3. Ainoa vaatimus Original Groupin jäsenyydelle on halu raittiiseen elämään. Ehdotamme
avoimuutta Raamatun rakkaudelliselle sanomalle, sekä rehellistä ja ennakkoluulotonta
mieltä.
Tämä perinne on erittäin tärkeä ryhmälle sekä yksilölle. Halu on toipumisen perusta. Yrittäessämme
saattaa toipumissanomaa vielä käyttävälle päihderiippuvaiselle kokemuksemme on, että se, joka ei
halua lopettaa käyttämistään, ei sitä lopeta. Häntä voidaan yrittää erilaisin keinoin saada
lopettamaan.
Voimme vedota järkisyihin, pakottaa, uhkailla tai sulkea hänet lukkojen taakse, eikä se silti hyödytä
mitään, ennen kuin hänelle itselleen syntyy halu lopettaa käyttäminen. Ainoa, mitä odotamme ja
edellytämme jäseniltämme, on oma halu.
Päihderiippuvuus ei tee eroa ihmisten välillä, ja siksi tämä perinne takaa sen, että kuka tahansa voi
liittyä elämäntapaamme, tulipa hän sitten minkälaisesta ympäristöstä tahansa. Emme tee eroa
emmekä tuomitse ketään hänen käyttämiensä päihteiden, taloudellisen aseman, sukupuolen tai
sukupuolisten mieltymystensä perusteella.
Yksilö itse tekee päätöksen liittymisestä. Halu on jäsenyyden ainoa ehto. Kukaan ei ole toistaan
parempi, ryhmässä olemme tasavertaisia. Jokaisella on oikeus toipua ryhmissämme, saada
huojennusta päihdeongelmaansa ja toipua. Ymmärrämme, että kun meillä ei ole muita
jäsenvaatimuksia kuin tämä halu, se takaa meille vapauden toipua.
Yksilön itsensä on päätettävä, liittyykö hän meihin. Me emme valitse jäsenistöämme, vaan jätämme
valinnan yksilölle itselleen. Jokainen, joka haluaa liittyä meihin, on tervetullut yhteisömme
jäseneksi.
Olemme liittyneet toinen toisiimme juuri siksi, että voisimme toinen toistamme tukien toipua,
rohkaistua ja elää päihteistä vapaata elämää. Yhteisössämme vallitsee ihanteellinen vapaus silloin,
kun jäsenemme voivat vapaasti ja avoimesti tulla kokouksiimme, sekä yhtä vapaasti poistua silloin,
kun tahtovat.
Tänään ymmärrämme, että toipuminen on meille todellisuutta ja että Jumala tahtoo olla apunamme.
Tiedostamme, että päihteistä vapaa elämäntapa ja Jumalan armo ovat tehneet tämän meille
mahdolliseksi. Haluamme toivottaa päihderiippuvuudesta kärsivät ihmiset tervetulleiksi
kokouksiimme ja toivomme, että he löytäisivät sen, minkä me olemme itse löytäneet.
Olemme liittyneet yhteen ja lähteneet kulkemaan kahdentoista Kristus-keskeisen askeleen avulla
tietä, jolla olemme saaneet vapautua päihdemaailman kurjuudesta ja tuhoisasta riippuvuudestamme,
päivän kerrallaan.
Koska ymmärrämme, että Jumalan kunnioittaa ihmisen omaa valintaa ja päätösvaltaa, ehdotamme
avoimuutta Raamatun rakkaudelliselle sanomalle, sekä rehellistä ja ennakkoluulotonta mieltä.
Jos emme tahdo vapautua tuhoisasta riippuvuudestamme, Jumala tuskin meitä vapauttaa. Jos
suljemme mielemme ja sydämemme Jumalan ja ryhmän tarjoamista mahdollisuuksista, olemme itse
sulkemassa pois sen avun, jota meille nyt tarjotaan.
Olemmehan mukana sydämestämme!
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