Forord
Nærværende undersøgelse bygger på et stort empirisk materiale, hvorfor jeg i den forbindelse vil benytte
lejligheden til først og fremmest at rette en særlig tak til de 150 tidligere misbrugere, som tog sig tid til, at
besvare mit spørgeskema samt de 9 gate-keepere der udleverede og indsamlede de mange spørgeskemaer.
Derudover skal lyde en særlig tak til de fire tidligere misbrugere, som med åbenhed lod sig interviewe af mig.
Uden alle Jer havde undersøgelsen ikke været mulig, hvorfor jeg er taknemmelig for, at I ville dele Jeres
tanker med mig – tak for jeres åbenhed.

Derudover skal lyde en tak til min vejleder Inger Bruun Hansen, som med et dejligt engagement og værdifuld
konstruktiv kritik har været en betydningsfuld sparringspartner i den til tider ensomme og krævende proces,
som speciale skrivning er.

Der skal desuden rettes en varm tak til min kære veninde Theresa Lyngdahl, hvis imponerende evner indenfor
det statistiske univers kombineret med en kærlig og pædagogisk opbakning har givet mig mod på at tilvirke og
bearbejde kvantitative data. Tusind tak for din hjælp og støtte!

At beskæftige sig med et emne som åndelighed har, for mit eget vedkommende, medført refleksioner omkring
hvilke værdier, der er vigtige for mig i mit liv, hvorfor selve processen har bibragt mig både megen glæde, men
også udfordringer i forbindelse med afklaring af eget ståsted her i livet.
I den anledning skal der sidst, men ikke mindst, lyde en særlig tak til min mor Birgitte og min kæreste Jonas,
som begge med kærlig opmærksomhed har lagt øre til mine overvejelser om hvad, der er vigtigt for os
mennesker her i livet. Min mor har med hjertevarm opbakning trøstet når det til tider blev lidt hårdt samt læst
korrektur indenfor et område hun til tider fandt forunderligt og min kæreste har udvist tålmodighed udover alle
grænser, når aftener og weekends er brugt til at arbejde på specialet. Jeg takker for, at I begge er i mit liv!

God fornøjelse med læsningen!
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