
 

1 Hindi pa na-isalin sa Filipino.

Sponsorship

Isa sa mga unang iminumungkahi sa atin 
nang tayo’y mag-umpisang dumalo sa mga 
miting ng N.A. ay ang pagkuha ng sponsor. 
Para sa mga newcomers, maaaring hindi ito 
agad maiintindihan. Ano nga ba ang sponsor? 
Papaano ito makakamit at mapapakinabangan? 
Saan natin ito makikita? Ang babasahing ito ay 
naglalayon na magsilbing panimula sa pag-unawa 
sa Sponsorship.

Ayon sa ating Basic Text1 “ang puso ng N.A. 
ay tumitibok kapag may dalawang adik na 
nagtutulungan para sa pagbabago,” at ang 
Sponsorship ay ang pakikipagtulungan ng isang 
adik sa kapwa niya adik. Ang two-way street 
ng Sponsorship ay mapagmahal, espiritwal, at 
maunawaing pakikipagrelasyon sa pagitan ng 
sponsor at sponsee. 

SINO ang Sponsor?
Ang sponsorship ay isang personal at 

pribadong relasyon na maaaring may iba’t-
ibang kahulugan sa bawat miyembro. Para 
sa kapakanan ng babasahing ito, ang isang 
N.A. sponsor ay miyembro ng Narkotiko 
Anonimo na namumuhay sa programa ng 
pagbabago, na may kusang-loob na makabuo 
ng espesyal at mapagsuportang relasyon. 
Marami sa atin ang naniniwala na ang sponsor 
ay isa sa mga makakatulong sa pagsasagawa ng 
Labindalawang Hakbang ng N.A. at pagkaminsan 
ay ng Labindalawang Tradisyon at Labindalawang 
Konsepto. Maaring ang isang sponsor ay hindi 
malapit na kaibigan subalit siya ay isang taong 
maaaring mapagkakatiwalaan. Maari nating 
ibahagi sa sponsor ang ating mga nararamdaman 
na hindi natin maibahagi sa mga miting.

“Ang aking relasyon sa aking sponsor ay naging 
susi para magkaroon ako ng tiwala sa ibang tao at 
makatulong sa pagsasagawa ko ng mga Hakbang. 
Naibahagi ko sa kanya ang lahat-lahat ukol sa 
aking basura at madali niyang naiintindihan dahil 
naranasan din niya ito. Naituro niya sa akin ang 
tamang pamumuhay nang ligtas sa droga.”

ANO ang Ginagawa
ng Isang Sponsor?

Ang sponsor ay nagbabahagi ng kaniyang mga 
karanasan, lakas, at pag-asa para sa kanilang 
mga sponsees. May mga nakapagsabi na ang 
kanilang sponsor ay mapagmahal at maunawain, 
isang tao na nakahandang makinig sa kanilang 
karaingan at laging handang dumamay sa 
kanila sa ano mang paraan. Ang iba naman 
ay pinahahalagahan ang pagiging matuwid at 
minsa’y malupit na mungkahi ng sponsor sa 
pamamagitan ng mga prangka subalit matapat 
na mga pamamaraan kahit na ang mga ito ay 
mahirap tanggapin. Ang iba nama’y umaasa sa 
mga gabay ng kanilang sponsor sa pagsunod sa 
Labindalawang Hakbang.

“Minsa’y may nagtanong, ‘Bakit ko kailangan ng 
isang sponsor?’ Ang sabi ng sponsor, ‘mahirap 
kasing makita ang sariling depekto… kung walang 
ibang makakakita.’”

Ang sponsorship ay nakakatulong gaya 
ng N.A.—dahil ang mga nagpapagaling na 
adik ay nagkakaisa sa pagbabago at madalas 
ay nagkakaintindihan. Ang ginagampanan 
ng isang sponsor ay hindi katulad ng isang 
abogado, magulang, marriage counselor, o 
isang mapagkawang-gawa. Hindi rin siya 
isang therapist na nag-aalok ng professional 
advice. Sa simpleng sal ita, ang sponsor 
ay isang nagpapagaling na adik na kusang 
nagbabahagi ng kanyang karanasan sa pagsunod 
sa Labindalawang Hakbang.

Habang ibinabahagi natin ang ating mga 
suliranin at mga katanungan sa ating sponsor 
ay naibabagahi naman niya ang kanyang 
mga sari l ing karanasan. Pagkaminsan ay 
magmumungkahi siya ng mga babasahin at 
mga takdang aralin o susubukang sagutin ang 
bawat katanungan tungkol sa programa ng N.A. 
Nang tayo ay bago sa N.A., ang sponsor ang 
nakatulong sa amin na maintindihan ang mga 
bagay na nakakalito tungkol sa programa ng 
N.A., mula sa lenggwahe nito, pormat ng miting, 
service structure, hanggang sa kahulugan ng mga 
prinsipyo ng N.A. at ng pagkamulat na espiritwal.

ANO ang Ginagawa
ng Isang Sponsee?

I s a  s a  m g a  i m i n u m u n g k a h i  a y  a n g 
pagkakaroon ng patuloy na komunikasyon sa 
ating sponsor. Bukod sa pagtawag sa telepono, 
maari ding makipagkita sa mga miting ng N.A. 
Ang ibang sponsor ay magsasabi kung gaano 
kadalas kailangang magkausap, subalit ang iba’y 
hindi ginagawa ito. Kung hindi tayo makakita ng 
isang sponsor na malapit sa ating lugar, maari din 
namang gumamit ng makabagong teknolohiya 
o kaya’y sulat para makipag-komunikasyon. 
Kahit paano tayo makipag-komunikasyon sa 
ating sponsor, lubhang napakahalaga na tayo ay 
maging tapat at marunong makinig nang may 
bukas na kaisipan.

“Umaasa ako sa aking sponsor na mabigyan 
ako ng tamang direksyon at bagong pananaw sa 
buhay. Kung hindi man, siya ay isang mabuting 
tinig. Kung minsan ay kinakailangan lamang na 
may makapagsabi para makita ko ang mga bagay 
na kakaiba sa aking paningin.”

Minsan ay iisipin natin na tayo ay pabigat sa 
ating sponsor at nag-aalangan tayong kausapin 
siya, o kaya naman ay aakalain natin na ang 
pagtulong ng ating sponsor ay may kapalit. 
Subalit ang buong katotohanan, ang sponsor ay 
nakikinabang din. Sa ating programa, naniniwala 
tayo na mapapanatili lamang natin ang ating 
pagbabago sa pamamagitan ng pagtulong sa iba 
sa paghingi ng tulong sa ating sponsor tayo ay 
nakakatulong din sa kanya.

PAANO tayo Makakakuha
ng Sponsor?

Para makakuha ng isang sponsor, ang 
kailangang gawin ay magsabi lamang. Ito ay 
simple pero mahirap gawin. Marami sa atin ang 
natatakot na magsabi sa isang tao na maging 
sponsor. Sa ating pagkalulong sa droga, naging 
mahirap para sa atin ang magtiwala sa iba, at 
ang ideya na kumuha ng isang tao para makinig 
sa atin ay kakaiba at lubhang nakakatakot. Gayun 
pa man, marami ang nagsasabi na ang kanilang 

relasyon sa kanilang sponsor ay ang mahalagang 
bahagi ng pagbabago. Minsan, kailangan nating 
tanggapin na may tatanggi sa atin. Pag nangyari 
ito, magtiwala na makakakuha ka pa rin ng 
sponsor at huwag gawing personal na ikaw ay 
tinanggihan. Ang dahilan ng kanilang pagtanggi 
ay maaaring walang kinalaman sa atin, maaaring 
sila ay abala, may sariling problema o marami 
na silang sponsees. Kailangang magtiwala at 
makakahanap din ng iba.

“Nang pinili ko ang aking sponsor, tiningnan 
ko ito na parang interview lamang. Kami ba ay 
magkabagay? Ano ba ang dapat kong asahan sa 
kanya at ano naman ang inaasahan niya sa akin? 
Naghahanap ako ng isang tao na may bukas na 
pag-iisip at kumportable kong kausap.”

Ang pinaka-angkop na lugar para maghanap 
ng isang sponsor ay sa mga miting ng N.A. 
Maari din naman sa iba pang mga miting ng 
gaya ng mga kombensyon at service meetings. 
Sa paghahanap ng isang sponsor, marami sa atin 
ang namimili ng isang mapapagkatiwalaang tao 
na marunong umunawa at aktibo sa programa. 
Marami din sa atin, lalo na ang mga baguhan sa 
N.A., ang naniniwala na mahalagang kumuha ng 
sponsor na matagal na sa programa.

Ang mainam na pamantayan sa paghahanap 
ng sponsor ay iyong may katulad ng ating 
karanasan, paghihirap, at mga narating. Sa 
iba, ang pagkuha ng ang isang sponsor na 
katulad niyang babae o lalaki ay makakamit 
ang pagkakaunawaan at pagkakaroon ng ligtas 
na relasyon. Subalit sa iba naman ay hindi na 
importante ang kasarian. Tayo ay malaya sa 
pagpili ng isang sponsor. Subalit mahigpit na 
iminumungkahi ang pag-iwas sa isang relasyon 
na makakapagdulot ng pagkabighaning sekswal. 
Ang ganitong relasyon ay maaring makapagbaling 
ng pansin sa kahalagahan ng Sponsorship at 
makahadlang sa pagiging matapat ng bawat isa.

“Nang ako ay naging malinis sa droga, wala 
pa rin akong kasiguruhan; ako ay mapag-isa 
at nakahandang gumawa ng kahit na ano para 
maging kumportable at palagiang may kasama. 
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Natural sa akin na makamit ang ganitong mga 
pangangailangan kaya’t nawawala ako sa mga 
mas importanteng pangangailangan para sa 
matibay na pundasyon ng aking pagbabago. 
Salamat sa Diyos at nakamtan ko ang integridad 
ng mga kapwa ko adik na sumoporta sa akin 
at hindi nag-abuso sa mga unang araw ko sa 
pagbabago.”

Pagkaminsan, marami ang nagtataka kung 
maaaring magkakaroon ng higit sa iisang 
sponsor. Kahit iba sa atin ang gumagawa nito, 
marami ang hindi umaayon dito sapagkat 
maaring maging manipulador na lamang para 
makamtam ang pansariling kagustuhan.

KAILAN Kailangan ang Sponsor?
Marami sa atin ang nagsasabi na kailangang 

kumuha ng isang sponsor sa lalong madaling 
panahon, subalit mayroong iba naman na 
nagsasabi na mas kailangang huwag magmadali. 
Ang madalas na pagpunta sa mga miting ay 
nakakatulong sa paghahanap ng isang tao 
na tayo ay kumportable at maaari nating 
pagkatiwalaan. Habang naghahanap tayo ng 
isang sponsor at mayroong nag-aanyaya na 
maging sponsor, hindi kinakailangang tanggapin 
agad-agad. Isang bagay na dapat tandaan, 
kapag may nakuha na tayong sponsor, malaya 
tayong magpalit ng sponsor kapag naniniwala 
tayo na hindi na ito nakakatulong sa ating mga 
pangangailangan sa pagbabago.

“Inihahalintulad ko ang pagkuha ng isang sponsor 
sa pagkalunod. Para bang kailangan ko kaagad ng 
isang mapagsagip na sponsor!”

Habang tayo ay baguhan pa sa programa, 
kinakailangan din natin ang pag-aaruga ng iba 
pang adik. Hindi masasabing napakaaga para 
kumuha ng numero ng telepono upang gamitin 
ito sa pagbabahagi sa mga nagbabagong adik. 
Ang ating programa ay nangyayari dahil sa 
mga tulong nang bawa’t isa. Hindi na rin natin 
kailangang mamuhay na nag-iisa, at nadarama 
na din natin na bahagi na tayo ng isang grupo na 

mas malawak kaysa sa atin. Ang sponsorship ay 
tumutulong para makita natin ito, sa pagsapi sa 
N.A., nakarating tayo sa ating tunay na tahanan.

Maaring mayroon kang mga katanungan 
na hindi pa nasasagot ng IP na ito. Maaari 
din namang walang “tama” o “maling” sagot 
sa iyong mga katanungan—dahil ang mga 
karanasan ng ating fellowship ay iba’t-iba sa 
bawat komunidad at kasapi nito—mayroon 
naman tayong mga babasahin na tumatalakay 
nang mas malalim sa maraming bagay na 
naaayon sa sponsorship2.
 


