
Para sa Araw na Ito
Sabihin mo sa iyong sarili:

Para sa Araw na Ito, isasaisip ko ang aking 
pagbabago, sa buhay na walang droga.

Para sa Araw na Ito, magtitiwala ako sa isang 
taga N.A. na naniniwala din sa aking 
pagbabago.

Para sa Araw na Ito, sa abot ng aking makakaya 
ay susunod ako sa programa ng N.A.

Para sa Araw na Ito, pagagandahin ko ang aking 
pananaw sa buhay sa tulong ng N.A.

Para sa Araw na Ito, hindi ako matatakot. Itutuon 
ko ang aking pag-iisip sa mga bagong 
kasama, na hindi na rin gumagamit. 
Habang sumusunod ako sa landas na ito 
wala akong dapat ikatakot.

Noong tayo ay dumating sa programa 
n g  N a r ko t i ko  A n o n i m o ,  g u m a w a  t a y o 
ng desisyon na buksan ang ating buhay sa 
loob ng pangangalaga ng isang Mataas na 
K apangyar ihan.  Ang pagsukong i to  ang 
nagpagaan sa mga pasanin ng nakaraan at 
takot sa hinaharap. Ang kaloob ng araw ay 
nasa tama nang pananaw. Tinatanggap natin 
at nagpapakasaya sa buhay na ibinigay sa 
atin sa kasalukuyan at tayo’y nagiging masaya 
ngayon. Kapag tumanggi tayong tanggapin 
ang katotohanan ng ngayon, itinatanggi natin 
ang ating pananampalataya sa ating Mataas na 
Kapangyarihan. Ito ay maaari lamang magdala 
ng mas higit na paghihirap.

Natutunan natin na ang ngayon ay isang 
kaloob na walang garantiya. Sa pagsasaisip nito, 
ang kawalan ng kahulugan ng nakalipas at ng 
hinaharap, at ang kahalagahan ng ating mga 
ginagawa ngayon, ay nagiging realidad para sa 
atin. Dahil dito, nagiging simple ang ating buhay. 

Kapag itinuon natin ang ating mga kaisipan 
sa ngayon, ang mga bangungot ng droga ay 
nawawala at natatakpan ng pagsikat ng isang 
bagong katotohanan. Nakita natin na kapag tayo 
ay naguguluhan maaari nating ipagkatiwala ang 
ating damdamin sa isa pang nagpapagaling na 

adik. Sa pagbabahagi ng ating nakaraan sa iba 
pang mga adik, matutuklasan natin na hindi tayo 
naiiba at meron tayong karaniwang ugnayan. 
Ang pakikipag-usap sa ibang mga miyembro 
ng N.A., maging sa pagbabahagi sa kanila ng 
mga pagsubok at kahirapan ng araw natin o ang 
pamamahagi nila sa atin, ay isang paraan na 
ang Mataas na Kapangyarihan ay kumikilos o 
gumagalaw sa pamamagitan natin.

Hindi  nat in kai langang matakot  kung 
ngayo’y mananatili tayong malinis, malapit 
sa ating Mataas na K apangyarihan at sa 
a t ing  mga ka ib igan sa  N.A .  Pinatawad 
na tayo ng Diyos sa ating mga nakalipas na 
pagkakamali, at ang bukas ay hindi pa naririto. 
Meditasyon at ang isang personal na imbentaryo 
ay makakatulong sa atin upang makakuha ng 
kapayapaan at patnubay sa buong araw na ito. 
Tayo ay kumukuha ng ilang sandali sa labas 
ng ating pang araw-araw na gawain upang 
pasalamatan ang Diyos, ayon sa ating pagkakilala 
sa kanya, para mabigyan tayo ng abilidad na 
makayanan ang ngayon. 

“Para sa araw na ito” ay sumasaklaw sa lahat 
ng bahagi ng ating mga buhay, hindi lamang 
ang pag-iwas mula sa droga. Ang realidad ay 
kailangan nating pinakikitunguhan araw-araw. 
Marami sa atin ay nararamdaman na ang Diyos 
ay hindi umaasa na gumawa tayo ng higit pa sa 
ating kayang gawin sa araw na ito.

S a  p a g t r a b a h o  s a  p r o g r a m a ,  a n g 
Labindalawang Hakbang ng NA, ay nagbigay 
sa atin ng isang bagong pananaw sa ating 
mga buhay. Ngayon, hindi na natin humingi 
ng paumanhin para sa ating sarili. Ang ating 
pang araw-araw na pakikipag-ugnayan sa isang 
Mataas na Kapangyarihan ay pinupunuan ang 
mga pangangailangan na hindi napupunuan 
noon. Matatagpuan natin ang kasagutan sa 
pamumuhay ngayon. Sa paggabay sa atin ng 
Mataas na Kapangyarihan, mawawala ang ating 
kagustuhan na gumamit. Ang pagiging perpekto 
ay hindi na ang isang layunin ngayon; maaari 
nating makamit ang kahustuhan. 

Mahalagang tandaan na kahit sinong adik na 
kayang manatiling malinis ng isang araw ay isang 
himala. Pagpunta sa mga miting, pagsasagawa 

sa mga hakbang, araw-araw na meditasyon, 
at pakikipag-usap sa mga tao sa programa ang 
mga bagay na ginagawa natin upang mapanatili 
ang espiritwal na kalusugan. Ang responsableng 
pamumuhay ay posible. 

Maaari nating palitan ang kalungkutan at takot 
ng pagmamahal ng samahan at ang kasiguruhan 
ng isang bagong paraan ng pamumuhay. Hindi 
na natin kailangan pang mag-isa muli. Sa 
samahan, tayo ay nagkaroon ng mas maraming 
totoong mga kaibigan na hindi natin akalaing 
mangyayari. Awa sa sarili at mga pagdaramdam 
ay napalitan sa pamamagitan ng pagintindi at 
pananampalataya. Tayo ay binigyan ng kalayaan, 
kahinahunan at kaligayahang desperado nating 
hinahangad. 

Maraming nangyayari sa loob ng isang araw, 
na mga negatibo at positibo. Kung hindi natin 
bibigyan ng sapat na oras na pahalagahan pareho 
ang mga ito, marahil ay hindi natin makikita ang 
isang bagay na makakatulong sa ating paglago. 
Ang ating mga prinsipyo para sa pamumuhay 
ay gagabay sa atin sa paggaling kapag ginamit 
natin ang mga ito. Mapupuna natin na ito ay 
kinakailangan upang magpatuloy na gawin ito sa 
araw-araw na pamumuhay.
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