ประสบการณเกี่ยวกับการยอมรับ
ความไววางใจ และความตั้งใจจริง
ของผูติดยาเสพติดคนหนึ่ง
ตอนที่ฉันมาเขารวมกับวิธีการของเอ็นเอ ฉันไดคนพบปญหา
ของฉัน นั่นคือฉันมีความตองการที่จะหยุดใชยา แตไมรูวาตองทํา
อยางไร ดวยธรรมชาติของการติดยาเสพติดทําใหชีวิตทั้งหมดของ
ฉันวนเวียนอยูกับการหายา การใชยา และการคิดหาวิธีการตางๆ
เพือ่ จะไดยามาอีก ไมวา ฉันคิดหรือทําอะไรก็เพือ่ ตัวเองเทานัน้ ดวย
ความเอาแตใจตัวเองเปนที่สุด ฉันพยายามที่จะจัดการกับชีวิตของ
ตัวเองดวยการหลอกลอผูคนและสรางสถานการณตางๆ เพื่อ
ประโยชนของตัวเอง ฉันไมสามารถควบคุมอะไรไดเลย ความ
หมกมุน ทําใหฉนั ใชยาครัง้ แลวครัง้ เลา ถึงแมวา ใจฉันจะไมตอ งการ
เชนนั้น เพราะรูดีวานี่เปนหนทางสูหายนะและขัดตอสัญชาตญาณ
พื้นฐานในการดํารงชีวิต ฉันรูสึกเหมือนเปนบาและสิ้นหวังเมื่อไม
สามารถทําอะไรกับมันไดเลย ฉันจึงเลิกทีจ่ ะตอสูแ ละยอมรับความ
จริงทีว่ า ฉันเปนคนติดยาเสพติด ชีวติ ของฉันมันยุง เหยิงเกินจะจัดการ
ได และฉันไมมีพลังที่จะควบคุมโรคติดยานี้ได ความตั้งใจของฉัน
ไมสามารถเปลีย่ นแปลงรางกายติดโรคทีโ่ หยหาแตยาเสพติดอยาง
ควบคุมไมได ความยับยัง้ ชัง่ ใจของฉันไมสามารถเปลีย่ นแปลงจิตใจ
ทีเ่ ปนโรคซึง่ หมกมุน อยูก บั การใชยาเสพติดเพือ่ ทีจ่ ะหลีกหนีจากโลก
แหงความเปนจริง แมแตความตั้งใจอันสูงสุดของฉันก็ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณที่เปนโรคของฉันซึ่งเต็มไปดวยความเจา
เลห ความหลอกลวง และความเอาแตใจตัวเอง นาทีที่ฉันสามารถ
ยอมรับความจริงทีว่ า ฉันไมสามารถควบคุมตัวเองได ฉันก็ไมจาํ เปน
ที่ตองใชยาเสพติดอีกตอไป การยอมรับขอจํากัดของตัวเอง การ
ไรความสามารถทีจ่ ะควบคุมการใชยาเสพติด และการที่ไมสามารถ
จัดการกับชีวติ ของตัวเองได คือกุญแจสําคัญสูก ารฟน สภาพของฉัน
ดวยความชวยเหลือจากผูต ดิ ยาเสพติดทีฟ่ น สภาพในการประชุม
เอ็นเอ ฉันสามารถเลิกใชยาไดเปนครั้งคราว เริ่มจากแคหนึ่งนาที
เพิม่ เปนหนึง่ ชัว่ โมง จนถึงเปนวัน ฉันยังอยากทีจ่ ะเมายาอยู ฉันรูส กึ
วา การใชชีวิตโดยปราศจากยาเสพติดเปนเรื่องยากลําบากเกินทน
การยอมแพยิ่งทําใหฉันรูสึกหมดหวังมากกวาแตกอนเสียอีก และ
เพื่อจะตอสูกับความรูสึกนี้ เสียงในใจบอกใหฉันกลับไปใชยา การ
ยอมรับวาฉันควบคุมตัวเองไมไดและไมสามารถจัดการกับชีวิต

ตัวเองได ทําใหฉันตองหาพลังที่แข็งแกรงกวาโรคของฉันเพื่อ
เปลีย่ นแปลงนิสยั ทําลายตัวเองของฉัน ผูค นทีฉ่ นั ไดพบในการประชุม
บอกกับฉันวาพวกเขาไดคน พบกับพลังทีม่ อี าํ นาจมากกวาการติดยา
เสพติดผานวิธีการของเอ็นเอ ผูคนพวกนี้อยูอยางปลอดยาเสพติด
มาไดเปนเวลาหลายเดือนหรือหลายป และพวกเขาไมมคี วามอยาก
ที่จะกลับไปใชยาอีกครั้ง พวกเขาบอกฉันวา ฉันก็สามารถที่จะ
สลัดความอยากที่จะใชยาดวยการดําเนินชีวิตตามวิธีทางปฏิบัติ
ของเอ็นเอ ฉันไมมีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะเชื่อคําพูดพวกเขา ฉัน
ลองรักษามาทุกทาง ทัง้ กับหมอ จิตแพทย โรงพยาบาล สถานบําบัดจิต
เปลี่ยนงาน แตงงาน หรือการหยา แตไมมีอะไรไดผล มันดูเหมือน
จะไมมีความหวังเหลือแลว แตที่เอ็นเอ ฉันมองเห็นความหวัง ฉัน
ไดพบกับผูติดยาเสพติดที่ฟนสภาพจากโรคของพวกเขา ฉันเริ่ม
เชื่อวาฉันก็สามารถเรียนรูวิธีที่จะอยูโดยปราศจากยาเสพติดไดที่
เอ็นเอ ฉันคนพบความศรั ทธาที่จําเปนสําหรับการเริ่มตนที่จะ
เปลี่ยนแปลง
เมื่อถึงจุดนั้น ฉันสามารถหยุดใชยาและเชื่อแบบยังลังเลใจวา
ฉันก็สามารถเลิกใชยาแบบนี้ไปเรือ่ ยๆ ฉันยังคิดและรูส กึ เหมือนเปน
คนติดยา ถึงแมวา ฉันจะไมไดใชยาแลว นิสยั และพฤติกรรมของฉัน
ยังเหมือนเดิมอยางทีม่ นั เคยเปน ทุกอยางเกีย่ วกับตัวฉันยังคงนําไป
สูหนทางหายนะอยูดี ฉันตองเปลี่ยนแปลงตัวเองไมเชนนั้นฉันคง
กลับไปใชยาเสพติดอีกครั้งแนๆ ฉันยอมรับขอจํากัดของฉัน และ
เชื่อวาฉันก็สามารถฟนสภาพได ในการที่จะทําเชนนั้นได ฉันตอง
มุงมั่นในการทําตามหลักปฏิบัติของวิธีการเอ็นเอ
ดวยความชวยเหลือจากผูส นับสนุนของฉัน ฉันตัดสินใจทีจ่ ะมอบ
ชีวิตและความตั้งใจของตัวเองใหไปอยูกับสิ่งที่ฉันศรัทธา เมื่อฉัน
เริ่มเขาใจสิ่งที่ฉันศรั ทธา สําหรับฉันแลว นี่เปนจุดเปลี่ยนสําคัญ
การตัดสินใจครั้งนี้ตองการทั้งการยอมรับที่มั่นคง ความศรัทธาที่
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และความตั้งใจจริงที่จะฟนสภาพในทุกๆ วัน การ
ตัดสินใจที่จะมอบชีวิตและความตั้งใจใหสิ่งที่เราศรัทธา ทําใหฉัน
ตองออกคนหาตัวเองและพยายามทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงวิธรี บั มือกับโลก
แหงความเปนจริง ความทุม เทนี้ไดนาํ ความจริงใจมาสูช วี ติ ฉัน นีค่ อื
วิธีการของเอ็นเอใชไดผลสําหรับฉัน ฉันยอมรับโรคของฉัน พัฒนา
ความไววางใจวาวิธีการของเอ็นเอสามารถเปลี่ยนแปลงฉันได และ
ความทุมเทในหลักทางจิตของการฟนสภาพ

ตอนนี้ถึงเวลาตองลงมือทําแลว ถาฉันไมเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ฉันคงตองทนทุกขและคงกลับไปใชยาอีกครัง้ ขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ แี่ นะนํา
โดยวิธกี ารของเอ็นเอไดเปลีย่ นแปลงนิสยั และพฤติกรรมของฉัน ฉัน
ลองสํารวจตัวเองโดยไมเขาขางตัวเอง และเขียนสิง่ ทีฉ่ นั เคยทําและ
รูส กึ ฉันเปดเผยตัวตนของฉันตอสิง่ ทีเ่ ราศรัทธา และตอเพือ่ นมนุษย
อีกคน บอกพวกเขาทุกอยางเกี่ยวกับความกลัว ความโกรธ และ
ความเกลียดที่ซอนอยูลึกที่สุดในใจฉัน การทําสิ่งเหลานี้ทําใหอดีต
ไมสามารถมาควบคุมชีวติ ฉันไดอกี และฉันมีอสิ ระทีจ่ ะใชชวี ติ ปจจุบนั
ใหดที สี่ ดุ เทาทีอ่ ยากจะทําได ฉันเริม่ ทีจ่ ะประพฤติตวั ดีขนึ้ และพรอม
ที่จะใหสิ่งที่เราศรั ทธามาเปลี่ยนแปลงฉันใหเปนคนในแบบที่ทาน
อยากใหเปน
ฉันเริม่ ทีจ่ ะพัฒนาตัวเองใหเปนคนมีเหตุมผี ล พิจารณาโลกแหง
ความเปนจริง โดยขอใหสิ่งที่เราศรัทธาบรรเทาขอดอยของฉัน
การแกไขสิ่งที่ผิดที่ฉันทํากับผูอื่น ทําใหฉันไดเรียนรูการรูจักให
อภัยกับทั้งตัวเองและผูอื่น
ฉันคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันทําอยูเสมอและแกไขความ
ผิดพลาดอยางทันทวงที ฉันพัฒนาตัวเองขึน้ เรือ่ ยๆ และมีความไวใจ
และความเชือ่ ถือตอหลักทางจิตวิญญาณมากขึน้ ฉันแบงปนเรือ่ งราว
ของฉันและวิธีการของเราใหคนอื่นและพยายามจะใชชีวิตตาม
หลักการที่ฉันไดเรียนรู กระบวนการ 12 ขั้นตอนของสมาคมผูติด
ยาเสพติดนิรนามชวยใหฉนั หยุดใชยา ละความอยากทีจ่ ะใชยา และ
มอบชีวิตใหมใหแกฉัน
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