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AANTEKENINGEN

God, laat mij zien wat ik vandaag goed en verkeerd
heb gedaan. Laat mij zien hoe ik beter kan leven en
dienen om Uw wil morgen uit te voeren.

Was er vandaag angst in mijn leven? ...................
...........................................................................
..........................................................................
Voelde ik intense vreugde of pijn? ........................
...........................................................................
..........................................................................
Heb ik vandaag iemand gebeld of bezocht die in het
Programma zit? .....................................................
..............................................................................
Heb ik vandaag voor het welzijn van een ander
gebeden? ..............................................................
..............................................................................
Was ik blij vandaag? ...............................................
Had ik kalmte vandaag? ..........................................
Heb ik er bewust aan gedacht, dat ik een keuze heb
vandaag? ...............................................................
...............................................................................
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Wat voor ons heeft gewerkt:
NA Dagelijks Dagboek.

H
et doel van het schrijven van deze dagelijkse
inventaris is het bijhouden van WIE WE ZIJN en
WAT WE DOEN vandaag. Probeer elke vraag te
beantwoorden, elke dag. Houd je antwoorden zo
simpel en eerlijk als je kan. Als je een dag mist, doe
het dan niet later alsnog. Limiteer je antwoorden
en bedenkingen tot de laatste 24 uur en maak de
vragen aan het einde van de dag. Als je het wenst
te delen, suggereren we dit verbaal te doen. Vergeet
niet dat een dagelijkse inventaris geen test is; er zijn
geen goede of foute antwoorden. Maak je niet druk
wanneer je het beter had kunnen doen of wanneer
het je niet lukt te voldoen aan de verwachtingen die
je van jezelf hebt. Onthoud dat dit een programma
is van groei en herstel en als je vandaag clean bent,
doe je iets goed.
ALLEEN VOOR VANDAAG zal ik met mijn gedachten
bij mijn herstel zijn, zal ik leven en van het leven genieten zonder drugs te gebruiken.
Ben ik vandaag clean? ...........................................
Hoe heb ik mij anders gedragen? ...........................
...............................................................................
...............................................................................
Beheerste mijn ziekte vandaag mijn leven? ...............
Zo ja hoe? ...............................................................
...............................................................................
Wat heb ik vandaag gedaan wat ik liever niet gedaan
had? .......................................................................
...............................................................................
Wat heb ik vandaag nagelaten wat ik liever wel
gedaan had? ..........................................................
...............................................................................
Was ik vandaag goed voor mijzelf? ...................
Hoe? ......................................................................
...............................................................................
Was vandaag een goede dag? ...............................
Was ik blij? ............Was ik kalm?..............................

ALLEEN VOOR VANDAAG zal ik vertrouwen hebben
in iemand bij NA die in mij gelooft en mij wil helpen
in mijn herstel.
Heb ik vandaag mijn sponsor gesproken? ...............
...............................................................................
Ben ik vandaag bij een meeting geweest? ..............
Waar? .....................................................................
Heb ik mijn kracht, ervaring en hoop gedeeld? ....
.............................................................................
.............................................................................
Wie zijn de mensen in mijn leven, die ik vandaag
vertrouw? ...............................................................
...............................................................................
Wie heeft er vertrouwen in mij vandaag? .................
...............................................................................
...............................................................................
ALLEEN VOOR VANDAAG zal ik een programma
hebben. Ik zal proberen het te volgen naar mijn
beste kunnen.
Heb ik vandaag NA literatuur gelezen? .................
..........................................................................
Aan welke Stappen heb ik bewust gewerkt? ............
...............................................................................
Heb ik vandaag mijn machteloosheid erkent? ......
............................................................................
............................................................................
Was ik vandaag in staat mijn Hogere Macht te vertrouwen?..............................................................
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................
Wat heb ik vandaag over mijzelf geleerd?.................
...............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Heb ik vandaag iets recht gezet? .............................
Ben ik dit nog iemand verschuldigt?..........................
.....................................................................
.....................................................................
Heb ik vandaag mijn ongelijk aan iemand toegegeven? ...................................................................
...............................................................................

Heb ik mij zorgen gemaakt over gisteren of morgen?
...............................................................................
...............................................................................
Kan ik mijzelf accepteren zoals ik ben vandaag? ......
...............................................................................
ALLEEN VOOR VANDAAG zal ik met hulp van NA
proberen een beter zicht op mijn leven te krijgen.

Heb ik vandaag het gevoel gehad een onderdeel van
de samenleving te zijn? .........................................
...............................................................................
Heb ik mijzelf vandaag toegestaan obsessief over
iets te worden? .......................................................
...............................................................................
Wat heeft God mij gegeven vandaag om dankbaar
voor te zijn? ............................................................
...............................................................................
Heb ik vandaag iets gedaan om schade te brengen
aan mezelf of anderen? ...........................................
Zo ja, wat? ..............................................................
...............................................................................
Ben ik vandaag bereid om te veranderen? ...............
...............................................................................
Heb ik vandaag gebeden of gemediteerd? ..............
Wat voor effect had dit op mijn leven? ................
..............................................................................
.............................................................................
Welke spirituele principes heb ik vandaag in mijn
leven kunnen toepassen? ......................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Was het belangrijk om vandaag clean te blijven? .....
...............................................................................
...............................................................................

ALLEEN VOOR VANDAAG zal ik niet bang zijn, mijn
gedachten zullen bij mijn nieuwe contacten zijn, bij
mensen die niet gebruiken en een nieuwe manier
van leven hebben gevonden. Zolang ik volgens die
manier leef, heb ik niets te vrezen.

Heb ik vandaag mijzelf gegeven zonder iets terug
te verwachten? .....................................................
..............................................................................

