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Nic nigdy nie dało mi tyle szczęścia co do‑bre, zdrowe relacje z ludźmi. Wierzę, że to Bóg stawia mi ich na drodze. Cieszę się, że mogę robić wartościowe rzeczy z wyjątko‑wymi  ludźmi, którym ufam. Wpływ na  to, kim  jestem  teraz  miało  wiele  osób,  ale wszystko  zaczęło  się  od Wspólnoty Anoni‑mowych Alkoholików – największej ducho‑wej Wspólnoty w historii świata. To w AA us‑łyszałam, że bez względu na to w jak bezna‑dziejnej sytuacji jestem , od nowego życia dzieli mnie tylko 12 Kroków i że razem jes‑teśmy w stanie zrobić to, czego nie mogę zrobić sama. To w AA pierwszy raz usłysza‑łam,  żebym  spróbowała  zrezygnować  ze swoich ograniczonych celów  i zwróciła  się do Boga z prośbą, aby pomógł mi uwierzyć w Jego plany dla mojego życia. Zakochałam się w trzeźwości, podobnie jak Thomas D. (Przeniesiony),  rozważania  nad  alternaty‑wnymi  kolejami  losu  nie  są  już  dla mnie istotne – tak jak dla Agnieszki (Nerwica Nat‑ręctw).  Dziękuję  wszystkim  tym,  którzy dzielą się swoim doświadczeniem, czerpię z tego całymi garściami. To dla mnie ogro‑mne źródło inspiracji. Dzięki Wam, wciąż na nowo przypominam sobie słowa Roosevelta: „Nie ma czego  się bać, poza  samym stra‑chem”.
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Tematy mityngów/KrokiKrok V1. Czy wybrałem/am już swojego powiernika do V Kroku?2. Co powstrzymuje mnie od wyznania drugiemu człowiekowi istoty moich błędów? 3. Błąd, a istota błędu ‑ jaką dostrzegam różnicę?Tradycja V1. Jak moja grupa realizuje swój główny cel?2. Czy osobiste ambicje członków mojej grupy przeszkadzają w niesieniu posłania? 3. Czy moja grupa AA otwarta jest na nowicjuszy?Koncepcja V1. Czy zdarzyło się, by moja grupa zmieniła zdanie pod wpływem przeciwnego głosu jednej/jednego z jej członków?2. Czy podczas dyskusji nad jakąś sprawą w mojej grupie, obawiam się podnieść rękę, gdy myślę inaczej niż pozostali?3. Kto w mojej grupie rozpatruje ewentualne skargi?

Krok VWyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu czło‑wiekowi istotę naszych błędówKrok Piąty jest kontynuacją Kroku Czwar‑tego.  Sponsorka  zapytała mnie  z  kim chcę podzielić się tym Krokiem, mogłam zdecydo‑wać kto to będzie, ale dla mnie jasne było, że  ten  Krok  jak  i  każdy  inny  chcę  dzielić właśnie z nią. To nie było tak, że po Kroku Piątym poczułam od razu mega wolność, ale od tego momentu zostałam oczyszczona ze wszystkich  tajemnic,  zmor,  chorych myśli, demonów  ‑  to  moim  zdaniem  jest  bardzo ważne, gdyż im więcej mam tajemnic tym bardziej  jestem  chora.  W  moim  doświad‑czeniu było tak, że w Kroku Czwartym już wszystko  wyznałam  mojej  sponsorce  poza jedną małą rzeczą, coś zostawiłam dla siebie ‑  mianowicie  okres  mojej  abstynencji. Byłam krócej trzeźwa niż powiedziałam, że jestem. Było to dość  istotne, bo zaburzało obraz  mojej  osoby.  Tak  więc  nie  polecam trzymania  tajemnic,  sama  sobie  mogłam zaszkodzić. Nie przyznałam się do tego, gdyż ubzdurałam  sobie  w  głowie,  że  sponsorka wyrzuci mnie za to z Programu co było tylko moją  projekcją.  W  Kroku  Piątym  było  mi dane  zastanowić  się  nad  istotą  moich błędów.  Pamiętam  to  jak  dziś  ‑  byłam  u sponsorki  i  ona  mówi  ‑  stań  sobie  przed lustrem,  spójrz  sobie  w  oczy  a  potem opowiedz  mi  jak  było  naprawdę,  co  się wydarzyło, jaka jesteś naprawdę. Odpowie‑
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Tradycjedziałam wtedy ‑ jestem złodziejką, egoistką, myślę  tylko o sobie, nie  liczy się dla mnie drugi człowiek, wykorzystuję mamę, znajo‑mych,  mężczyzn  i  wszystkich  dookoła  do własnych  celów,  nie  pracuję,  nie  wycho‑wuje  należycie  syna,  nie wychodzę  nawet z psem na spacer, wydaje pieniądze, których nie mam,  jestem  pełna  obaw,  lęków  a  co ważne całe życie zakładam maski. Zależy od sytuacji, którą włożę np. w środę gdy wybie‑ram się na randkę z żonatym facetem zakła‑dam  maskę  pod  tytułem  –zobacz  jestem lepsza  od  niej,  a  w  czwartek  np.  idąc  do nowej pracy maskę pod tytułem jestem su‑per pracownikiem, uśmiecham się obsługuję kasę  fiskalną  bezbłędnie  do  momentu  aż obrócisz  się  na  chwile  i  tej  kasy  już  nie zobaczysz bo ja z nią zniknę w 10 minut… Taka właśnie przez lata picia byłam, aż do tego właśnie dnia, bo również do tego lustra powiedziałam  tak  –  taka  jestem  a  raczej byłam bo już taka być nie chce. Dotarło też do  mnie,  że  piłam  właśnie  dlatego,  że zakładałam te maski a potem nie byłam w stanie na trzeźwo na siebie spojrzeć. Było mi dane w tym dniu spotkać siebie samą i od‑powiedzieć  sobie  czy  tak  dalej  chce  –  nie chciałam. Nie od razu zostały mi odebrane te wady (przez Boga jakkolwiek Go pojmuję), nie od razu stałam się uczciwa, ani mega‑grzeczna  ‑  to  proces,  który  trwał  i  trwać będzie  do  końca  życia,  ale  dziś  po  kilku latach od  tego dnia mogę z całą odpowie‑dzialnością  napisać,  że  jestem  innym człowiekiem. Jestem uczciwa, szczera, nie rozbijam  małżeństw,  pomagam  innym, pracuję, nie wydaję pieniędzy, których nie mam i to jest cud. Nie kradnę ‑ dziś praco‑dawca może zostawić mi pełną kasę i może się obrócić na jak długo chce a ta kasa i ja dalej  tam  będziemy.  Jestem  już  odpowie‑dzialną  matką  i  kobietą,  a  to  wszystko zaczęło  się  właśnie  od  Kroku  Piątego,  jak widać każdy Krok to przełom. Dziękuję.Monika
(AAWWD s. 302).Dzisiaj mogę  powiedzieć,  że  trochę  już siebie poznałem. Jedną z moich cech jest to, że  zaczynam  wiele  rzeczy  na  raz.  Efekt najczęściej jest taki, że niczego nie kończę albo  w  ogóle  nic  nie  wychodzi  z  moich zamysłów.  To  doskonale  odzwierciedla,  co 

Odnośnie do zasady Tradycji Piątej przy‑pomina mi się wypowiedź jednego z wete‑ranów. Gdy na mitingu były poruszane tema‑ty  odbiegające  od  AA,  często  powtarzał mniej więcej tak: „to na czym on się dobrze zna, to na piciu, a po latach dodać może, że na nie piciu i trochę na trzeźwieniu. W tra‑kcie picia, to i owszem, znałem się od astro‑nomii po ginekologię”. To dobrze obrazuje do czego powołana jest Wspólnota Anonimo‑wych Alkoholików i jaki jest jej cel. Nie zna‑my  się  na  rozwiązywaniu  problemów mał‑żeńskich,  nie  jesteśmy  również  towarzy‑stwem  charytatywnym,  ośrodkiem  pomocy społecznej, nie wtrącamy się również do me‑dycyny.  Naszym  przeznaczeniem  jest niesienie  tylko  jednego  posłania  dla  tych, którzy  jeszcze  cierpią  z  powodu  alkoholi‑zmu. Musimy zawsze o tym pamiętać. „Było‑by  objawem  pychy  uważać,  że  Wspólnota Anonimowych Alkoholików jest lekarstwem na wszystko, nawet na alko‑holizm. Dajmy odpór  dumnemu  założeniu,  że  skoro  Bóg umożliwił nam sukces w jednej dziedzinie, naszym  przeznaczeniem  jest  stać  się pośrednikami dla każdego” 

Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż  jeszcze cierpi
Tradycja V

Wersja  pełna:  Każda  grupa AA  powinna stanowić duchową całość, mającą tylko je‑den główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi.Jak rozumiem V Tradycję:
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Tradycjesię może  stać,  gdyby Wspólnota Anonimo‑wych  Alkoholików  zaczęła  się  zajmować zagadnieniami innymi niż sumienne trwanie przy jedynym celu. Myślę sobie, że właśnie na  tym  polega  powodzenie  Anonimowych Alkoholików,  że  skupiamy  się  na  jednym jedynym przeświadczeniu, nie angażując się w  żadne  inne  obszary  czy  specjalności. „Jeśliś  szewcem  został,  wytrwaj  w  szew‑stwie. Lepiej robić jedną rzecz znakomicie niż wiele rzeczy kiepsko. Oto istota Piątej Tradycji” (12/12 s. 150).  Innymi słowy, za‑kreśla ona obszar aktywności Anonimowych Alkoholików. Dobrym przykładem na to, że odejście od jedynej domeny prowadzi do katastrofy, jest historia  Towarzystwa  Trzeźwości  im.  Wa‑szyngtona  (Washington  Temperance  Socie‑ty),  które  powstało  w  1840  roku.  W  jego początkach  stowarzyszenie  składało  się tylko  i  wyłącznie  z  alkoholików,  którzy pomagali jeden drugiemu. Ruch ten bardzo przypominał  dzisiejszych  Anonimowych Alkoholików. Członkowie tego Towarzystwa zakładali małe  lokalne grupy, nie  intereso‑wał ich rozgłos, nie nawiązywali do żadnego z wyznań, byli przeciwnikami przymusu, a na spotkaniach wprost mówiono o swoim nałogu pijaństwa.  Z  czasem  jednak  Towarzystwo zaczęło brać udział w polemikach odbiegają‑cych całkowicie od pierwotnej idei. Tematy takie jak niewolnictwo, polityka czy całko‑wita  abstynencja  zaczęły  różnić  członków stowarzyszenia,  które  równocześnie  zrze‑szało  również  nie  alkoholików,  reformato‑rów i polityków. W krótkim czasie ruch ten stracił jakąkolwiek skuteczność w pomaga‑niu  innym pijakom. Tej nauki z historii nie przeoczyli  założyciele  AA  i  uwzględnili  w Tradycjach zasadę, aby nie włączać Wspól‑noty do publicznych debat.No  dobrze,  ale  właściwie  jak  brzmi  to nasze posłanie? Co jest naszym głównym ce‑lem? Czy sprowadza się to tylko do utrzymy‑wania  abstynencji  i  trwania  w  niej?  Kilka 

Co  do  posłania  jeszcze,  ciekawą  rzeczą dla  mnie  jest  sam  początek  działalności Chrystusa  i  pierwsze  słowa  jakie  wtedy wypowiedział: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15; z   ε� αγγέλιον, eua‑gr.ngelion, dosł. dobra nowina). Pewien fran‑ciszkanin  tłumaczy  to  zdanie  następująco: „Wygłoszone przez Jezusa przesłanie mówi wyraźnie: „Zmień się” (por. Mk 1, 15; Mt 4, 17),  gdzie  powiedział  słuchaczom,  aby  się 

razy  byłem  w  ponad  rocznej  abstynencji i powiem Ci Czytelniku, że jeślibym miał się jakoś  określić,  to  nazwałbym  się  „alko‑holikiem, który wciąż jeszcze cierpi”. Nie pi‑łem,  ale  cierpiałem.  Nie  godziłem  się  na życie,  takie  jakie  ono  jest.  Chciałem  się dobrze  czuć.  Szukałem  tego  w  alkoholu, a potem w narkotykach. Zaliczałem się do tych  „którzy  nie   wiedzą,   że  mają wyjście”(12/12  s.151).  Naszą  myślą  prze‑wodnią jest zdrowy rozsądek, ozdrowienie, rozumiane jako powrót do życia, do normal‑ności.  Kwestią  dla  nas  najważniejszą  jest troska o utrzymanie trzeźwości  i  to w jaki sposób możemy pomóc ją osiągnąć drugiemu alkoholikowi.  Drugi  alkoholik  sprzedał  mi dobrą  nowinę:  „możesz  żyć,  mimo  złego samopoczucia”. Dla mnie „był to pomysł na trzeźwość”  (12/12  s.  154),  rewolucyjne stwierdzenie, niby oczywiste z tym tylko, że nigdy  takiego  komunikatu  nie  dostałem. Zawsze myślałem, że w dobrym życiu chodzi o samopoczucie, że wtedy będę szczęśliwy. Ja to kupiłem, a potem doświadczyłem tego, że  moje  życie  może  być  po  prostu,  bez alkoholu i to znacznie lepsze niż dotychczas, włączając w nie cierpienie i złe samopoczu‑cie. W moim mniemaniu, takie właśnie jest mniej więcej przesłanie Piątej Tradycji: My Anonimowi  Alkoholicy  mamy  rozwiązanie. Możesz zmienić swoje życie na  lepsze, za‑wróć, tak jak i my to zrobiliśmy. Jest to i dla Ciebie osiągalne. Możesz żyć bez alkoholu i  być  z  tego  życia  zadowolonym, mimo  że czasem będziesz czuł się źle. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki
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Tradycje
Jest jeszcze jeden aspekt, który zawiera się w tej Tradycji, wiąże to ją mocno z Tra‑dycją  Pierwszą.  Tutaj  chodzi  o  nasze  wy‑zdrowienie,  które  oparte  jest  na  wzajem‑nym przekazywaniu sobie pomocy, naszego posłania  w  działaniu  w  jedności.  Było  to oczywiste od zarania Wspólnoty. „Ów czło‑wiek zaczął rozpowszechniać swą koncepcję wśród innych alkoholików, wpajając w nich przekonanie o konieczności podania pomo‑cnej  ręki  wszystkim  usiłującym  bezskute‑cznie walczyć z nałogiem. Pracę swą trak‑tował jako część własnego procesu rehabili‑tacyjnego. Stała się ona bazą szybko rosną‑cej wspólnoty” (WK s. XX). Idea pomagania potrzebującym  jest  istotnym  elementem zdrowienia.  Można  powiedzieć  fundamen‑tem. Szybko  stało  się  to dla nas  jasne,  że jeśli nie będziemy pomagać  innym alkoho‑likom,  sami  możemy  powrócić  do  nałogu. Pomagając innym, pomagam samemu sobie. Jeśli  jeden  alkoholik  rozmawia  z  drugim, jest  bardzo  duża  szansa,  że  się  obaj  nie napiją. To jest jedno z pierwszych naszych doświadczeń. Jeśli zaś chciałbyś mieć, to co my posiadamy, możesz postawić Kroki, które my postawiliśmy, w rezultacie których prze‑budziliśmy się do życia.Przykłady,  postawy,  które  stoją  obok  V tradycji:1. Grupy Anonimowych Alkoholików, które nie pracują w ogóle na Programie Dwunastu Kroków, gdzie dominują radości i smutki oraz tematy  inne  niż  Dwanaście  Kroków,  które skupiają się tylko na własnym towarzystwie, zaspakajaniu swoich potrzeb (kawa, herba‑ta,  słodycze),  tworzące  kółko  wzajemnej 

„nawracali”, co dosłownie oznacza „zmień‑cie zdanie” (Richard Rohr „Spadać w górę” s. 50). Jakoś dziwnie przypomina mi to „turn our will” z Kroku Trzeciego i to, w czym to rozwiązanie problemu tkwi: Uwierz w dobra nowinę Anonimowych Alkoholików i zawróć swoje życie. Zmień zdanie!
adoracji, moim zdaniem mogą nie być w sta‑nie  skutecznie  udzielić  komuś  pomocy. Mówienie o problemach  innych niż alkoho‑lizm, wypowiedzi w których zawarte są same życiopiciorysy, które poza identyfikacją nie oferują żadnego rozwiązania nie pomogły mi się uporać z moim problemem. Tu właśnie o rozwiązanie problemu chodzi, a nie o to kto, ile wypił. W moim mniemaniu mówienie o  piciu  nie  rozwiązuje  problemu  picia. Podobnie nic nie daje podkreślanie, gdy ktoś pojawi  się  nowy,  że  ten  ktoś  „jest  dzisiaj najważniejszy”,  a  kiedy  zada  pytanie  zos‑tawić  go  bez  odpowiedzi. Myślę,  że warto przy  tej  Tradycji  zadawać  sobie  ciągle pytanie „po co właściwie przyszedłem na ten miting,  czy mam  coś  do  powiedzenia,  czy może  chcę  sobie  pogadać  dla  samego gadania?”  Takie  funkcjonowanie  jest  obok tej Tradycji.2. Przykład z historii AA w Polsce. Jedna z pierwszych grup poznańskich w opracowa‑nym  wykazie  do  scenariusza  mitingu proponuje  takie  tematy  jak:  „Etiologia choroby  alkoholowej  –  próba  indywiduali‑zacji przyczyn alkoholizmu, Próba charakte‑rystyki  typowych  trudności w małżeństwie AA, Prezentacja postaw małżonek w okresie abstynencji  partnera  (próba  syntezy), Kształtowanie  się  nowego  modelu  stosun‑ków towarzyskich rodziny AA”. (Historia AA w Polsce s. 131). Ustalono nawet, że w gru‑pie  wszyscy  będą  musieli  opracowywać referaty  tematyczne.  Niepokoiło  to  wtedy nawet terapeutów, do których przychodzili niektórzy z alkoholików prosząc o książki na temat alkoholizmu, potrzebne do napisania prac. Dodatkowo w pracy na grupach zaczy‑nają się pojawiać zwyczaje takie jak w Klu‑bach Abstynenckich  (tzw. klubach AA). Po‑woduje  to,  że  sens  Piątej  Tradycji  jest mocno wypaczony, a właściwie wszystkie te działania nie mają z nią nic wspólnego. 3. Mitingi mieszane, tzw. „grupy uzależ‑



Tradycje

5. Wszystkie sytuacje, gdzie nowicjusz nie czuje się bezpiecznie, krępujące zadawanie pytań itp. Traktowanie mitingów jako obszar poszukiwań seksualnych. Polowanie na nowi‑cjuszki i nowicjuszy, to podejście sprzeczne idei Tradycji Piątej.Tradycja V w pracy:„Szewcze, strzeż swego kopyta” (Przekaż dalej s. 342). Odnosząc się bezpośrednio do cytatu, myślę, że praca powinna się ograni‑czać do jednej specjalności, dziedziny. Wy‑daję mi się, że lepiej jest zaangażować się w jedną rzecz i robić ją dobrze, niż realizować się na wielu płaszczyznach. Owszem mogę kłaść podłogi, tynkować, malować, kleić ta‑pety, ale zawsze to pakiet z jednej branży. Trudno  mi  sobie  wyobrazić  przykładowego szewca, architekta  i kaznodzieję zarazem. Lepsze rezultaty osiągnę, kiedy skupiam się na  jednej  rzeczy,  jednej  branży,  jednym celu. Lepiej kształcić  się w  jednej, dwóch 

nionych” na które mogą przyjść ludzie z róż‑nymi problemami. Mogą brać w nich udział alkoholicy,  narkomani,  seksoholicy,  hazar‑dziści, dda i inni. W takim układzie trudno by mówić o niesieniu posłania alkoholikowi. 4. Krytyczne mówienie o Programie Dwu‑nastu Kroków na spotkaniach Anonimowych Alkoholików przez alkoholików. Rozgłaszanie jakichś swoich osobistych poglądów i teorii na  temat  ozdrowienia  i  przebudzenia  nie związanych ze stanowiskiem AA. Mieszanie Programu z innymi koncepcjami tj. ezotery‑ka, okultyzm, buddyzm, new age.   Teorety‑zowanie. Przyjmowanie również odwrotnej postawy i z kolei nic nierobienie. Samo przy‑chodzenie na mitingi (co niestety, niektórzy uważają  za  niesienie  posłania),  bierność wobec nowicjuszy, zainteresowanie się tylko swoją grupką  znajomych nie nawiązuje do naszego  celu,  a  wręcz  odwrotnie  może zaszkodzić  komuś  nowemu.  Taką  postawą nie realizuję Tradycji Piątej.

dziedzinach dobrze niż w kilku. Oczywiście dopuszczam  możliwość  ludzi  wszechstron‑nych, działających na wielu polach.   Można też odnieść tą zasadę do metody działania ‑ „najpierw rzeczy najważniejsze”. Nie wszy‑stko na raz. To również chyba sumienne wy‑ konywanie  swojej  pracy.  Niespóźnianie  się do  pracy,  dzielenie  się  swoimi  umieję‑tnościami  z  innymi,  dawanie  siebie,  chęć współpracy,  dokładność,  wiarygodność, przyzwoitość, uczciwość.
Chęć pomocy innym przez aktywne zaan‑gażowanie  się  życie  społeczne.  Wszystkie przedsięwzięcia charytatywne nawiązują do idei  tej  Tradycji.  Otwartość  na  drugiego człowieka.  Sąsiedzka  pomoc.  Empatia, współczucie i radość życia. Myślę tu również o  zwykłej  życzliwości  i  pomocy  innym ludziom  –  staruszce  albo  niewidomej  na ulicy.  Ta  idea  może  dawać  mi  impuls  do otwartości  na  moje  otoczenie  i  dbania  o wspólne  dobro  –  sąsiedzkie,  publiczne, państwowe  w  którym  mogę  wykorzystać swoje umiejętności.

Tradycja  V  w  innych  relacjach  społe‑cznych:

fra A.
Kontakt z redakcją Asia601 672 962warta.biuletyn@o2.pl
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Co to jest petycja ‑ to jest prośba o roz‑strzygnięcie  jakiejś  sprawy,  sporu  itp.  Na‑tomiast apelacja, to odwołanie się od orze‑czenia  od  jakiegoś  rozstrzygnięcia. W  tym temacie to przypomniałem sobie taką sytu‑ację, gdy jeszcze byłem młody w AA, a już chodziłem na spotkania intergrupy, bo mnie to ciekawiło. Pamiętam, że kiedyś na takie spotkanie wpadła ekipa z którejś grupy AA, podzielona dokładnie na pół. Nie pamiętam o co dokładnie  im chodziło, ale w każdym razie intergrupa miała rozstrzygnąć spór. Oni o coś tam się kłócili. Nie wiedząc co w tej sytuacji zrobić przyszli z petycją do  inter‑grupy. I jak pamiętam, intergrupa stanęła na wysokości zadania. Obie strony usłyszały na tym spotkaniu argumenty, które potrafiły ich usatysfakcjonować.  Zapadł  "salomonowy wyrok". Wszyscy wyszli z tego spotkania już jako jedna grupa i pogodzeni ze sobą. Tak w praktyce została  zastosowana V Koncepcja AA.  Pojawiła  się  petycja  i  pojawiło  się rozstrzygnięcie.  Koncepcja  V  realizowana jest  również przy wyborze delegatów. Gdy na przykład dochodzi do sytuacji, że dwóch kandydatów  nie  uzyskuje  wystarczającej liczby (dwie trzecie) głosów, to stosuje się losowanie  "z  kapelusza"  i  tak  naprawdę decyduje wola Boża. To jeden ze sposobów ochrony  praw  mniejszości  i  ich  wolności. Drugi element to sugestia do podejmowania wszystkich  decyzji  większością  minimum dwóch  trzecich  głosów.  Na  przykładzie służby krajowej, gdy Konferencja zleci coś powiernikom  głosując  za  tym  zwykłą  wię‑

Koncepcja VNa  wszystkich  poziomach  naszej  stru‑ktury,  powinno  obowiązywać  tradycyjne "Prawo  do  Apelacji",  gwarantujące  wysłu‑chanie głosu mniejszości  i wnikliwe rozpa‑trzenie skarg Koncepcja V opisuje, jak mamy dbać o po‑szanowanie mniejszości i  ich wolności. Jak w ogóle mamy chronić mniejszość. W eseju Billa na  temat  tej Koncepcji pojawiają  się dwa hasła ‑ petycja i apelacja.

kszością,  to  powiernicy  mogą  wykonać  to zadanie, ale nie muszą. Z reguły wykonują, ale nie muszą  i dlatego choćby na wszelki wypadek  zachęca  się  Konferencję  Służby Krajowej by rekomendacje dla powierników zapadały  większością  minimum  dwóch trzecich głosów. Tak samo w ramach tej Kon‑cepcji zachęca się by zawsze,  jeśli  to  jest możliwe, dążyć do rozstrzygania ilością gło‑sów większą niż dwie  trzecie. Zachęca  się nawet  do  odraczania  głosowania,  przeno‑szenia  je  na  następne  spotkania  czy  to regionu, czy intergrupy, tak by przekonać jak największą ilość głosujących, a tym samym uszanować  aktualne  wątpliwości  mniej‑szości. Realizacją V Koncepcji jest też wpro‑wadzona  zasada  corocznego  zadawania pytań do Konferencji Służby Krajowej. Każdy AA,  każda Grupa AA  czy  też  inne  ciało AA może  zadać  pytanie  Konferencji,  gdy  ma z  czymś  problem,  gdy  coś  jest  dla  niego niezrozumiałe. Zgłasza więc petycję. Konfe‑rencja  jest  zbiorowym  sumieniem  Wspól‑noty. Delegaci do rozstrzygnięcia tej petycji powinni się przygotować. Powinni pamiętać, że  rozstrzygają  zgodnie  z  własnym  sumie‑niem, ale też czując w sercu to, co według nich czują ich przyjaciele z Grupy czy inter‑grupy, czy regionu, ci, którzy ich wybrali. Na przykład  zanim  delegaci  pojadą  na  Konfe‑rencję, mogą spotkać się przedtem u siebie w regionie z innymi AA i porozmawiać z nimi, posłuchać co na dany temat myślą, tak, by, potem, gdy już będą na samej Konferencji odpowiadać  na  pytanie,  być  do  tej  odpo‑wiedzi  maksymalnie  dobrze  przygotowa‑nymi.  To  obraz  szacunku  dla  mniejszości, czasem do mniejszości, która jest pojedyn‑czym  członkiem  AA.  Korzystanie  z  takich spotkań  przedkonferencyjnych,  jest  dla delegata taką szeroką konsultacją. Delegat ma okazję usłyszeć głosy innych, którzy na takim spotkaniu mówią ‑ ty, nasz przyjacielu delegacie, sam zdecydujesz jak odpowiesz, ale my ze swej strony chcemy powiedzieć, że myślimy tak a tak. I sam kiedyś skorzysta‑łem z zapisków z takiej konsultacji, gdy pod‑czas dyskusji na Konferencji pokazałem swo‑



Historia osobistaje notatki właśnie na nich sporządzone. Do‑brze jest, gdy delegat czuje, że ma za sobą jakieś zaplecze oddanych Wspólnocie ludzi. To zawsze jest wartość dodana. Wiele jest w AA sytuacji, gdy stosowanie Koncepcji V jest pożądane. Wspomnę o jeszcze jednej. Na przykład skarbnik czasami musi korzystać z tej Koncepcji. Z wynikającego z niej prawa do  apelacji  i  prawa  do  petycji.  Zwłaszcza wtedy,  gdy  większość  decyduje  o  tym  by wydać  pieniądze  z  kapelusza  na  cele  nie związane  z  niesieniem  posłania.  Sam  wi‑działem  na  jakiejś  grupie,  gdy  skarbnik podniósł rękę i powiedział ‑ to nie jest nasz cel.  Po  jego  wypowiedzi,  pozostali  się zreflektowali.  Gdyby  tego  nie  zrobili,  to mógłby postawić veto. Powiedzieć ‑ nie dam na  to  pieniędzy.  Na  pewno  by  się  to pozostałym  nie  spodobało.  I  jakie  wyjście proponuje  w  takiej  sytuacji  Wspólnota? Zamiast  nakrzyczeć  na  skarbnika  mówi  ‑ przypomnijcie sobie o Koncepcji V, idźcie na spotkanie  intergrupy  i  spytajcie  kto  ma rację. Kto tu zrobił dobrze a kto źle.Antoni AA

chę czasu. Przy okazji  tej hipnozy wymie‑niliśmy numery telefonów i po jakimś czasie Kuba się do mnie odezwał. Okazało się, że on jest  trzeźwiejącym  alkoholikiem,  do  AA należał  już  długi  czas  i  zaproponował  mi pójście na pierwszy mityng. Ja w tym czasie zdążyłem znowu zapić. Powiedział ‑ Bartek możesz  iść  na  pierwszy  mityng  ze  mną. Możesz z niego wyjść, kiedy chcesz, tylko idź i  posłuchaj  i  nic więcej. Byłem dość prze‑rażony, ale pojechałem z nim na ten mityng, na Gieburowskiego. To był styczeń zeszłego roku. Tam wszedłem i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem  ludzi  zadowolonych,  uśmiech‑niętych.  Pomyślałem  ‑  fajnie.  No  ale  tak ogólnie był we mnie duży lęk, jednak mówię sobie, że coś musi być na rzeczy. skoro tylu ludzi spotyka się, opowiadają o tych swoich wszystkich  przeżyciach.  W  ich  wypowie‑dziach było dużo o mnie. Zatem zacząłem chodzić  tam,  raz  w  tygodniu  na  razie.  Po pierwszym  mityngu  się  napiłem.  Trzy  dni piłem,  trzy  dni  trzeźwiałem.  Ten  aowiec, który  mnie  zaprowadził,  po  kilku  dniach zapytał mnie czy może do mnie zadzwonić jego kolega z Ostrołęki. Taki jego kumpel ‑ Marcin. Zgodziłem się. On do mnie zadzwonił i chwilę pogadaliśmy. I tak po tej rozmowie sobie  myślałem  ‑  taki  koleś  do  mnie zadzwonił. Uśmiechnięty, szczęśliwy, zado‑wolony  taki  z  życia  i  w  ogóle.  Powiedział trochę o sobie, a ja myślę ‑ o kurcze on mówi o mnie. Co się okazało później, już po kilku miesiącach,  on  powiedział,  że  ten  telefon dla  niego  też  był  jakiś  dziwny,  bo  miał wrażenie,  że  rozmawiał  sam  ze  sobą. Wracając. Po tej rozmowie zapisałem sobie jego numer, ale minęło kilka dni zanim sam do niego zadzwoniłem. On nie odbierał, ale w  końcu  oddzwonił.  W  sumie  od  naszej pierwszej  rozmowy  minęło  trochę  dni. Chyba był już luty. I on oddzwonił i pyta mi się  czy  trzeźwieję.  Ja  na  to,  że  nie.  Nie trzeźwieję. Na co on mówi ‑ to ja puszczam twój numer w Polskę. Tak zrobił. I zaczęli do mnie  ludzie dzwonić.  Jeden  telefon, drugi telefon.  Ludzie  do  mnie  dzwonią.  Mówię sobie  ‑  o  co  tu  w  ogóle  chodzi.  Nie  wie‑

Co się wydarzyłoZaczęło  się od  tego,  że  chciałem  rzucić palenie. Dowiedziałem się o AA jak posze‑dłem na hipnozę. Poszedłem do gościa, który mnie zahipnotyzował w celu rzucenia pale‑nia.  Po  wybudzeniu  z  tej  hipnozy  dał  mi kartkę i długopis i powiedział żebym naryso‑wał coś, co mi pierwsze przyjdzie do głowy. Narysowałem kółko i trójkąt w środku. I on mi się pyta ‑ co to jest? A ja na to, że nie wiem. On ‑ że to jest znak AA. W tym czasie chodziłem  raz w  tygodniu  na  taką  terapię indywidualną,  trzy  miesiące  nie  piłem, poszedłem w sport i jak dzisiaj wiem, to na takim "dupościsku" byłem. Wtedy wydawało mi się, że już jestem zdrowy. że nie jestem alkoholikiem. Po tej  rozmowie minęło tro‑



Historia osobistadziałem, że tak to się odbywa. Jednak po‑czułem taką ulgę, że nie jestem sam z moim problemem alkoholowym, że dużo ludzi też ma tak jak ja. Przez pierwsze kilka dni tych telefonów było do mnie kilkadziesiąt dzien‑nie.  Kilkadziesiąt.  Naprawdę.  Były  dni,  że wszystkich nie odbierałem, bo za dużo  ich było. Zmęczony byłem, no ile można o tym samym gadać  :) Wtedy  jeszcze popijałem. Czasami więc  gdy  ktoś  dzwonił wieczorem byłem wypity. W  takich  sytuacjach  uprze‑dzałem, że jestem po kilku piwach i pytałem czy komuś to nie przeszkadza. Nikomu nie przeszkadzało.  Ten  Marcin  dał mój  numer między  innymi  swojemu  koledze,  mojemu przyszłemu  sponsorowi  ‑  Darkowi.  Darek zaczął mi wysyłać co dzień smsy, takie złote myśli,  takie  aowskie  różne  historyjki. Dostawałem  to  przez  kilka  dni  codziennie rano, około ósmej. Wtedy nadal piłem, było coraz gorzej. Miałem już dość tego wszyst‑kiego.  Przyszedł  dzień  14  luty  2019.  Już naprawdę  nie  miałem  siły.  Leżałem  na kolanach. Tak jakby nokaut techniczny był. Zero nadziei. I tego dnia Darek przysłał mi smsa  wyjątkowo  przed  siódmą  rano.  Tego smsa  odczytałem,  nawet  nie  pamiętam  co tam było napisane, ale jakby z automatu od razu zadzwoniłem do niego i powiedziałem ‑ proszę  cię  Darek  pomóż mi,  bo  ja  już  nie mam siły. Darek mówi ‑ no dobrze. I jeszcze powiedział,  że  to  ciekawe,  że  zawsze wysyłał smsy o ósmej a dziś wyjątkowo jakoś tak  się  zadziało,  że  wysłał  o  siódmej  i.… ciekawe. I on spytał mnie ‑ ale co zrobisz, żeby  nie  pić.  Powiedziałem,  że  zrobię wszystko. To on mówi ‑ uklęknij. Nawet nie pamiętam  co  powiedziałem  na  tych kolanach,  ale  byłem  w  takiej  beznadziei i gotów byłem powiedzieć wszystko. Z tego co szczątkowo pamiętam, to chyba coś pow‑tórzyłem  po  nim,  ale  nie  jestem  pewien. I tak "wszedłem na sugestie". Tego 14 lutego on  mi  jakieś  instrukcje  wysłał,  ale  wtedy nawet  nie  wiedziałem,  że  to  są  jakieś "sugestie". Powiedział mi też żebym znalazł sobie  minimum  dwa  mityngi  w  tygodniu i żebym telefony odbierał, bo on znowu puści 

w  Polskę  mój  numer.  Ja  tego  wtedy  nie wiedziałem, ale on tym ludziom napisał, że jestem  na  sugestiach  :).  Ludzie  dzwonili. Cztery tygodnie. Te cztery tygodnie byłem na  tych  sugestiach.  Kazał  mi  też  czytać Wielką  Księgę,  rozdział  Opinia  Lekarza, przez  siedem  dni.  Siedem  dni  z  rzędu. Pamiętam, że sześć dni czytałem, ale siód‑mego nie, i jak co dzień o ustalonej godzinie rano do niego dzwonię, a on pyta czy siedem razy czytałem. Powiedziałem, że ten siódmy raz nie. Na co powiedział ‑ wiesz co teraz. I kazał mi jeszcze raz od nowa czytać przez siedem dni  to  samo. Trochę  tą  informacją byłem  delikatnie  mówiąc  ‑  zniesmaczony, ale...  podporządkowałem  się,  bo  chciałem wytrzeźwieć.  Nie  chciałem  już  dłużej  żyć tak,  jak  żyłem.  Przecież  byłem  już  bliski szaleństwa.  To  już  było  naprawdę  "grubo" a teraz, od tego 14 lutego... już nie piłem. Fakt, że było mi trudno przez pierwsze dni. Nie  poszedłem  na  żaden  detoks.  Było napięcie, huśtawki nastrojów, góra, dół i tak dalej, ale nie piłem. Wtedy te telefony mnie ratowały  tak naprawdę, bo gdyby do mnie nikt nie dzwonił to bym był w czarnej... Też pamiętam taką sytuację z tymi telefonami jak ci  ludzie do mnie dzwonili,  jakiś czas, chyba jakieś trzy tygodnie i Darek mi mówi ‑ to teraz ty zadzwoń do kogoś. Pamiętam, że to  była  niedziela.  On  mówi  ‑  zadzwoń  do kogoś  teraz  ty  pierwszy.  No  to  ja  co? Poszedłem  na  spacer,  jakieś  sprzątanie, robiłem wiele różnych rzeczy, żeby tylko do nikogo  nie  zadzwonić.  Czułem  jak  to napięcie  we  mnie  rosło,  takie  zdenerwo‑wanie  i  myśli,  że  albo  się  napiję  albo zadzwonię. I tak chodziłem z kąta w kąt aż w końcu się przełamałem, wziąłem pierwszy z numerów jakie sobie wcześniej zapisałem. Dzwonię do tej osoby i mówię ‑ wiesz, nie wiem co mam powiedzieć, ale dostałem taką sugestię  od  Darka,  że  mam  zadzwonić  do kogoś i pogadać. Ten koleś jak to usłyszał to parsknął  śmiechem.  Zaczęliśmy  się  razem śmiać, a  rozmowa potem trwała około go‑dziny.  I  tak sam wykonałem swój pierwszy telefon do alkoholika. Po tym telefonie po‑



Historia osobistaczułem ulgę. Kolejny raz przekonałem się, że to co mi sugeruje Darek, to działa. Poma‑łu, to wszystko co mi mówił, zaczynało się sprawdzać. W tę niedzielę, zachęcony pier‑wszą  rozmową,  wykonałem  jeszcze  chyba trzy telefony, co było dla mnie bardzo dużo. Ale  je wykonałem.  Później więc  już  jakoś szło z tym dzwonieniem. Po kilku tygodniach od pierwszej rozmowy z Darkiem zaczęliśmy czytać przez telefon Wielką Księgę. Przed‑tem kazał mi kupić trzy kolorowe flamastry i "Codzienne Refleksje" żebym je codziennie czytał. No i to wszystko wykonywałem. Mod‑litwa rano i wieczorem a także wypisywanie wdzięczności i te dwa mityngi. Sugerował mi też  wziąć  na  jakiejś  grupie  służbę. Pamiętam,  że pierwszą  służbę  ‑  kawiaren‑kowego ‑wziąłem na grupie "Młodzi i odpo‑wiedzialni". Gdy się do niej zgłosiłem, poje‑chałem do domu i jakoś tak byłem strasznie wkurzony. Nie wiedziałem co się dzieje. Taki zły  przyjechałem,  miałem  wypisać  listę wdzięczności. Napisałem ledwie trzy pozy‑cje  choć  akurat  tego  dnia  rano  Darek  mi powiedział bym napisał 20. Następnego dnia rano  dzwonię  do  niego  i  mówię  ‑  słuchaj Darek, nie będę tego kurde pisał, bo mnie to wkurza w ogóle. No oburzyłem się strasznie na to wszystko. Sam nie wiedziałem co było powodem  tego  mojego  takiego  nagłego zdenerwowania, tego oburzenia, arogancji, egoizmu. Darek mi powiedział  ‑ weź  sobie trochę  podzwoń.  Wykonałem  więc  do południa jeden telefon, potem drugi. I nagle mnie olśniło. Poczułem co we mnie siedzi, a siedziała myśl ‑ gdzie ja, Bartek będę tam herbatę komuś robił. To MI zawsze robiono herbatę. To był dla mnie kolejny przykład na to, że do trzeźwienia potrzebni są też inni ludzie.  Dzięki  tym dwu  rozmowom zorien‑towałem się, że to moje wady charakteru, że to moja  duma  i  pycha,  że  ja  będę musiał teraz komuś służyć, herbatę robić. A prze‑cież  to  mi  zawsze  robiono.  To  był  taki kolejny etap odkrywania siebie. Kolejny raz okazało się, że Darek miał rację. Już prze‑cież wcześniej mówił mi, że mam codziennie wykonywać  przynajmniej  dwa  telefony  do 

alkoholików.  Swoją  drogą  to  na  początku myślałem, a do kogo mam dzwonić? Okazało się (Darek działał prężnie:)), że codziennie dostawałem  smsem  przynajmniej  kilka "świeżych" numerów. No  i działo się dalej. Przez kolejne kilka tygodni robiłem co mia‑łem,  czytaliśmy  też Wielką Księgę. Wyglą‑dało to tak, że Darek czytał jakiś fragment i jeśli miał w nim coś podkreślone to mnie uprzedzał mówiąc na przykład ‑ to teraz te kilka  linijek  podkreśl  na  zielono.  On  je czytał,  a  ja  w  tym  czasie  podkreślałem  u siebie. Jak skończył czytać to zakreślone to mówił ‑ to teraz mi to oddaj. Oddaj, czyli teraz ja miałem jakby jemu przeczytać to, co  przed  chwilą  podkreśliłem.  Dni  mijały. Zauważyłem, że gdy wykonuję to, co on mi sugeruje, czyli czytanie WK, dzwonienie do alkoholików,  chodzenie na mityngi, modli‑twy i wdzięczności, jeżeli wykonuję to pra‑widłowo,  sumiennie,  nie  omijam  żadnej z nich – to mam superdobry humor w ciągu dnia, dobrze się czuję. Zauważyłem też, że jak przestaję na przykład wykonywać tele‑fony, to moja pogoda ducha gdzieś znikała. Nie było jej. Miałem taką tendencję, by co jakiś  czas  uciekać  od  jakiś  sugestii.  Na szczęście ‑ tak to dzisiaj widzę ‑ co jakiś czas Darek mnie pytał, czy robię sumiennie to czy tamto.  I  wtedy  się  przyznawałem,  że  na przykład  coś  szwankuje.  Nie  oszukiwałem go. Byłem naprawdę szczery, mówiłem mu prawdę.  Dla  przykładu  spytał,  ile  wdzię‑czności piszę. Nie pytał co, tylko ile. Rozma‑wialiśmy o tym i ja się poprawiałem. Z bie‑giem czasu to już bez zachęty zamiast trzech czy pięciu wdzięczności, pisałem ich 15 czy 20.  Coraz  wyraźniej  wszystko  zaczęło układać mi się w całość. Coraz bardziej dobi‑tnie widziałem i czułem, że to działa, że te sugestie działają. Moja głowa nie miała już argumentów by je podważać. Już w nie nie wątpiłem.  Najlepsze  było  to,  że  minęło dobrych parę tygodni a ja mojego sponsora w ogóle nie widziałem na oczy. Telefony tylko były. Ja w ogóle nie wiedziałem, że "robię Program", bo też nikogo nie pytałem o to. Robiłem swoje i nie pytałem. Jak wspomnę 



Historia osobistaten  dzień  14  lutego,  to  ja  byłem w  takim stanie,  że  straciłem  zdolność  logicznego myślenia, tak byłem zapity alkoholem i zać‑pany.  Dopiero  po  kilku  tygodniach,  ktoś gdzieś zapytał mnie czy  ja mam sponsora, czy  robię  Program.  A  ja mu  na  to,  że  nie wiem, bo nie wiem jak to w ogóle wygląda. No to w końcu kogoś po mityngu spytałem ‑ słuchaj, jak się do kogoś dzwoni o ustalonej godzinie i czyta z nim Księgę, to jest to mój sponsor? A on mi na to ‑ no. Wtedy dowie‑działem  się,  że  mam  sponsora  :)  Minęło jeszcze  kilka  dni  i  odważyłem  się  spytać Darka, na którym ja w ogóle Kroku jestem. Bo,  mówię  mu,  pytają  mi  się  czy  robię Program i ja mówię, że robię, a oni mi się pytają na którym Kroku jesteś ‑ a ja mówię, że nie wiem. To oni wtedy mówią ‑ no jak, robisz Program a nie wiesz na którym Kroku jesteś? No nie wiem. No to w końcu Darka się spytałem  a  on  mówi  ‑  ty  jesteś  przed Czwartym Krokiem. To powiedziałem tylko ‑ aha. Wtedy miałem jeden, że tak powiem, epizod. Poczułem się tak trochę zbyt pewny. Spotkałem  się  z  kumplami  i.…  zaćpałem. Dzwonię do Darka rano, taki w lęku czy mnie nie wyrzuci z tego Programu i mu mówię, że nawaliłem, że miałem wczoraj ten incydent, że nie wypiłem, ale zaćpałem, że owszem przez 15 minut było fajnie, ale zaraz potem zaczęła  się  dolina,  zero  przyjemności  jak kiedyś. On na to, że to nie jest takie ważne i czy chcę wrócić na Program. Ja mówię, że pewnie, że jak najbardziej chcę wrócić, że nie chcę by było tak jak kiedyś. On na to, że dobrze. To ja pytam czy nadal jestem przed Czwartym Krokiem, czy zaczynam od nowa. Usłyszałem ‑ nie wiem, muszę zadzwonić do swojego  sponsora.  Na  drugi  dzień  dowie‑działem się, że nie muszę zaczynać od nowa, ale wstrzymaliśmy czytanie WK na około dwa tygodnie, a w tym czasie miałem sumiennie wykonywać  wszystkie  sugestie.  Gdy  minął ten czas Darek powiedział mi, że zaczynam IV Krok, wysłał mi tabelki  i powiedział, że mam trzy tygodnie do napisania tego Kroku. Przez  pierwsze  dwa  tygodnie  nie  zrobiłem nic.  W  ostatnim  tygodniu  zacząłem  coraz 
Gdy  to  w  końcu  napisałem,  to  Darek z  kilkoma  przyjaciółmi  przyjechał  do Poznania na "mój" mityng. Nareszcie go poz‑nałem osobiście :) Po mityngu odmówiliśmy razem  "Modlitwę  III  Kroku"  a  później  usie‑dliśmy i pokazałem mu moje tabelki. Jako, 

bardziej czuć napięcie, że coś jest nie tak, że już mi się czas kończy, że nie zdążę tego napisać.  Kupiłem  zeszyt  A4  i.…  chodziłem wkoło niego. Darek mi się spytał, jak mi idzie pisanie. Powiedziałem, że nic nie napisałem, bo mam pustkę w głowie. Darek puścił znowu mój numer w Polskę z informacją, że jestem na tym Kroku. No  i zaczęli do mnie  ludzie dzwonić i podpowiadać jak u nich to poszło. Słuchałem, jak opowiadali o swoich doświad‑czeniach  z  tym  IV‑tym  Krokiem.  Ktoś  mi opowiedział, że robił tak, że w ciągu dnia mu się przypominały  jakieś  rzeczy, więc wziął sobie karteczkę i notował sobie krótko ‑ imię i zdarzenie krótko, a wieczorem to rozpisy‑wał. Męczyłem się z tymi informacjami jesz‑cze dwa dni, a trzeciego, w ciągu dnia też mi się  zaczęły  przypominać  różne  rzeczy.  To pomogło, bo jak przedtem siadałem wieczo‑rem to jakoś nie pamiętałem nic, w głowie totalna blokada była i nie mogłem nic zrobić. Też więc wziąłem jakąś karteczkę  i  to, co w ciągu dnia mi się przypominało to hasłowo zapisywałem.  Aha,  ważna  rzecz.  Żeby  to było możliwe, to musiałem wyrzucić z głowy ocenianie  tych  przychodzących  myśli.  Bo przedtem  jak mi  się  coś  przypomniało,  to myślałem i myślałem, czy to jest ważne czy nie. A teraz nie miałem oceniać, tylko pisać wszystko, co mi do głowy wpadało. Patrzy‑łem na to tak ‑ że jeśli coś mi się przypomina to  najwyraźniej  jest  istotne,  tak  pewnie pomagała mi Siła Wyższa. I tak napisałem ten Krok. Pisałem go 4 dni. W ciągu dnia noto‑wałem,  a  wieczorem  rozpisywałem  dokła‑dnie, z wadami charakteru. Wtedy też do‑wiedziałem  się  o  sobie,  że  ja  też  mam... wady charakteru. Mam je i one mi się ciągle uruchamiają w tych moich urazach. W ogóle nie wiedziałem, że tak funkcjonuję, że tak działam. Stwierdziłem, że w wieku 40 lat tak naprawdę dopiero poznaję siebie.



Historia osobistaże  trochę  osób  się  jeszcze  kręciło,  Darek stwierdził, że teraz nie ma dobrych warun‑ków i tylko przejrzał to co napisałem, żeby zobaczyć czy dobrze, czy źle. Powiedział, że Ok  i  dał mi  jeszcze  kilka dni  na dopisanie czegoś, co mi ewentualnie do głowy jeszcze przyjdzie.  Wtedy,  ze  względu  na  warunki dostałem jeszcze  trochę czasu na  IV Krok. Krótko potem sam pojechałem do Darka, do Ostrołęki, by na spokojnie przeczytać z nim to, co napisałem. Tam też zostałem zabrany na mityng. Tak się złożyło, że był w Zakładzie Poprawczym. Dodatkowo, ku mojemu zasko‑czeniu, miałem na nim swoją pierwszą spi‑kerkę. Stres był ogromny. Byłem zdenerwo‑wany, wszystko mi się plątało, ale przeżyłem :).  V  Krok  też  wtedy  z  Darkiem  zrobiłem. W  Ostrołęce  rozmawiałem  też  z  tym Marcinem,  który  do  mnie  jako  pierwszy zadzwonił  i okazało się, że on przestał pić tego samego dnia co ja ‑ 14.02 ‑ tylko kilka lat  wcześniej.  Taki  zbieg  okoliczności. Usłyszałem  też  od  niego,  że  ten  pierwszy telefon,  który  wykonał  do  mnie,  był  dla niego bardzo trudny, jak to określił, czuł się jakby  sam  ze  sobą  rozmawiał.  No  ale  ten telefon  jak  dziś  wspominam  to  chyba uratował mi życie. To on też potem przysłał mi  tych  pierwszych  ludzi,  którzy  do  mnie dzwonili.  Znaleźli  się  ludzie,  ja  się  znala‑złem w odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu i tak się to wszystko dobre dla mnie wtedy zaczęło. Wróciłem do domu. Niedługo potem  zrobiliśmy,  już  na  powrót  przez telefon, Krok VI i VII (w WK nie ma przy nich dużo  do  czytania).  Przyszedł  czas  na  VIII. Napisałem  go  i  znowu  pojechałem  do sponsora,  żeby  sprawdził,  czy  jest  dobrze napisany, czy oddałem to  "moje wejście w cudze buty" ‑ jak to mówią. Napisałem listę 21  osób,  które  skrzywdziłem.  Oczywiście tych  osób  było  dużo  więcej,  ale  Darek powiedział  mi,  że  na  tamten  moment miałem skupić się na mi najbliższych wobec których źle się zachowałem. Potem IX Krok. Zacząłem  go,  ale  na  razie  zrobiłem  tylko część  zadośćuczynień.  Zostało  mi  jeszcze trochę.  Później  dalej  z  Krokami  a  dziś  ... 

a dziś zostało mi ostatnie czytanie Wielkiej Księgi z Darkiem, część dotycząca XII Kroku. Ktoś  mi  się  kiedyś  pytał,  czy  przy  tym czytaniu  omawiamy  jakieś  wątpliwości. Odpowiedziałem wtedy,  że  ja,  że w moim przypadku nie miałem żadnych wątpliwości i żadnych pytań typu ‑ czemu, co, jak i dla‑czego, bo ja kiedyś zawsze miałem dużo do powiedzenia i dużo pytań. Tym razem jed‑nak,  jak  robię  ten  Program,  nie  mam  ża‑dnych pytań, nie mam żadnych wątpliwości. A jeżeli jakieś się pojawią, to Darek mi mówi krótko ‑ słuchaj, masz telefon to dzwoń. I to nie chodzi o to, bym zawsze do niego dzwo‑nił, tylko że mam też listę wielu osób i do nich  mam  dzwonić.  Tak,  że  rzadko  jakieś wątpliwości  omawiam  z  moim  sponsorem. Mówił ‑ dzwoń do ludzi, masz kilkadziesiąt numerów, dzwoń a odpowiedź przyjdzie, tak jak dostałem ją na przykład wtedy, gdy nie wiedziałem,  że  się  wściekam  z  powodu konieczności  parzenia  komuś  herbaty.  Tak więc  odpowiedź  przychodzi.  Jeśli  się  wy‑konuje  działania  to  ona  przyjdzie  prędzej czy  później.  Wystarczy  podzwonić.  Sam jestem  dzieckiem  telefonu  i  zacząłem trzeźwieć  nie  dzięki  90  mityngom  tylko dzięki 90 telefonom dziennie :). Naprawdę, w tych pierwszych dniach to, ilekroć się źle czułem,  gdy  jakieś  myśli  o  alkoholu  przy‑chodziły  ‑  a  ciągle  to  było  ‑  to  telefon dzwonił  :)  I  tak  to  działało.  Odwracało  to moją  uwagę  od  samego  siebie,  poroz‑mawianie o tym co jest, jak to wygląda. Tak, te telefony mnie wyciągnęły z picia, z tego pierwszego etapu. Pierwsze półtora miesią‑ca było dla mnie najtrudniejsze. Ale  teraz jest spokojniej. Wiem, jak to działa. Dzięki Programowi  nauczyłem  się  obsługi  samego siebie, obserwowania siebie. Wcześniej nie wiedziałem w takich chwilach co mam robić. Albo poszedłem biegać, albo na basen czy siłownię,  ale  to  działało  tylko  na  chwilę. Teraz  znam  rozwiązanie,  mam  narzędzia z których mogę korzystać, kiedy tylko chcę. Telefon jest cały czas pod ręką  i w każdej chwili  mogę  zadzwonić.  Kiedyś,  gdy  na mityngu słyszałem wypowiedzi typu ‑ jestem 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wdzięczny  za  swój  alkoholizm  ‑  to  się dziwiłem, no bo jak ja mam być wdzięczny za  taką  chorobę.  Jednak  po  jakimś  czasie stwierdziłem, że ja też jestem wdzięczny za mój alkoholizm, bo mogłem dzięki temu tak naprawdę poznać siebie. Program pozwolił mi się zatrzymać, pozwolił na refleksję nad sobą,  bo  przedtem  to  ja  ciągle  na  rauszu biegłem. Biegłem, ale jakby na bieżni. By‑łem przez to zmęczony, ale cały czas byłem w  tym  samym  miejscu.  Upocony,  ale... w miejscu. Tak więc dziś jestem wdzięczny za chorobę, za to, że trafiłem do Wspólnoty AA, za to, że coś takiego w ogóle  jest, że mogę posłuchać mądrych ludzi. No i niedługo skończę Program. Tak naprawdę to skończę naukę Programu, bo ten Program to się cały czas  robi. Kiedyś myślałem, że go  skończę i będę miał święty spokój, że będę miał go z głowy. Kiedyś też się zdziwiłem, jak ktoś z dłuższą abstynencją zadzwonił i mówił, że sugestie robi. Ja myślałem, że sugestie się robi tylko w czasie nauki. A one są przy mnie cały czas i będą. Gdy natomiast dowiedzia‑łem się o tym pierwszy raz, to nie było mi do śmiechu. Nie było to "po mojemu". Jednak po jakimś czasie stwierdziłem, że jest to jednak fajna  rzecz.  Kończąc  powiem  tak.  Ograni‑czony  kontakt  z  rzeczywistością,  obsesja picia, pogubiony, umęczony, wstawanie rano jako  największe  wyzwanie  dnia  ‑  tak  się czułem  przed  14  lutego  2019. A  dziś?  Dziś jestem świadomy swojej choroby, świadomy swojego  postępowania  i  choć  ja  sam specjalnie nie widzę u siebie zmian, ale moi bliscy  widzą  i  mi  to  czasami  mówią.  Co‑dziennie robię "sugestie", dzięki czemu mam energię i pogodę ducha, chodzę na mityngi, staram się być użyteczny, zaczynam żyć jak normalni ludzie i powoli się do takiego życia przyzwyczajam.

Traf chciał, że w trzecim roku trzeźwienia sama  trafiłam  do  specjalisty.  „Ciężka nerwica  natręctw”,  usłyszałam.  Byłam  za‑wiedziona  i wkurzona  – na wizytę poszłam bez  specjalnych  oczekiwań,  zachęcona opowieściami jednego z kolegów. Chciałam osłabić  potrzebę  częstego mycia  rąk  –  nie spodziewałam się konfrontacji z niewygodną prawdą o sobie. Pamiętałam, że jako dziecko przejawiałam  nietypowe  zachowania (obsesja  czystości,  kompulsywne  odma‑wianie  modlitw  –  uczęszczałam  do  szkoły katolickiej,  wielokrotne  sprawdzanie,  np. gazu), sądziłam jednak, że mam to za sobą. W końcu trzeźwieję! Pracuję na Programie! Poczułam  się  zdradzona.  Cios  tym  dotkli‑wszy, że niespodziewany.Zabawne, że moja terapia specjalnie nie odbiega  od  sedna  Programu.  Wszystko kończy się i zaczyna na Bogu. Braku zaufania 

Stare jak świat pytanie w AA brzmi: „Co było pierwsze – nerwica czy alkoholizm”?WK, str. 219  W  początkowych  miesiącach  pracy  na Programie 12 Kroków pokory było we mnie akurat  tyle,  by  nie  pić. Wciąż wiedziałam więcej, robiłam lepiej i traktowałam swoje poglądy z zabawną z perspektywy czasu po‑wagą.  Ze  ściągniętymi  brwiami  obserwo‑wałam  wiele  zachowań  bliźnich,  w  tym potrzebę  wizyt  u  specjalistów  od  zdrowia psychicznego.  Jako  trzeźwieniowy  żółto‑dziób,  z  jednej  strony  szczerze wdzięczny sponsorce i Wielkiej Księdze, z drugiej nadal krótkowzroczny, byłam wręcz oburzona – jak to, nie wystarcza im 12 Kroków? Nie potrafią wykorzystać  tak  wspaniałego  Programu rozwoju duchowego? Jest z nimi coś nie tak, wydawałam po cichu opinię. Gdyby wystar‑czająco  gorliwie  praktykowali  12  Kroków, nie  potrzebowaliby  pomocy  spoza  Wspól‑noty.

Byłoby objawem pychy uważać, że AA jest lekarstwem na wszystko (…).Jak to widzi Bill, str. 285
Nerwica natręctw



Refleksjedo siebie, świata, bliskich. Wypaczonego ob‑razu  Siły  Wyższej.  Czy  omawiałam  te  te‑maty w trakcie stawiania kolejnych Kroków? Oczywiście.  Czy  gdybym  częściej  rozma‑wiała z innymi alkoholiczkami wizyty u spe‑cjalisty okazałyby się zbyteczne? Nie wiem. Kiedyś sądziłam, że tak – dyskusje z psycho‑logiem traktowałam jako porażkę, dowód na kulejące  umiejętności  interpersonalne  – teraz się nad tym nie zastanawiam. Rozwa‑żania nad alternatywnymi kolejami losu nie są już dla mnie istotne. Grunt, że to, co robię działa  i na tym się skupiam. Nie dokładam sobie kamieni do plecaka.Niegdyś potrzebę zasięgania porad u psy‑chologów przez  innych alkoholików trakto‑wałam jako epatowanie nadmiernym skupie‑niem na samym sobie. Jeśli wizyty nie miały konkretnego powodu (np. problemy z dzie‑ćmi, napastowanie, wypadek) uważałam, że nie mają również sensu. Oceniałam innych surowo – niemal tak surowo, jak samą siebie. Takie nastawienie, myślę teraz, nie przysłu‑żyło się nigdy ani mnie, ani nikomu innemu. Jest to jeden z mechanizmów, którego bar‑dzo powoli się oduczam, zastępując nowym nastawieniem do życia.Czy  psycholog  bądź  psychiatra  mógłby wyleczyć  mnie  z  alkoholizmu?  Absolutnie nie.  Ja, Agnieszka  alkoholiczka,  potrzebo‑wałam  spotkania  trzeźwiejących  alkoholi‑ków  i  przyłączenia  się  do  Wspólnoty  AA. Uważam, że nic innego nie byłoby w stanie mi pomóc. Po co wspominam zatem o specja‑listach? Bo kontakty z jednym z nich realnie poprawiają komfort mojego życia. Bo, co też warte podkreślenia, to AA i Program otwo‑rzyły mnie na tyle, by zacząć doceniać nie al‑koholików. Praca ze sponsorką i późniejsza pozwoliła mi dojrzeć na  tyle, by  zobaczyć w psychologach i psychiatrach kogoś więcej niż lekarzy nierozumiejących choroby i nieu‑dolnie próbujących nas z niej wyleczyć (tak właśnie  niewdzięcznie  myślałam).  Teraz rozumiem, że to ja – pijąca i bardzo chora – nie  potrafiłam  zaczerpnąć  z  wiedzy,  która była  mi  oferowana.  Nie  wyobrażam  sobie trzeźwienia poza AA, wiem jednak również, 

że średnio dwa razy w miesiącu muszę otrzy‑mywać pomoc spoza Wspólnoty, by pochylić się  nad  swoją  inną  psychiczną  niedo‑godnością. Powtarzam – być może nerwica natręctw mogłaby  być  wyleczona  wyłącznie  za pomocą  Programu,  nie  jednak  w  moim przypadku. I zdążyłam „wybaczyć” sobie, że tak nie jest.  Agnieszka
Nazywam to ‑ Bóg wchodzący do mojego życia bez mojej zgody Mam na imię Polly i jestem alkoholiczką. Dzięki  Programowi  Anonimowych  Alkoholi‑ków nie miałam alkoholu w swoich ustach od 1977  r.  Mam  swoją  Grupę  na  Florydzie, w  Stanach  Zjednoczonych.  Mam  sponsora i moja  sponsorka ma  sponsorkę  i  ja  spon‑soruję  ludzi.  Jestem  aktywną  członkinią Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Swo‑ją  wypowiedź  zacznę  od  tego,  że  byłam bardzo kochanym dzieckiem. Nie tylko moi rodzice bardzo mnie kochali, ale byłam też jedynaczką.  Tak  więc  mój  alkoholizm  nie pochodzi  z  mojego  dzieciństwa,  nie  jest spowodowany  czymkolwiek,  co  spotkało mnie w moim dzieciństwie. Jestem alkoho‑liczką, bo mam chorobę ciała i umysłu, tak jak jest to sformułowane w Wielkiej Księdze. Tak  jak wspominałam,  jako dziecko byłam bardzo kochana i chociaż w naszej rodzinie nie  było  za  dużo  pieniędzy,  chodziłam  na lekcje  tańca,  na  zajęcia  z  gimnastyki,  ale pomimo tego, od samego początku, czyli od czasu,  kiedy  byłam dzieckiem,  czułam,  że czegoś  mi  brakuje.  Zostałam  wychowana jako baptystka. To było wiele, wiele lat te‑mu, dzisiaj mam 80 lat, ale wtedy było cał‑kowicie inne podejście do religii niż dzisiaj, 



Refleksjeale w związku z tym w jaki sposób zostałam religijnie wychowana, miałam bardzo zabu‑rzony obraz tego, czym jest Bóg. Cały czas miałam takie poczucie, że wobec Boga nie jestem wystarczająca, że cały czas robię coś złego.  Według  wychowywania  religijnego jakie  otrzymałam, wierzyłam w  to,  że  dla Boga jestem cały czas grzesznicą i nie robię czegokolwiek  dobrze.  Kiedy  dorastałam, cały  czas miałam uczucie,  że Bóg mnie  za chwilę  za  coś  ukarze,  że  nie  dorastam  do Jego oczekiwań wobec mnie. Kiedy miałam 18 lat, wyszłam za mąż za pilota bombowca. Do  tamtej  pory  nigdy  jeszcze  nie  miałam alkoholu  w  swoich  ustach.  Chciałam  wam powiedzieć  o  moim  pierwszym  piciu.  Nie wiem  jak  wy,  ale  ja  pamiętam  ten  swój pierwszy  raz,  kiedy  piłam. Mam  to  bardzo mocno  zakodowane  w  swojej  głowie. Zdarzyło  się  to  na  imprezie,  która  była zorganizowana dla żon oficerów armii. Na tej imprezie  znajdował  się  taki  duży  baniak z  pączem. Wzięłam  jedną  ze  szklaneczek, które były postawione wokół tego naczynia i podłożyłam ją pod fontannę z pączem. To, co  się  dla  mnie  tego  dnia  wydarzyło,  nie wydarzyło  się pewnie żadnej  innej osobie, która  tego  dnia  była  na  tej  imprezie.  Od tamtej  pory,  moje  życie  zmieniło  się  na zawsze. Alkohol, tamtego dnia, rozpalił we mnie  coś,  co  powoduje  to,  że  nazywam siebie  alkoholiczką.  W  Wielkiej  Księdze w rozdziale "Opinia lekarza", jest napisane, że  alkohol  daje nam od  razu,  natychmias‑towe uczucie ulgi i spokoju. I to właśnie stało się w moim przypadku. Alkohol spowodował to coś. Nie upiłam się od razu, ale poczułam coś,  czego  nigdy  wcześniej  nie  czułam. Uwielbiałam to, bardzo pokochałam to uczu‑cie. W późniejszym czasie nigdy nie zosta‑łam zatrzymana za picie alkoholu, nie zosta‑łam aresztowana, nie miałam konsekwencji tego  typu.  To,  co  natomiast  zrobiłam,  to nadużyłam zaufanie, wykorzystałam moich dwóch synów i o tym za chwilę chciałabym trochę więcej  opowiedzieć.  Chcę,  żeby  to było dla was jasne, że ja bardzo kochałam swoich dwóch synów. Natomiast kiedy piłam 

nagle zamieniałam się, tak jak w tej historii o Doktorze Jekyll 'u i Panie Hide, w potwora. Stawałam się bardzo niemiła, nieuprzejma wobec własnych dzieci. Kiedy piłam krzycza‑łam na swoje dzieci, byłam agresywna, po‑trafiłam  ich  popchnąć,  uderzyć.  Ignorowa‑łam  ich,  sprawiałam,  że  mogli  poczuć  się jakby byli dla mnie całkowicie nieważni. Nie potrafiłam ich wychowywać. Musieli wycho‑wywać się sami, musieli sami sobie przygoto‑wywać śniadanie do szkoły, zadbać o siebie. A przecież to było moim obowiązkiem dbać o nich. Ich ojca nie było, był cały czas w armii. Byłam więc niedobrym opiekunem. Nie po‑trafiłam się nimi opiekować. Kiedy trafiłam więc w końcu na terapię, to nie ma co ukry‑wać,  moje  dzieci  były  już  wtedy  bardzo zaburzone.  Tak  się  niestety  dzieje  w  ro‑dzinach alkoholowych i tak też się zdarzyło w naszym przypadku. Co się wydarzyło. Mia‑łam wypadek samochodowy. I ten wypadek spowodował, że trafiłam na leczenie. Po raz pierwszy.  Kiedy  trafiłam  do  tego  ośrodka, nie wiedziałam  nic  na  temat  alkoholizmu. Nie  znałam  żadnego  innego  alkoholika  lub alkoholiczki. W tym ośrodku byli wśród mnie alkoholicy i alkoholiczki, którzy byli areszto‑wani, którzy mieli problemy z narkotykami, którzy przebywali w więzieniu. Gdy więc na nich  patrzyłam,  wydawało  mi  się,  że  nie mam z nimi nic wspólnego. Kiedy więc oni dzielili się swoimi historiami, ja nie chciałam się podzielić swoją, bo oni mieli te wszystkie bardzo kolorowe historie, a ja miałam tylko historię o tym, jaka byłam paskudna wobec własnych dzieci. Nie czułam, że się z nimi identyfikuję,  nie  czułam,  że  nadajemy  na tych  samych  falach.  Chcę  jeszcze  powie‑dzieć, że w trakcie, gdy ja trafiłam do tego ośrodka, mój mąż był już niepełnosprawny. Był  ofiarą  wojny  w  Wietnamie.  Chcę  też dodać,  że  ta  terapia  była  siedmiodniowa i w trakcie tych 7 dni miałam romans z jed‑nym  z  pacjentów  przebywających  na  tej terapii. Trzeźwość udało mi się utrzymać 48 dni. Po wyjściu jeden mężczyzna próbował mnie  bezskutecznie  przeprowadzić  przez kroki w motelu. Po tym czasie znowu trafi‑



Refleksjełam do ośrodka. Trafiłam tam bez nadziei, że kiedykolwiek  uda  mi  się  utrzymać  trzeź‑wość. I znowu, gdy po kolejnych 7 dniach wy‑szłam z ośrodka terapeutycznego, pojecha‑łam prosto do motelu, z butelką alkoholu, z pudełeczkiem valium. I zaszyłam się tam w pokoju pijąc i ćpając. I co się wtedy wyda‑rzyło. Otóż jedną z moich przyjaciółek, tego dnia, coś jakby tknęło. Wiem dzisiaj, że to coś, co ją tknęło to był Bóg, który przez nią działał w moim życiu. Wtedy ona przyjechała do  tego motelu mnie odratować. Drzwi na szczęście były otwarte. Wpadła do mojego pokoju, zadzwoniła na 911 po karetkę i kiedy trafiłam  do  szpitala  stwierdzono  zgon. Oczywiście widzicie, że nie umarłam. Po tym wypadku, mojemu mężowi, udało się uzys‑kać nakaz sądowy dla mnie, że mam pono‑wnie zostać zamknięta w ośrodku terapeuty‑cznym.  Nazywam  to  ‑  Bóg  wchodzący  do mojego  życia  bez  mojej  zgody.  Zostałam w  tym  ośrodku  terapeutycznym  przez  12 tygodni  i  tak  zaczęła  się  też moja  podróż przez  Anonimowych  Alkoholików.  Moim pierwszym  sponsorem  został  mężczyzna, który już wcześniej próbował przeprowadzić mnie przez Kroki w motelu, gdy w ośrodku byłam za pierwszym razem. Zaczęło się to w ten sposób, że cały swój czas spędzałam wtedy  wśród  anonimowych  alkoholikówi wciąż byłam nieobecna w życiu swojej ro‑dziny  i  można  powiedzieć,  że  wciąż  ich wykorzystywałam.  Udało  mi  się  wtedy utrzymać trzeźwość przez 3,5 roku i powie‑dzmy sobie szczerze, nie byłam dziewczynką z  plakatu  anonimowych  alkoholików.  Cho‑dziłam na dużo mityngów, robiłam 12 Kro‑ków,  bardzo  się  angażowałam w  anonimo‑wych alkoholikach, ale wciąż byłam nieobe‑cna dla mojej rodziny a przecież dodatkowo mój  mąż  potrzebował  mojej  pomocy  ze względu  na  swoją  niepełnosprawność.  Po tym 3,5 roku mojej trzeźwości rozstałam się z pierwszym mężem, pilotem i wyszłam za Dave'a,  którego  poznałam  w  AA  od  pier‑wszego dnia, kiedy zaczęłam trzeźwieć. Pięć miesięcy  później  mój  mąż  znalazł  sobie nową żonę i można powiedzieć, że to wszy‑

stko się bardzo dobrze ułożyło. Mój młodszy syn przeprowadził się do mnie i mieszkał ze mną  a  starszy  mieszkał  z  ojcem.  A  teraz opowiem wam o mojej podróży przez mał‑żeństwo z Dave'em, powiem w jaki  sposób następowała  poprawa  moich  stosunków rodzinnych  i  relacji.  Uważam,  że  bardzo ważne jest, aby zadośćuczynienia zrobić jak najszybciej.  Mój  ojciec  żył  tylko  przez pierwszy  rok, kiedy udało mi  się utrzymać trzeźwość. Dzisiaj bardzo się cieszę z tego, że  udało  mi  się  zrobić  wobec  niego zadośćuczynienie,  kiedy  jeszcze  żył.  Mój mąż był bardzo wybaczający. W przypadku moich  synów  było  nieco  trudniej.  Oni  byli potwornie  na  mnie  źli.  Oni  mieli  po kilkanaście  lat.  Jeden  14  a  drugi  16.  Mój młodszy syn także jest alkoholikiem. Zaczął być trzeźwy w wieku 21 lat i dzisiaj ma 36 lat trzeźwości.  O  starszym  powiem  na  koniec mojej dzisiejszej spikerki. Mój mąż Dave i ja mieliśmy ze sobą wspaniałe życie w trzeź‑wości,  wspaniałe  małżeństwo,  natomiast życie było wobec nas zaskakujące. W 1993 roku w Stanach nastąpiła olbrzymia recesja i  ona  uderzyła  bardzo mocno  zarówno we mnie jak i w Dave'a. Życie nam się bardzo odmieniło.  Straciliśmy  dom,  Dave  stracił pracę, ale na szczęście utrzymaliśmy swoją trzeźwość  i  nasze  małżeństwo.  Najstarszy syn Dave'a zmarł 13 lat temu na Aids i to był dla nas olbrzymi cios w serce. Zmarł będąc członkiem AA i mając opiekę Wspólnoty AA. Chciałabym jeszcze chwileczkę opowiedzieć wam  o  zadośćuczynieniach  finansowych. Kiedy trafiłam do AA nie miałam długów, ale po 1993 roku, po recesji w Stanach Zjedno‑czonych,  nagle  mieliśmy  olbrzymią  masę długów  i  wówczas,  dzięki  Programowi  AA, pomału,  pomału  zaczęliśmy  spłacać  swoje długi. Uważam, że pieniądze są swego rodza‑ju energią, nie mogłam więc pozwolić sobie na  to,  żeby nie  spłacić  swoich długów, bo w perspektywie długofalowej, na pewno by to do mnie wróciło. Nawet firmom, którym nie  mieliśmy  jak  zwrócić  pieniędzy,  bo zbankrutowały,  zniknęły  z  rynku,  znaleźli‑śmy sposób, aby te pieniądze jakie byliśmy 



Refleksjedłużni, oddać im. Nawet jeżeli jakiś firm już nie było, nie mogliśmy  ich  znaleźć, nawet jeśli jakaś firma mówiła nam ‑ nie, darujcie sobie,  nic  nam  nie  jesteście  dłużni,  my wiedzieliśmy, że te długi mamy, że mamy je wobec wszechświata. Tak więc te pieniądze które  im  mieliśmy  spłacić,  oddaliśmy  na jakieś  cele  dobroczynne.  Na  ośrodki  tera‑peutyczne  lub  inne miejsca, w  ten  sposób robiąc  zadośćuczynienie  finansowe.  Co  się stało  później.  Dave  postanowił  przejść  na emeryturę  i  przeprowadziliśmy  się  w  inne miejsce.  Wtedy  też  zaczęły  się  problemy zdrowotne Dave'a, musiał przejść operację. Dave  przeprowadził  się  dlatego,  że  on  był typem,  który  uwielbiał  cały  czas  być  na zewnątrz.  Uwielbiał  chodzić  z  plecakiem, uwielbiał  morze,  uwielbiał  góry,  uwielbiał być  bardzo  aktywny  a  okazało  się,  że  już niestety  nie  może  tego  więcej  robić. Przeprowadziliśmy się więc jeszcze raz. Na Florydę, gdzie jesteśmy teraz. W 2015 roku Dave dowiedział się, że ma raka. I od tamtej pory Dave ma poważne kłopoty ze zdrowiem. Dave ma  84  lata  i  jest  bardzo podatny  na jakiekolwiek problemy  zdrowotne, dlatego też jesteśmy w tej chwili zamknięci w domu i  nie  możemy  wychodzić  ze  względu  na koronawirusa.  Pamiętacie  jeszcze  mojego byłego  męża?  Nie  mogłam  troszczyć  się o  swojego  pierwszego  męża.  Nie  byłam w stanie tego wówczas zrobić. Dzisiaj czuję się  bardzo  zaszczycona  tym,  że  wreszcie mogę  się  opiekować  należycie  swoim mężem. Zanim Dave zachorował  jeździłam na wiele konferencji AA na świecie. Uwiel‑białam podróżowanie. Tak też ta spikerka to nie jest coś co robię po raz pierwszy, gdyż wcześniej  bardzo  dużo  podróżowałam  dla AA. To co się teraz dzieje na świecie, dzięki tym mityngom online jest też niesamowite. Nie mogę co prawda podróżować fizycznie, ale  okazuje  się,  że  mogę  w  ten  sposób podróżować  do  niesamowitych  odległych zakątków świata. Do Australii, do Polski  :) Jak  obiecałam,  miałam  wrócić  do  historii mojego  starszego  syna.  W  maju  mój najstarszy syn będzie miał 60 lat. Ma teraz 

półtora  roku  trzeźwości.  Jeżeli  więc  jest wśród was ktokolwiek, kto wątpi, że może mu się udać, bo za późno zaczął, to proszę, proszę bardzo serdecznie ‑ nie zwątpijcie w to,  dopóki  nie wydarzy  się  ten  cud.  Przez wszystkie  te  lata,  między  mną  a  moim starszym  synem  była  przepaść.  To,  co  się teraz wydarza w jego życiu, odkąd trafił na trzeźwienie,  od  półtora  roku,  to  jest niesamowite. Aż  trudno uwierzyć  co może spowodować  półtora  roku  w  trzeźwości. Nasze relacje zacieśniają się. Chcę jeszcze dodać, że mam pięcioro wnuków. Wszystkie są już dorosłe. I to co jest też cudem AA, to, że  jestem  dla  nich  obecną  babcią.  Dzięki Anonimowym Alkoholikom moje dzieci ufają mi teraz  i ufają, że mogę spędzać czas ze swoimi wnukami. Zostawiają  je u mnie na wakacje.  Mogę  być  dla  nich  babcią.  To wszystko wydarza  się  w moim  życiu  oczy‑wiście  dzięki  Programowi  Anonimowych Alkoholików, który, pomimo lat trzeźwości, muszę  praktykować  równie  mocno  jak wcześniej. Wydaje mi się, że dzisiaj bardziej muszę pielęgnować  swoją  trzeźwość  i mo‑cniej pracować na Programie 12 Kroków, bo czym jestem starsza, tym silniejszy jest też mój  alkoholizm.  W  książce  "Anonimowi Alkoholicy" jest sformułowanie, które okre‑śla  alkoholizm  jako  chorobę  postępującą. Mój alkoholizm postępuje od 42 lat. Potrze‑buję  więc  więcej  mityngów  a  nie  mniej. Muszę sponsorować więcej osób a nie mniej osób. Muszę czytać literaturę aowską, cho‑dzić na mityngi,  angażować  się we Wspól‑nocie  AA,  muszę  modlić  się  do  Boga. Pierwsza  rzecz,  którą  robię,  kiedy  wstaję rano to otwieram swoje oczy i kieruję swoje myśli  w  stronę  Boga.  Wierzę,  że  Bóg  jest miłujący,  że  jest wszechwiedzący,  że  jest kochający  i  że  wszystko,  co  się  teraz wydarza  jest  zaaranżowane  na  jakiegoś rodzaju  dobro.  Że  wydarzają  się  teraz również dobre rzeczy. Gdyby nie to, co się teraz  dzieje,  prawdopodobnie  nigdy  nie miałabym  okazji  spotkać  się  z  waszą Wspólnotą we Wrocławiu i zobaczyć waszych twarzy.  Chcę  wam  bardzo  serdecznie 



Refleksjepodziękować za zaproszenie na wasz mityng we Wrocławiu. Czuję się niezwykle wzruszo‑na  i  wdzięczna,  że  mogłam  podzielić  się z  wami  swoją  historią  i  być  tutaj  dzisiaj z wami. Dziękuję. Polly
rzeniu. Słuchałam uważnie o czym mówili. Pamiętam jak dziś to zdanie wypowiedziane przez przyjaciela, że „kto kubki myje, ten nie  zapije”,  ten  sam  przyjaciel mówił  też dużo o pokorze, o Programie i sponsorowa‑niu, o tym, że czekał kilka lat, żeby wejść na Program, a mógł być szczęśliwy już dawno. Więc postanowiłam być szczęśliwa od razu. Już  na  tym  pierwszym  mityngu  pokornie poszłam  myć  kubki  i  poprosiłam  drugą kobietę  o  to,  żeby  przeprowadziła  mnie przez Program. Bardzo uczciwie podeszłam do  pracy  od  samego  początku.  Pojęcie uczciwości z każdym dniem u mnie zmienia swój wymiar dlatego, że nie miałam pojęcia o żadnej moralności. Przede wszystkim to co Program wnosi do mojego życia, to że uczę się  jak nie krzywdzić drugiego człowieka  – wchodzić w jego buty i pytać się siebie czy ja bym tego chciała? Uczę się też nie krzywdzić siebie, bo od dzieciństwa miałam wpajane do głowy ‑ jak matka mnie pobiła ‑ to przez to,  że  coś  źle  zrobiłam.  We  mnie  rosło poczucie  winy  –  bezpodstawne  poczucie winy. Właśnie to poczucie winy pomogło mi w bardzo szybkim tempie uderzyć o to moje dno. Czułam się winna śmierci mojej matki, która się zapiła. Dzisiaj wiem, że nie miałam na  to  żadnego wpływu. Miałam  też  żal  do mojej matki za całe moje życie. W odnie‑sieniu do tej sytuacji z moją mamą mogę, bazując  na  Krokach,  powiedzieć  po  kolei w czym mi pomogły. Krok 1 – zrozumiałam, że jestem chora, ale też, że moja mama była chora  –  ona mnie  kochała,  ale  alkohol  był silniejszy  od  miłości,  zaczęłam  wybaczać sobie, że straciłam dzieci – a uważałam to za straszne  upokorzenie,  poniżenie.  Krok  2  ‑ tak naprawdę to ta wiara była we mnie cały czas, nie był to wielki wysiłek, bo gdybym nie wierzyła to nie poprosiłabym o sponsorowa‑nie.  Krok  3  to  już  było  uniesienie  się  nad ziemią  w  pewnym  stopniu.  Poczułam  taką bliskość Siły Wyższej i Jej obecność, że nie czułam  najmniejszych  oporów  przed postawieniem 4 Kroku. Pisanie 4 Kroku wy‑wołało  u  mnie  różne  emocje,  nawet  bóle psychosomatyczne. Około 60 kartek zeszytu 

Uczę się jak nie krzywdzić drugiego człowieka Mam na imię Ewelina, jestem alkoholiczką i narkomanką. Już samo napisanie tych słów przynosi  mi  ulgę,  kiedy  ciężko  mi  siebie zrozumieć.  Dla  kontrastu  między  tym  co było, a jest chcę w kilku słowach nakreślić moją  przeszłość.  Zaczynając  od  tego,  że świadomie sięgnęłam po alkohol i narkotyki mając 11 lat. Bardzo szybko wpadłam w kon‑flikt z prawem, w wieku 15 lat już miałam kilka  wyroków  za  pobicia,  kradzieże  itp. Byłam też po kilku próbach samobójczych. Po  skończeniu  18  lat  zgłosiłam  się  dobro‑wolnie na odwyk, ale z niego zostałam wy‑rzucona. Wyjechałam za granicę myśląc, że uda mi się inaczej żyć. Niestety, życie szybko zweryfikowało moje zamiary, dziewiętnaste urodziny  obchodziłam w więzieniu...  Jesz‑cze dużo tego rodzaju historii było w moim życiu, ale wolę skupić się na tym co otrzyma‑łam po przyjściu do Wspólnoty, a tu trafiłam na początku grudnia 2018 roku. Jakiś miesiąc przed tym doprowadziłam do tego, że ode‑brano mi dzieci. A w zasadzie te dzieci same wyszły  z mojego  domu. Wtedy  byłam  roz‑żalona, pełna poczucia niesprawiedliwości ‑ dzisiaj wiem, że to było najlepsze co mogło mnie wtedy spotkać. Po prostu wtedy tego nie rozumiałam. Kiedy trafiłam na swój pier‑wszy mityng zobaczyłam ludzi, którzy są też chorzy tak jak ja, tylko że oni mieli coś czego mi brakowało – tą radość i nadzieje w spoj‑



SpikerkaA4  różnych  uraz  ‑  częściowo  albo  wcale nieuzasadnionych,  w  większości  sprowo‑kowanych przeze mnie samą, poczucia winy za to, że żyje i dziwne, toksyczne, patolo‑giczne  związki.  I  ja  to  wszystko  miałam w głowie, przestawało mnie powoli  dziwić to,  że  piłam  mając  taki  bajzel  w  głowie. A  kiedy  przyszedł  5  Krok  i  wyznałam  to wszystko sponsorce, to przyszło takie uwol‑nienie – spadł mi ten cały ciężar z pleców. Doznałam  ogromnej  ulgi,  że  już  nic  nie ukrywam. Nie mam żadnej tajemnicy, która ujrzy  światło dzienne,  a  ja  będę  się  czuła z  tym źle. Poczułam się wolna  i  spokojna. Więc wtedy w 6 i 7 kroku stawałam się goto‑wa do pozbycia się tych wad i oddawałam je swojej Sile Wyższej, a wszystko po to, żeby nie stwarzać kolejnych sytuacji, które mo‑głyby  doprowadzić  mnie  do  poprzedniego słabego stanu emocjonalnego. Dalsze Kroki, czyli  8  i  9  dały mi  szanse  rehabilitacji  za moje przewinienia. 9 Krok jest u mnie cały czas otwarty, są ludzie, którzy np. nie wiem, gdzie  mieszkają,  ale  wierzę,  że  Stwórca postawi ich na mojej drodze w odpowiednim momencie. Oczywiście to nie jest też tak, że stałam  się  idealna  i  nie  krzywdzę  innych ludzi. Pewnie, że mi się zdarza coś głupiego jeszcze  powiedzieć,  obrazić  się  na  kogoś, wytknąć  komuś  jego  błędy  ‑  jestem  tylko człowiekiem – cały czas się uczę żyć, uczę się siebie  i  do  tej  nauki  mam  10  Krok.  On pomaga  mi  zreflektować  się  nad  tym  co zrobiłam, zobaczyć jakie wady zadziałały – czego się bałam – bo zazwyczaj, kiedy kogoś atakuje to dlatego, że czuję zagrożenie. Lęk był  wszechobecnym  składnikiem  trudnych sytuacji w moim życiu. W 10 kroku widzę też jaka jest rzeczywistość, a to z kolei pomaga mi w szybkim podjęciu określonych działań, tzw. Przeprosin  :) A dalej  to  już  jest  tylko spijanie śmietanki, może to głupio brzmi, ale ja  się  upajam  każdą  chwilą  duchowości. Jestem wdzięczna za wszystko, dużo czasu spędzam  sama  i  każda  refleksja  w  mojej głowie  jest  kierowana  do  Siły  Wyższej. Cieszę się każdą sekundą, nawet cierpienia, bo nauczyłam się cierpienie oddawać moje‑
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mu Bogu za to co uczynił dla mnie. Poza tym cierpienie mnie kształtuje, a tak naprawdę to  co  dziś  nazywam  cierpieniem  –  kiedyś będzie cudownym doświadczeniem – tak jak była nim na początku utrata dzieci  (punkt zwrotny). Mam dużo wdzięczności. Za wszy‑stko. Za to, że mogę to teraz pisać i w jakiś sposób wypełniam Krok 12. Wiem, że każde moje działanie od mycia kubków i robienia herbaty (czego mi teraz brakuje przy całej tej sytuacji z koronawirusem) po prowadze‑nie  mityngu,  bycie  w  służbach,  rozmowa z drugim alkoholikiem, spikerka czy wypo‑wiadanie  się  na mityngu. To  jest  niesienie posłania i staram się to czynić. Krótko mó‑wiąc,  kiedy  wkładam  w  Program  serce  to każdy  dzień  przynosi  mi  rozwój  duchowy. Dlatego dziś to pisze, żeby daj Boże za rok to przeczytać i zobaczyć jak wiele dostałam za okazanie swojego zaangażowania. Wiem, że to co robię ma przyszłość. 

Mam na imię Matthew i jestem alkoholikiem 14 maja mój brat zadzwonił do mnie i po‑wiedział: “Hej, jutro jest dzień matki, przy‑jadę po ciebie, bo wiem, że masz problemy z  samochodem…”  Nie  pamiętałem,  gdzie zostawiłem samochód ‑ to się nazywało w na‑szej  rodzinie  “problemy  z  samochodem.” Po‑wiedziałem,  że  pojadę.  Nie  spałem tamtej nocy, piłem do rana. Ubrałem czystą koszulkę  na moje brudne  ciało  i  czekałem przed  domem  na  przyjazd  mojego  brata. Pojechaliśmy  do  mojej  mamy.  Wyglądała kiepsko, byłem tym zdziwiony. Mój brat i sio‑stra tam byli, cała rodzina się zebrała. Cho‑



Spikerkadziło  o  to,  że  to  może  być  ostatni  dzień matki. Tamtego dnia, żeby nie dać po sobie poznać  w  jak  tragicznym  stanie  jestem zacząłem mówić i nie mogłem przestać. Tak jakby ta gadanina miała zamaskować co się ze mną tak naprawdę dzieje. To co mówiłem było  tak  nieskładne,  że  w  końcu  inni  wy‑kluczyli mnie z rozmowy i nawet nie patrzyli w moim kierunku. Przez picie poznałem de‑moralizację, którą ciężko sobie wyobrazić. Pozwalałem  innym  robić  ze  mną  rzeczy, których nigdy bym nie pomyślał, że pozwolę ze sobą zrobić. Robiłem też innym ludziom rzeczy,  o  które  bym  siebie  nigdy  nie podejrzewał. Ale  ten moment, kiedy moja siostra, brat, mama i tata odwrócili się ode mnie  i nie chcieli ze mną rozmawiać ‑ nie wiem, dlaczego ‑ był najgorszym momentem mojego  życia.  To  był  najbardziej  samotny moment mojego życia. Czułem się tak, jakby wysłano  mnie  na  Marsa.  Mój  brat  odwiózł mnie z powrotem do domu i wywiązała się między nami kłótnia. Nie pamiętam już o co, ale była poważna. Nie chodziło o moje picie.  Wychodząc z samochodu trzasnąłem drzwia‑mi  i  poszedłem  do  swojego  domu,  gdzie chodziłem  w  kółko  nerwowo  czekając,  aż mój  brat  odjedzie,  żebym  mógł  do  niego zadzwonić  i kontynuować kłótnię, bo z  ja‑kiegoś powodu bardzo chciałem mieć rację. Zadzwoniłem  do  niego,  zaczęłam  się  na niego drzeć a on był całkowicie cicho przez cały  ten  czas.  Pod  koniec  mojej  tyrady nastąpiła cisza i mój brat powiedział: “wiesz co Matthew, myślę, że możesz mieć problem z  alkoholem.”  Patrzę  dziś  na  ten moment jako ten, w którym łaska Boga wkroczyła do mojego życia. Mówię poważnie. To była bo‑ska interwencja, bo z nieznanego mi powodu odpowiedziałem  mojemu  bratu:  “oczy‑wiście, że mam.”   Przez lata ludzie mówili mi,  że mam problem  z  piciem,  z  narkoty‑kami, że jestem uzależniony, że jestem ćpu‑nem. Na co  ja za każdym razem odpowia‑dałem: “no co ty, chyba oszalałeś, wiem, jak wygląda alkoholizm, mój brat żył w samo‑chodzie, mi  się  całkiem  powodzi.”  Pamię‑tam  dokładnie,  jak  w  tamtym  momencie 

wyglądał  dywan,  jak  światło  wpadało  do środka przez żaluzje, kiedy tym razem mój brat to powiedział. Nie wiedziałem wówczas o  tym,  ale w  tamtej  chwili  zrobiłem  Krok Pierwszy. Mój brat powiedział do mnie: “ja‑dę  po  ciebie,  nigdzie  się  nie  ruszaj.”  Nie wiem, gdzie miałbym się wybrać, już miałem na sobie swoje szpitalne spodnie. Uważałem je  za  najwygodniejszą  rzecz  na  świecie. Byłem pewien, że przyjdzie i mnie złoi, że‑bym  więcej  nie  pił.  Myślałem  tak  z  kilku powodów. Po pierwsze często się zdarzało, że w taki sposób rozwiązywaliśmy z bratem różne kwestie. To był w końcu mój starszy brat.  Był  świetnym  bratem,  ale  czasem musiał  mi  przyłożyć,  kiedy  przekraczałem granice.  Miałem  czas,  żeby  opisać  wam naprawdę  niewielką  część  mojego  życia z  tamtych  czasów.  To  co  usłyszeliście,  to tylko  wierzchołek  góry  lodowej. W  środku czułem  się  dużo,  dużo  gorzej.  Moje  życie wyglądało  jak  krajobraz  z  księżyca,  ale w moim wnętrzu było  tysiące  razy  gorzej, ohydniej.  W  tamtym  momencie  miałem nawet nadzieję,  że brat przyjedzie  i mnie zabije.  Miałem  nadzieję,  że  w  końcu  ktoś potraktuje mnie tak jak myślałem, że na to zasługuję. Miałem tyle arogancji i pychy, ale czułem się bezwartościowy. Mój brat przy‑szedł  i  zaproponował,  żebyśmy  poszli  się przejść  na  plażę.  Plaża  była  naprzeciwko mojego domu, ale nigdy tam nie chodziłem, bo w ogóle nigdzie nie chodziłem. Podeszli‑śmy  do  pustej  budki  ratownika  i mój  brat zaczął opowiadać o tym jak się czuł, kiedy mama i tata wyrzucili go kiedyś z domu, jak się czuł, kiedy jego żona  i  synowie powie‑dzieli, że nie chcą go nigdy, przenigdy wię‑cej widzieć na oczy. Opowiedział mi o tym jak się czuł, kiedy żył w samochodzie i nie mógł  przestać  pić.  Opisywał  dokładnie  to samo, co ja czułem. Nie mogłem w to uwie‑rzyć. Byłem kompletnie zaskoczony. Byłem pewien, że nikt na całym świecie nie wie, jak ja się czuję. Ostatnią osobę, którą bym o to podejrzewał był mój brat. Nie miałem poję‑cia, dlaczego on nie pije. Nigdy bym nie po‑szedł  do  niego  po  pomoc. Chciałbym wam 



Spikerkapowiedzieć,  że  ujrzałem  wówczas  światło i wyciągnąłem ku niemu ręce, że poszedłem do AA, ale prawda jest taka, że zabrakło mi papierosów. Byłem wtedy człowiekiem, któ‑ry ciągle musiał coś robić. Więc kiedy zorien‑towałem się, że mam ostatniego papierosa, a  on  nie  przestaje  mówić  odparłem:  “ok, pójdę do AA, masz  rację.” Na  co mojemu bratu  wrócił  sarkastyczny  ton  starszego, katolickiego brata, roześmiał mi się prosto w twarz i powiedział: “Do AA? Pff! Nie idziesz do żadnego AA, tylko do szpitala!” Spojrza‑łem na niego i zupełnie poważnie odpowie‑działem: “O kurcze, nie mogę iść do szpitala. Jestem zbyt zajęty.” Naprawdę wierzyłem w to, że jestem zajęty. Zapytałem go na jak długo,  a  kiedy  odparł,  że  30  dni,  stwier‑dziłem,  że  nie  mogę  zostawić  tego  wszy‑stkiego  na  30  dni.  Kto  będzie  płacić  za rachunki?  Teraz  to  była moja  działka.  Kto będzie odbierał telefon? Przecież, to moja fucha. Nie wiem co kierowało moim myśle‑niem, ale mój brat to zignorował. Wrócili‑śmy do mojego mieszkania i 16 maja miałem już miejsce w szpitalu. Całą noc nie spałem przygotowując  się  do  wyjazdu  na  odwyk, chciałem pokazać  im  swoje prawdziwe  ja. Obudziłem się na kanapie  i usłyszałem, że dzwoni  telefon,  byłem  pewien,  że  to mój brat, odebrałem. To był ktoś inny i powie‑dział  coś  czego  się  nie  spodziewałem: “Gdzieś ty się podziewał? Właśnie urodziła się twoja córka! Przyjeżdżaj natychmiast do szpitala!”  Cudem  odnalazłem  swój  samo‑chód  i  pojechałem  do  szpitala.  W  pokoju zastałem Anne, która uśmiechała się do mnie promiennie. Cieszyła się na mój widok... To było tak upokarzające. Podeszła do mnie z tym  niesamowitym,  przepięknym  stworze‑niem na rękach i podała mi Phoephe‑Rose. Popatrzyłem na nią i była czystością, a ja by‑łem potwornością. To się stało tak oczywiste w  tamtym  momencie.  Byłem  całkowicie przepełniony nienawiścią do samego siebie. Popatrzyłem  na  Phoephe,  popatrzyłem  na Anne,  byłem  tam  może  3  minuty.  Powie‑działem w tamtym momencie w swojej gło‑wie  modlitwę:  “Boże,  mam  nadzieję,  że 

nigdy więcej nie spotkam tych dwojga. Bo zabiję to dziecko i nie będę nawet wiedział, kiedy. Już raz o mało to zrobiłem.” Widok tego  dziecka mną wstrząsnął.  Oddałem  je Anne i powiedziałem: “Wszystko będzie do‑brze.”  Kłamałem.  Wróciłem  do  swojego mieszkania,  mój  brat  czekał  przed  wej‑ściem, zapytał: “Gdzie ty do cholery byłeś?” Opowiedziałem mu o narodzinach córki. Był pod wrażeniem. To nie były najlepsze wieści w jego odczuciu. Wsiedliśmy do samochodu i zawiózł mnie do szpitala. Absolutnie nic nie pamiętam z pobytu tam. Wiem, że przybra‑łem na wadze. Pamiętam, że coś robiliśmy, ale nie wiem co. Kiedyś jeden z weteranów powiedział mi: “Przestając pić wyhamowu‑jesz z ogromnej prędkości – musisz nie wpaść w jakiś poślizg.” Całkiem długo byłem w poś‑lizgu. Po zakończeniu pobytu w szpitalu, mój brat przyjechał po mnie i odwiózł mnie do domu. Chciałbym się tutaj na chwilę zatrzy‑mać. Mój brat miał dużo praktyki w dawaniu mi kuksańców i mówieniu, że jestem głupi. Był  starszy  ode mnie  7  lat.  Tak  po  prostu było. Ale wtedy się tak nie zachowywał. Co mój brat wówczas zrobił? Zrobił dokładnie to co jest napisane w Wielkiej Księdze w roz‑dziale “Praca z innymi”. Powiedział mi tro‑chę o swoim doświadczeniu, aby zyskać mo‑je zaufanie i to zadziałało genialnie. Potem zachęcił mnie, aby powiedział mu co się ze mną dzieje i to zadziałało genialnie. Przez te wszystkie lata w AA słyszałem wielo‑krotnie: “Mój sponsor dał mi kuksańca i powiedział, że  jestem  głupi.”  Chcę  powiedzieć  z  tego miejsca, że to nie jest AA. To nigdy nie było AA. W naszej Księdze jest wyraźnie napisa‑ne: przyciąganie, a nie reklamowanie, nigdy nie mów do alkoholika z góry. Nigdy tego nie doświadczyłem, ale gdyby mój brat walnął mnie  i  powiedział,  że  jestem  głupi  albo spuścił mi lanie, tak jak myślałem, że na to zasługuję,  to  byłbym  dziś  martwy.  Nie można ważyć 49 kg przez długi czas. Mój brat bardzo ostrożnie i wprawnie “zdwunastokro‑kował” mnie. Dzięki Bogu, że przeczytał on Wielką Księgę, bo uratował mi życie. Przy‑wiózł mnie do domu ze szpitala, wypchnął 



Spikerkamnie z samochodu i powiedział: “Idź na mi‑ting.” Moje nastawienie na tamten moment było takie: właśnie przestałem pić, mam 30 dniowe dziecko, mam bardzo chorą mamę, mam mnóstwo długów, nie mam czasu cho‑dzić na żadne mitingi. Wszedłem do swojego mieszkania i ktoś podał mi piwo. A właściwe to było piwo light. Nie miałem zamiaru tracić 30 dni abstynencji,  żeby napić  się  słabego piwa. Wziąłem je jednak do ręki i rozejrza‑łem się po swoim mieszkaniu: w dużym po‑koju palili zioło, z blatu mojego szklanego stolika wciągali kokainę itp. Wycofałem się stamtąd tyłem, odłożyłem piwo i pobiegłem do budki telefonicznej. Zadzwoniłem do AA. Wszystko co miałem na  świecie w  tamtym momencie, to te 30 dni abstynencji. Nie mia‑łem nic innego. Nie miałem charakteru, ni‑kogo obok, nikogo nie obchodziłem, nikt nie chciał się do mnie zbliżać, wszystkim byłem dłużny pieniądze i miałem dziecko. Zadzwo‑niłem wtedy do AA i facet w telefonie powie‑dział  mi,  że  za  chwilę  odbywa  się  miting dokładnie naprzeciwko budki telefonicznej, z której dzwoniłem. Wcale nie miałem chęci tam pójść. Miałem ochotę zapytać, czy nie ma jakiegoś później. Tak naprawdę dener‑wowałem się. To był bardzo  liczny miting, grupa  nazywała  się  Resory.  Co  tydzień przychodziło  tam do 300 osób,  zawsze był spiker. Usiadłem gdzieś  na  środku  i  byłem piekielnie  zdenerwowany.  Nikogo  nie  zna‑łem. Pamiętam, że na podium wyszedł spiker ubrany  w  garnitur.  Nigdy  nie  zapomnę  co wówczas powiedział: “Bla bla bla”. Wszyscy się śmiali w odpowiedzi na to co mówił. Po‑myślałem  sobie,  że  mam  przerąbane,  bo w  mojej  głowie  było  słychać  głośne: “Grrhhh”.  Pamiętam,  że  ludzie  na  tym mitingu mówili o szczęściu i radości, o do‑brych  rzeczach.  Spiker  pokazał  Wielką Księgę i powiedział: “To są narzędzia do ży‑cia!” Wziąłem ją później, żeby przeczytać i szukałem czegoś o podatkach ‑ gdzie jest napisane  jak  poradzić  sobie  z  problemami podatkowymi? Miałem w perspektywie pój‑ście do więzienia, gdzie  jest więc rozdział o tym jak wybronić się w sądzie? Na szczęście 

na  tym  mitingu  był  kolega  mojego  brata. Wziął mnie do samochodu i powiedział, że odwiezie mnie do domu. Powiedziałem, że chyba nie mam domu. Zawiózł mnie więc do rodziców.  Jak  każdy  twardziel  wprowa‑dziłem się do mamy  i  taty. Kto z was  jest w  pierwszym  roku  trzeźwości?  Podnieście ręce. Witajcie w AA. Chcę wam powiedzieć coś  z  własnego  doświadczenia,  a  nie  was pouczać: wasze postrzeganie rzeczywistości w pierwszym roku nie picia, może nie mieć nic  wspólnego  z  tą  rzeczywistością,  która dzieje  się  naprawdę.  Dam  wam  przykład z własnego życia. Kiedy wprowadziłem się do rodziców myślałem,  że  to  najgorsza  rzecz jaka mogła mi  się przydarzyć. Moi  rodzice byli  już  wówczas  naprawdę  starszymi  lu‑dźmi. Byli małżeństwem od 43 lat. Moja ma‑ma umierała na raka. A ich dorosły syn, który miał ogromne możliwości, ukończył z wyróż‑nieniem studia, wprowadza się do nich z nie‑ślubnym dzieckiem.  Byłem przekonany,  że dla nich i dla mnie jest to ogromnie poniża‑jące. Wydawało mi się, że to jest najgorsza z  możliwych  sytuacji.  Rzeczywistość  była taka, że do moich rodziców, którzy od wie‑ków byli małżeństwem, wprowadził się  ich najmłodszy synek, jedyna osoba, o którą się martwili. Wprowadził się do nich w najgor‑szym czasie ich życia, chodził do AA, dostał pracę, siedział i jadł z nimi śniadanie i roz‑mawiał ‑ to było dla nich idealne. Tylko tego nie wiedziałem. To był jeden z najwspanial‑szych okresów mojego życia. Tuliłem swoje‑go tatę, kiedy płakał w nocy, bojąc się, że mama  umrze.  Najsilniejszy  mężczyzna, którego kiedykolwiek znałem płakał w moich ramionach. To było niesamowite. Nigdy na nic bym tego nie zamienił. A wprowadzając się tam myślałem, że to najgorsze co mogło się stać. Chcę teraz opowiedzieć wam o zdrowie‑niu. Bardzo ważne rzeczy przydarzyły mi się w AA i nigdy nie mam okazji o nich powie‑dzieć. To są tak wewnętrzne sprawy, delika‑tne, trudne do określenia, duchowe, nie da się o nich opowiedzieć. Wiem, że dzisiaj też mi  się  nie  uda,  ale  spróbuję.  Poprosiłem 



Grapevineo sponsorowanie na trzecim mitingu. Pamię‑tam, że wyszedłem kolejnego dnia po wpro‑wadzeniu się do rodziców na wczesno‑pora‑nny miting. Potem wróciłem do domu i po‑szedłem na miting w przerwie obiadowej. Na tym mitingu widziałem faceta, który śmiał się  i było widać, że czuje się komfortowo. Poszedłem tego dnia  jeszcze na wieczorny miting 12 Kroków i on tam był. Chciałem do niego  podejść.  Stał  na  drugim  końcu  sali i miałem poczucie,  że  ta odległość wynosi tysiące  kilometrów.  Podszedłem  i  zapy‑tałem:  “Czy  będziesz  mnie  sponsorował?” Nie odpowiedział na to: “Jasne, mam na imię John, będziemy czytać razem Wielką Księgę i rozmawiać o alkoholizmie.” Zamiast tego powiedział  coś  czego  nigdy  nie  zapomnę: “Czy masz pracę?” Pomyślałem sobie, że to najdziwniejsze  pytanie.  Odparłem,  że  nie mam. On na to odpowiedział: “Więc znajdź sobie  pracę.”  Na  co  ja  odpowiedziałem najgłupszym  pytaniem:  “Jaką  pracę  mam sobie  znaleźć?”  ‑  jakby  był moim  doradcą zawodowym. Popatrzył na mnie i stwierdził: “Taką, za którą płacą.” Patrząc na to z per‑spektywy  czasu,  to  było  naprawdę mądre, poszerzyło mi możliwości! Nie obchodziły go moje kompetencje, którymi na tamten czas były:  średnio‑dobry  gitarzysta  i  okropny manager restauracji. Znalazłem więc pracę, która  trwała  od  północy  do  4:00  rano  ‑ układałem  gazety w  lokalnej  drukarni.  Od momentu,  kiedy  dostałem  tą  pracę,  nie miałem poczucia, że jest poniżej mojej go‑dności. To niesamowite, co nawet mała ilość czasu może dla nas zrobić. Miałem naprawdę niewiele  abstynencji,  a  byłem  ogromnie wdzięczny, że ktoś dał mi szansę.(ciąg dalszy w kolejnym numerze Warty)

PrzeniesionyTragiczne wydarzenie posyła marynarza w podróż do AA i wiary. Było  trochę  po  drugiej  w  sobotnią  noc, wiosną 1983 roku, kiedy ocknąłem się z je‑szcze  jednego urwanego filmu,  tym  razem leżąc płasko na plecach na chodniku między‑stanowej drogi w północnej Kalifornii.  Jak przez mgłę przypomniałem sobie picie godzi‑nami  drinków  kamikaze  na  pusty  żołądek, zanim  wjechałem  na  autostradę.  Mój samochód, jadący w niewłaściwą stronę na szybkim pasie, z wciąż włączonymi długimi światłami,  na  wprost  nadjeżdżających  sa‑mochodów. Swoją własną krew, płynącą z ra‑ny  na  czole.  Później  dowiedziałem  się,  że kierowca  samochodu,  w  który  uderzyłem, jadąc z ogromną prędkością, zmarł na miej‑scu, kiedy jego auto, zmiecione z autostra‑dy,  rozbiło  się  na  przydrożnym  drzewie. W szpitalu ustalono, że mój poziom alkoholu we  krwi  wynosił  0.6.  Sceptyczny  zespół medyków zbadał moją krew ponownie kilka godzin później i wtedy test wykazał bardziej wiarygodny  poziom,  0.3.  Właśnie  skoń‑czyłem 22 lata. Jakimś cudem żyłem. „Dla‑czego, Boże?”, pytałem nieskończenie wiele razy. W moim mózgu, video mojego ostatnie‑go pijaństwa, jest tak świeże i żywe, ponad 33 lata później, jakby to był pierwszy raz, gdy nagrało się w moim umyśle. Jestem na‑prawdę wdzięczny za tę pamięć. To wspom‑nienie  jest  jednym  z  kamieni  węgielnych mojej  nieprzerwanej  trzeźwości.  Razem z ogromną blizną na czole, pozostałą mimo najlepszych  wysiłków  chirurgów  plastycz‑nych, jest ciągle obecnym przypomnieniem. Przypomina  mi,  dokąd  zaprowadził  mnie alkoholizm i dokąd mógłby potencjalnie zab‑rać innych, którzy mogą być niewystarczają‑co  zdesperowani,  żeby  skrupulatnie  prze‑pracowywać Dwanaście Kroków powrotu do zdrowia. To właśnie Kroki są tym, co spowo‑dowało u mnie tę konieczną zmianę psychi‑czną,  żeby  osiągnąć  i  utrzymywać  długo‑
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Grapevinetrwałą trzeźwość. Dla czytelników bez takie‑go własnego video, polecam dodać moje do swojego repertuaru „jeszcze” (to mnie nie spotkało). Podobnie jak wielu innych alkoho‑lików, nigdy nie zamierzałem ranić swoim pi‑ciem nikogo innego, jak tylko siebie samego. Przez  lata  piłem  z  dzikim  zapamiętaniem, w głębokim przekonaniu, że to byłem tylko ja  –  ten  skrzywdzony przez  alkoholizm;  to znaczy, kto jeszcze mógł być przypuszczal‑nie zraniony przez moje padanie po pijaku gdzieś w rogu sali na prawie każdej imprezie w szkole średniej? Podczas gdy piłem latami, nie  przejmowałem  się  zupełnie  nikim  ani niczym, być może z wyjątkiem pojawiającej się od czasu do czasu kolejnej dziewczyny, jeśli tylko zaspokajała moje własne potrzeby i chciejstwa. W końcu nadszedł dzień, kiedy grubo  przesadziłem  z  ilością  piwa,  łącznie z  przedawkowaniem  zdobytych  na  ulicy narkotyków. W  tamtym  czasie,  dopiero  co skończyłem 16 lat i wyleciałem ze średniej szkoły,  ponieważ  szkoła  przeszkadzała  mi w piciu. Po przyjeździe do szpitala karetką pogotowia, wprowadzono mi  rurki do nosa i gardła, aż do przełyku, żeby wykonać pom‑powanie i płukanie żołądka. Za wypełniony‑mi płynem rurkami zdołałem dojrzeć swoich rodziców, siedzących pod ścianą. Mój ojciec, czerwony na twarzy, gotujący się ze złości, moja  matka  z  wykrzywioną  z  rozpaczy twarzą  i  łzami  spływającymi  jej  po  poli‑czkach.  Naprawdę  kochałem  swoją  matkę i bolało mnie, że widzę ją w takim stanie. Zdecydowany naprawić relacje z nią, pow‑strzymywałem się od używania narkotyków i alkoholu przez kilka miesięcy, podczas któ‑rych wróciłem do szkoły, gdzie w końcu (le‑dwo, ledwo), uzyskałem dyplom ukończenia. Potrzebowałem tego dyplomu, żeby ubiegać się o przyjęcie do Marynarki. W ciągu zaled‑wie  kilku  lat  jako  marynarz,  postępujący charakter mojego alkoholizmu doprowadził mnie  do  tej  fatalnej,  krwawej,  niosącej śmierć nocy na autostradzie. Po wypadku sa‑mochodowym, kiedy  leżałem w szpitalnym łóżku z głową owiniętą w zakrwawione ban‑daże, odwiedził mnie kapelan z Marynarki. 

Zostawił mi Biblię, po czym nastąpił raczku‑jący początek mojego doświadczenia ducho‑wego.  Ponieważ  bałem  się  procesu  sądo‑wego, który z pewnością się odbędzie, pos‑tarałem  się  o  przyjęcie  do  alkoholowego centrum odwykowego, z którego dowożono mnie na mityngi AA białym, wojskowym va‑nem.  Podczas  tamtego  stacjonarnego  pro‑gramu, zacząłem rozumieć, że mój alkoho‑lizm był jak tornado, przetaczające się przez życie  innych  i  pozostawiające  za  sobą  tak wiele  zniszczeń.  Program  terapeutyczny przekonał mnie do regularnego uczestnictwa w mityngach AA po wyjściu  z ośrodka  i  od tamtego  czasu  pozostaję  trzeźwy.  Ale  to jeszcze nie był koniec mojej gehenny. Osiem miesięcy po wypadku, sędzia uznał mnie za winnego trzech ciężkich przestępstw. Wyrok sądu obejmował określony czas w więzieniu, wraz z obciążeniem mnie opłatami proceso‑wymi,  ogromną  grzywnę,  unieważnienie mojego prawa jazdy, obowiązek regularnego uczestnictwa w mityngach AA oraz zawiesze‑nie w prawach wykonywania pracy w Mary‑narce na rok.O dziwo i tylko za sprawą łaski Boga, po pewnym czasie mogłem kontynuować służbę w siłach zbrojnych, po uzyskaniu zezwolenia ściśle tajnych służb bezpieczeństwa, a nas‑tępnie zostałem honorowo zwolniony, koniec końców, mając przywrócone wszystkie pra‑wa.  Żeby  zrobić  lepszy użytek  z  talentów, danych przez Boga i dostosować swoją wolę do  Jego  woli,  skończyłem  lokalny  college w 1992 roku, po czym kontynuowałem stu‑dia,  uzyskując  stopień  magistra  biochemii w  1994,  a  po  kolejnych  studiach  –  dokto‑ranckich  –  stopień  doktora  chemii  w  roku 2000. Wkrótce otrzymałem posadę naukow‑ca w firmie biotechnologicznej, gdzie nadal pracuję. Nawiasem mówiąc, w AA poznałem kobietę, trzeźwą od długiego czasu, a nasza córka urodziła się w dniu, w którym rozpo‑cząłem  swoje  studia  magisterskie.  Jedna‑kże,  nasze  dziecko  nie  uniknęło  pułapki alkoholizmu, pomimo faktu, że jej rodzice – alkoholicy  –  pozostawali  trzeźwi  przez  jej całe życie. Dziękuję Bogu, że była w stanie 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Moja ModlitwaMam na imię Rysiek i jestem Alkoholikiem. Boże oddaję Ci cześć, Panie Boże dziękuję Ci za tę chwilę, ten błysk, za to przebudzenie, kiedy  jadąc  tramwajem odmawiałem  ruty‑nowo Modlitwę o Pogodę Ducha i nagłe ol‑śnienie: "przecież ja to wszystko mam". Boże 

dziękuję Ci  za WIARĘ, dziękuję,  że  trwam w rodzinie, dziękuję za Żonę, Dzieci i Wnuki, za dom rodzinny w którym wyrosłem, za pię‑ściarstwo, przygodę i pasję. Boże dziękuję Ci za PROGRAM AA, za przeklęte i najbardziej zohydzone słowo: ALKOHOLIK, dziękuję Ci za akceptację Programu AA, chociaż go nie ro‑zumiałem, ale pojęcie ALKOHOLIK wypełni‑łeś sensem, prawdą, nadzieją, że przeobra‑żone zostało w przyjazny i precyzyjny DRO‑GOWSKAZ.  Dziękuję  za  pojęcia  POKORA i SŁUŻBA, że przez ich pryzmat zacząłem do‑strzegać wokół siebie PRZYJACIÓŁ. Dziękuję Panie Boże za błogosławieństwo naszym po‑czynaniom w działaniach na rzecz Rodaków na Kresach Najjaśniejszej Rzeczypospolitej a  także  za możliwość przybliżania  kultury, historii,  literatury w ukochanym Poznaniu. Dziękuję  za  dziedzictwo  kulturowe  mojej OJCZYZNY za Jej dostrzeganie i utożsamia‑nie się w wartościach: BÓG, HONOR, OJCZY‑ZNA. Do tej pory błagałem i wołałem o łaskę TRZEŹWOŚCI  czy  litość  oraz  efekty  z  tego wynikające ‑ tam nie było sprecyzowanego dobra. Dzisiaj DZIĘKUJĘ. Wdzięczność doty‑czy  rzeczywistości,  która  jest  i  się dzieje. Boże dziękuję Ci za ŚWIADOMOŚĆ. Panie Bo‑że  daj  mi  z  godnością  postrzegać  rzeczy‑wistość,  wnikać  w  program  AA,  problemy rodzinne,  realizację  założeń  społecznych czy towarzyskich. Boże oddaję Ci cześć.Rysiek Alkoholik (w roku 35‑lecia mojej drogi trzeźwościowej i pobytu w Programie AA)Zapraszamy  Ogólnopolskie warsztaty niesienia posłania AA do zakładów poprawczych  i  młodzieżowych  ośrodków  wychowawczych 17‑18.10.2020 r. Ośrodek szkoleniowo‑wypoczynkowy „GWAREK” ul. Leśna, 62‑651 Ślesin, tel. 622704132, 517837685

Thomas D., Vista, CaliforniaCopyright © The AA Grapevine, Inc. (March 2019). Reprinted with permission.

wcześnie zatrzymać się w piciu. Niedawno obchodziła  swoje  drugie  urodziny  w  AA. Nadal uczęszczam na pięć lub więcej mityn‑gów w tygodniu i staram się odwdzięczyć AA. Jestem  tak  bardzo  zobowiązany  mojemu sponsorowi, innym członkom AA i Bogu. Oni sprawili,  że  zakochałem  się  w  trzeźwości i byli moimi przewodnikami w podróży przez Kroki w tamtych wczesnych miesiącach i la‑tach. Byłem i jestem również w stanie poma‑gać  swojej  społeczności  na  wiele  różnych sposobów, m.in. będąc wyświęconym i słu‑żąc jako diakon w lokalnym kościele. Jestem trenerem młodzieżowych drużyn piłkarskich od  ponad  dekady  i  nawet  jadłem  lunch z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Bóg zabrał  mi  trudności  związane  z  alkoholi‑zmem po to, żebym mógł świadczyć o jego mocy i miłości. To jest ten czwarty wymiar, o którym pisali w WK.



28

Informacje



29

Informacje



30

Informacje

Drodzy Czytelnicy zachęcamy Was do odwiedzenia strony www.biuletynzdroj.wix.com/zdrojTo strona naszego ogólnopolskiego biuletynu "Zdrój". Gdy tę stronę odwiedzicie to klikając na zakładkę "Pisma Regionalne"  możecie "wejść" i zobaczyć zapowiedzi różnych naszych biuletynów regionalnych
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