่ ใชเปนประจํา
โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่รูสึกอยากยามากๆ ความตองการที่จะ
หยุดยาไมไดจํากัดอยูแควันและเวลาที่เราเขาประชุมเทานั้น ที่พวก
เราสามารถเลิกใชยาเสพติดไดในวันนี้ เพราะพวกเราพยายามวิ่ง
เขาหาความชวยเหลือ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ชวยเราก็สามารถชวย คุณ
ได ดังนั้นไมตองกลัวที่จะโทรศัพทหาผูติดยาที่ฟนสภาพคนอื่นๆ
ทางเดียวที่จะปองกันการกลับไปใชยาเสพติดอีก นั่นคือการที่
เราจะไมเริม่ ใชยาเสพติดอีก โดยธรรมชาติแลว สิง่ ทีผ่ ตู ดิ ยาเสพติด
สวนใหญมักทําคือการใชยาเสพติด ในการที่พวกเราจะงดเวนจาก
การใชสารเคมีที่ปวนอารมณเปลี่ยนความคิด เราตองผานการ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ ไมวาจะเปนดานรางกาย จิตใจ อารมณ
และจิตวิญญาณ กระบวนการ 12 ขัน้ ตอนของสมาคมผูต ดิ ยาเสพติด
นิรนามเสนอวิธีการที่ชวยในการเปลี่ยนแปลง อยางที่หลายคนพูด
วา “คุณอาจจะหยุดใชยาเสพติดไดจากการเขาประชุม แตถาหาก
คุณอยากอยูอ ยางปลอดยาเสพติดและเปนผูฟ น สภาพแลวละก็ คุณ
อาจจะตองปฏิบตั ติ ามกระบวนการ 12 ขัน้ ตอนของเอ็นเอ” นีอ่ าจจะ
ยากเกินกวาที่จะทําตัวคนเดียว ดังนั้น ที่สมาคมฯ จึงใหกําลังใจ ซึ่ง
กันและกันในการพยายามทีจ่ ะเรียนรูแ ละปฏิบตั ิตามวิถีใหมในการ
ใชชีวิตที่จะชวยใหเราแข็งแรงและปลอดยาเสพติด
ในการประชุมครั้งแรกของคุณ คุณจะไดพบผูคนที่มีระยะเวลา
ในการปลอดยาเสพติดแตกตางหลากหลาย คุณอาจจะสงสัยวา
พวกเขาอยูอ ยางปลอดยาเสพติดไดนานขนาดนัน้ ไดอยางไร ถาคุณ
มาเขาประชุมเอ็นเออยูเรื่อยๆและอยูอยางปลอดยาเสพติดได คุณ

จะเขาใจวามันไดผลไดอยางไร ในกลุมผูปลอดยาเสพติดดวยกัน
เขาจะมีความเคารพและหวงใยซึ่งกันและกัน เพราะพวกเราตาง
ตองเอาชนะความทุกขทรมานจากการติดยาเสพติดกันทัง้ นัน้ พวกเรา
รักและสนับสนุนกันและกันตลอดระยะการฟน สภาพ โปรแกรมของ
เอ็นเอประกอบไปดวยหลักปฏิบัติทางจิตใจที่เราคนพบวา สามารถ
ชวยใหเราอยูอ ยางปลอดยาเสพติดได ไมมขี อ เรียกรองใดๆ สําหรับ
คุณ มีแตคุณจะไดรับคําแนะนํามากมาย สมาคมฯ มอบโอกาสให
เราไดมอบสิ่งที่เราคนพบแกคุณ นั่นคือ วิธีการใชชีวิตอยางปลอด
ยาเสพติด พวกเรารูวา เราตอง “มอบสิ่งนั้นใหกับผูอื่นเพื่อรักษา
สิ่งที่เรามีอยู”
อยางไรก็ตาม เรายินดีตอนรับ! พวกเราดีใจที่คุณมาที่นี่และ
หวังวาคุณตัดสินใจทีจ่ ะอยูต อ ขอสําคัญประการหนึง่ ทีค่ ณ
ุ ควรรูค อื
ในการประชุมเอ็นเอนั้นมักจะมีการเอยถึงสิ่งที่เราศรัทธา สิ่งที่เรา
อางอิงถึง คือพลังทีเ่ หนือกวาตัวเราทีท่ าํ ใหเรือ่ งที่ไมนา จะเปนไปได
ใหเปนไปได พวกเราพบพลังที่เกิดขึ้นที่นี่ ที่เอ็นเอ ในวิธีการของ
เอ็นเอ ในที่ประชุมของเอ็นเอและในทุกคน นี่คือหลักปฎิบัติทาง
จิตใจที่ ไดผลตอการดํารงชีวิตไปทีละวันโดยปลอดยาเสพติดของ
พวกเรา และเมื่อไรก็ตามที่รูสึกวาหนึ่งวันนานเกินไป ก็ลดลงมา
เหลือแคหา นาทีก็ได ถาหากรูส กึ วาเรายังไมสามารถปฏิบตั ติ ามหลัก
การนี้ไดดวยตัวของเราเอง เราลองทําพรอมไปกับคนอื่นกอนก็ได
เราขอเชิญชวนใหคุณเขามาคนหากําลังใจและความหวังที่นี่ และ
เมือ่ ใดทีค่ ณ
ุ คนพบทัง้ สองสิง่ นี้ เมือ่ นัน้ คุณอาจตองการนํามาแบงปน
กับคนอื่นบางก็ได

เราจะมาอีก เพราะทําแลวไดผล!

เบอรโทรศัพทสายดวนของเอ็นเอในทองทีข่ องคุณคือ
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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