Wie is een CA-lid?
Hoewel de naam “Cocaine Anonymous” kan klinken alsof het programma over één
soort drugs gaat, willen we je op het hart drukken dat het zich niet beperkt tot één
soort drugs. Velen van onze leden hebben veel cocaïne gebruikt; andere alleen maar
een beetje, en sommigen hebben zelfs nooit coke geprobeerd. We hebben leden die
alleen maar dronken bij speciale gelegenheden, er zijn er die zichzelf gewoon een
zuiplap noemen, en anderen die doorgewinterde alcoholisten waren. Velen van ons
hebben verschillende soorten geest-veranderende middelen gebruikt, of we ons
concentreerden op een bepaalde soort drugs of dat we gebruikten wat we maar te
pakken konden krijgen, we hadden een ding gemeen:
uiteindelijk bereikten we allemaal het punt dat we niet konden stoppen.
Volgens CA’s Derde Traditie is het enige vereiste voor lidmaatschap een verlangen
om te stoppen met het gebruiken van cocaïne en alle andere geest-veranderende
middelen.
Wat je ook maar gebruikt hebt, als het je naar deze bijeenkomst heeft gebracht, ben
je waarschijnlijk op de juiste plek.
Op den duur, is het eigenlijk voor ieder van ons duidelijk geworden dat ons echte
probleem niet cocaïne of een andere specifieke drug is; het is de ziekte verslaving.
Het kan verleidelijk zijn om ons meer te richten op de verschillen dan op de
overeenkomsten, maar dit kan ons afsluiten voor de mogelijkheden van hulp in ons
herstel. Als we verhalen van andere CA’ers horen, is de belangrijkste vraag die we
onszelf kunnen stellen niet: “Zou ik met deze mensen gefeest hebben?”, maar
eerder: ”Hebben deze mensen een oplossing die mij kan helpen clean te blijven?”.
We raden je aan om te blijven en je open te stellen voor wat je hoort.
Cocaine Anonymous heet iedereen welkom met een drugs- of alcoholprobleem. Met
de Derde Traditie en de Eerste Stap die geen enkele drugs uitsluit, heeft CA een
oplossing die voor iedereen bereikbaar is. De Twaalf Stappen van CA beperken zich
niet tot één soort drugs, en Cocaine Anonymous is geen groep die zich op één soort
drugsgebruikers richt. Het maakt voor ons niet uit of je dronk of wat voor soort
drugs je gebruikte; als jij een verlangen hebt om te stoppen, ben je welkom hier!

