
Paggaling at Relapse
Maraming tao ang nag-aakala na ang 

paggaling ay simpleng pagtigil lamang sa 
paggamit ng droga. Ang tingin nila sa relapse 
ay pagkabigo at ang matagal na hindi paggamit 
ay tagumpay. Sobrang babaw ng pananaw 
na ito, ayon sa natuklasan naming mga nasa 
programa ng N.A. Matapos na magkaroon 
ng karanasan ang isang miyembro sa ating 
samahan, ang relapse ang siyang maaring 
maging daan sa mas matibay na pagpapatupad 
ng programa. Napuna rin namin na may ilang 
miyembro na hindi nga nagrerelapse ngunit 
ang kanilang pagkasinungaling at panloloko sa 
sarili ang naghahadlang sa kanilang patuloy na 
paggaling at pagtanggap sa kanila ng lipunan. 
Samantala, ang ganap at patuloy na pag-iwas 
sa droga kasabay ng pakiki-pagbarkada sa 
ibang mga miyembro ng N.A. ang siya pa ring 
pinakamabisang paraan ng pagbabago.

Bagamat lahat ng mga adik ay halos pare-
pareho, nagkakaiba pa rin tayo sa lalim ng 
ating adiksyon at bilis nang paggaling. May 
pagkakataon na ang relapse ang nagbibigay 
daan para sa ganap na pagkalaya. Minsan 
naman ang paglayang ito ay kaya lamang 
abut in sa pamamagitan ng matinding 
kagustuhang hindi gumamit, kahit ano 
ang mangyari, hanggang malampasan ang 
isang krisis. Ang isang adik na nalampasan 
ang kanyang giyang ay umabot na sa isang 
mahalagang bahagi ng kanyang pagbabago. 
M i n s a ’ y  d i t o  n a ka s a l a l a y  a n g  t u n a y 
na pagkalaya. Bagamat dumarating ang 
kagustuhang magsarili, alam natin na hindi 
natin kaya kung wala ang Higher Power at 
ang suporta ng isa’t-isa sa N.A. Maraming 
beses sa ating pagpapagaling ay bumabalik 
ang dati nating mga problema. Ang buhay ay 
maaaring mawalan muli ng saysay at maging 
nakakainip. Maaaring tamarin tayo sa ating 
panibagong buhay subalit alam natin na 
kapag hindi tayo nagpatuloy ay babalik tayo 
sa ating masasamang gawain. Alam namin 

na mawawala ang aming mga natutunan 
kung hindi ito gagamitin. Ito ang panahon ng 
ating pinakamalaking pagbabago. Ang ating 
katawan at isipan ay maaaring mapagod, 
subalit ang puwersa ng tunay na pagbabago na 
nanggagaling sa ating kalooban ang kumikilos 
upang bigyang lunas at baguhin ang ating 
buhay.

Ang paggaling sa pamamagitan ng Labing-
dalawang Hakbang ay ang ating hangarin, 
hindi ang pagtigil lamang. Kailangan ng 
pagsisikap para magbago at bukas na isipan. 
At dahil ginagawa natin ito para sa sarili, 
kailangan matuklasan natin ang dalawang 
hadlang, ang pagwawalang-bahala at ang 
katamaran. Likas sa atin ang pag-iwas sa 
pagbabago kaya kailangan ng isang matinding 
pangyayari  sa buhay upang magbigay 
ng panibagong daan. Ang relapse, kung 
makaliligtas dito, ay maaring makapagbigay 
nito. Kung minsan, ang pagkamatay ng isang 
taong malapit sa atin nang dahil sa relapse 
ay kinakailangan upang gisingin tayo para 
kumilos.

Mga Sariling Karanasan
Ang Narkotiko Anonimo ay lumawak 

na nang husto simula pa noong 1953. Ang 
mga taong nagsimula nito, kung kanino ay 
mayroon tayong malalim na pagtingin, ang 
nagturo sa atin ng lubos tungkol sa adiksyon 
at pagbabago. Sa mga sumusunod na pahina 
ay mababasa ang aming mga pinagmulan. 
Ang unang bahagi ay isinulat noong 1965 ng 
isa sa aming pinaka-unang miyembro. May 
mga iba pang kwento ng miyembro ng N.A. 
na matutuklasan sa aming Pangunahing Aklat, 
Narcotics Anonymous.

Tayo ay Gumagaling
B a g a m a ’ t  “ Po l i t i c s  m a k e s  s t r a n g e 

bedfellows,” tulad ng kasabihan, ang adiksyon 
naman ay ginagawa tayong “One of a kind.” 
Maaaring ang ating mga pamamagitan ng 
medisina, relihiyon o psychiatry, personal 

na kuwento ay magkakaiba sa kanyang 
pagkakagawa subalit sa bandang huli, lahat 
tayo ay may iisang bagay na pinamamarisan. 
Ang pagkakatulad na sakit o kaguluhang 
ito ay ang adiksyon. Alam na alam natin 
kung ano ang dalawang bagay na bumubuo 
n g  t u n a y  n a  a d i k s y o n :  o b s e s s i o n  a t 
compulsion. Obsession—isang panukala na 
siyang nagbabalik sa atin nang paulit-ulit sa 
nakagawiang uri ng droga, o anumang kapalit 
nito, upang maibalik ang sarap.

Compulsion—sa sandaling nasimulan muli 
ang proseso sa pamamagitan ng minsanang 
pagtira, isang tableta, o minsanang pag-
inom ay hindi na niya ito maitigil sa sariling 
kakayahan o kagustuhan lamang. Dahil sa 
ating pisikal na kahinaan sa droga, tayo ay 
ganap na nalalagay sa isang nakapipinsalang 
puwersa na mas higit kaysa sa atin.

Sa tagal ng ating adiksiyon nawala na ang 
ating pagkatao at pangit pa rin ang tingin natin 
sa buhay, may tama man o wala. Ano pa ang 
maaaring gawin? Maaari tayong mamili: tumira 
hanggang makulong, mabaliw o mamatay; o 
maaari tayong maghanap ng bagong buhay. 
Sa nakaraan, kakaunti lamang ang nagkaroon 
ng ganitong pagkakataon. Mas mapalad tayo 
ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang 
mga adik ay gumagaling sa simpleng paraan. 
At bukas ito para sa lahat. Ito ay isang simpleng 
espiritwal—at hindi relihiyosong—programa na 
tinatawag na Narkotiko Anonimo.

Nang ako ay dinala ng aking adiksyon sa 
labis na kawalan ng lakas, pagkawalang-
silbi, at pagsuko, may labinlimang taon* na 
ang nakalipas, ay wala pa noong N.A. Ang 
natagpuan ko ay ang Alcoholics Anonymous, 
at sa samahang iyon ay nakilala ang iba pang 
mga adik na nakatagpo rin dito ng kasagutan 
sa kanilang suliranin. Subalit, alam naming 
marami pa rin sa kanila ang tumatahak ng 
landas ng kabiguan, paglala sa kanilang 
kalagayan, at kamatayan, sapagkat hindi nila 
makita ang kanilang mga sarili na sintulad sa 
mga alkoholik sa A.A. Ang kanilang kaugnayan 
ay nasa bahagi lamang ng sintomas at hindi 

* Nakasulat sa 1965
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Limbaging panibago mula sa
Puting Aklat Narkotiko Anonimo

talaga sa mas malalim na bahagi ng emosyon 
o damdamin, kung saan ang pakikiramay ay 
nakapagbibigay ng matinding lunas sa lahat 
ng mga taong nagdurusa sa adiksyon. Kasama 
ng ilang mga adik at miyembro ng A.A. na 
nagkaroon ng malaking paniniwala sa amin 
at sa programa, ay naitatag noong Hulyo 1953, 
ang sa ngayon ay kinikilala na sa pangalang 
Narkotiko Anonimo. Ngayon ay maaari nang 
makikila ng isang adik ang kanyang sarili sa 
pagsalamin niya sa iba pang mga adik.

Na ito ay siyang tanging kinakailangan ay 
napatunayan na sa loob ng mga nagdaang 
panahon. Dahil  sa ating paniniwala at 
pananampalataya naramdaman natin ang 
mga espirituwal na prinsipyo na matagal 
nang nawala sa atin. Sa programang ito ay 
dumarami na ang ating bilang at lakas. Ngayon 
lamang nagkaroon ng malilinis na adik sa sarili 
nilang kagustuhan na nagtitipon-tipon sa lugar 
na kanilang magustuhan upang mapanatili 
ang kanilang paggaling na mayroong ganap 
na kalayaan.

Ang mga adik mismo ang nagsasabi na 
hindi ito magagawa ayon sa plano. Kami ay 
sumang-ayon sa mga regular na miting na 
bukas para sa lahat—wala ng pagtatago tulad 
nang ginawa ng ibang grupo. Naniniwala kami 
na ito ay naiiba sa mga grupong humihiwalay 
sa lipunan. Kailangan natin, sa una pa lamang, 
na matutong tumayo sa sariling mga paa.

Dahil dito marami ang nagrelapse at nawala 
na ng tuluyan. Marami rin ang nanatili at 
nagbalik-loob. Ang maganda dito, marami 
sa aming mga miyembro ngayon ang may 
mahabang panahon nang hindi pagtira at 
mas nakakatulong sa mga newcomers. Ang 
kanilang pag-uugali ayon sa mga espirituwal 
na kahalagahan ng ating mga Hakbang at 
Tradisiyon, ay ang siyang puwersang patuloy 
na nagpapalago at bumubuo ng pagkakaisa ng 
ating programa. Alam na natin ngayon na ang 
lumang kasabihang “Once an addict, always 
an addict” ay hindi na paniniwalaan. Tayo ay 
gumagaling.


