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12 KROKOV AAPREAMBULA  AA

AKO NA TO...

Anonymní Alkoholici (AA) sú spoločenstvom 
mužov a  žien, ktorí sa navzájom delia 

o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli rie-
šiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným 
uzdraviť sa z alkoholizmu. Jedinou podmienkou 
členstva je túžba prestať piť. AA nemajú žiadne 
povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len 
z dobrovoľných príspevkov svojich členov.
AA nie sú spojení so žiadnou sektou, nábo-
ženstvom, alebo akoukoľvek inštitúciou. AA sa 
nezúčastňujú verejných diskusií a nezaujímajú 
stanovisko k  žiadnym problémom mimo spo-
ločenstva. Naším prvoradým cieľom je zostať 
triezvym a pomáhať k triezvosti ostatným alko-
holikom.

Mnohí z  nás zvolali: „To je ale program! To 
nezvládnem.“ Nedajte sa odradiť. Nikto z  nás 
nebol schopný dosiahnuť čosi ako dokonalé 
dodržiavanie týchto princípov. Nie sme svätí. 
Podstatné je, že sme ochotní rásť po duchovnej 
línii. Princípy, ktoré sme spísali, sú návodom na 
pokrok. Očakávame skôr duchovný pokrok ako 
duchovnú dokonalosť. Náš opis alkoholika, ka-
pitola pre agnostikov, naše osobné zážitky pred 

1. Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoho-
lom – naše životy sa stali neovládateľné. 

2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako 
naša obnoví naše duševné zdravie.

3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj 
život do starostlivosti Boha, tak ako ho my 
sami chápeme. 

4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu 
inventúru samých seba.

5. Priznali sme Bohu, sebe samým a inej ľud-
skej bytosti presnú povahu svojich chýb.

6. Boli sme prístupní tomu, aby Boh odstránil 
všetky naše charakterové chyby. 

7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil 
naše nedostatky.

8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili, 

(KTO SÚ ANONYMNÍ ALKOHOLICI)

Zriedka sme videli niekoho neuspieť, ak dôklad-
ne sledoval náš chodník. Iba tí ľudia sa nezota-
via, čo sa nemôžu alebo nechcú úplne odovzdať 
tomuto jednoduchému programu, ľudia, ktorí 
majú vrodenú neschopnosť byť k sebe úprimní. 
Nájdu sa aj takí nešťastníci. Nie je to ich chyba, 
zdá sa, že sa takí narodili. Chýba im prirodze-

Vážení priatelia,

presne o  tomto je náš časopis, ktorého nové 
vydanie držíte v  rukách. Je o  našej službe 
a časopis je  len prostriedok k tomu, aby nám 
našu prácu  uľahčil. Nielen však o  tom, ale čo 
je najdôležitejšie sú v ňom zverejnené príbehy 
a svedectvá, ktoré píšete vy sami. Sú to príbehy 
o tom, ako sa menia naše životy, ako rastieme 
osobne a  ako sa rozvíja celé spoločenstvo AA 
na Slovensku. Okrem toho, tento rok je rokom 
významných výročí v spoločenstve AA. Nebola 
to ľahká cesta pri začiatkoch budovania jednot-
livých skupín, ale Kroky a Tradície AA nám dá-
vajú nádej na naše uzdravenie. Ak sa budeme 
držať oboch týchto základov a čo v najväčšom 
rozsahu sa zapojíme do služby v AA, potom ne-
musíme mať obavy o ďalšie a výraznejšie rozši-
rovanie spoločenstva AA na Slovensku. Aj pre-
to šírením tohto posolstva vznikajú stále nové 
skupiny AA nielen na Slovensku, ale aj vo svete.
To, čo však náš časopis najviac potrebuje sú 
Vaše príbehy a svedectvá. Píšte o čomkoľvek čo 
súvisí s uzdravovaním, triezvosťou, o zážitkoch 
a skúsenostiach, ktoré Vás udržujú v zdraví a v 
kondícii triezvosti. O  pokore, o  láske, o  viere, 
o nádeji, o Vyššej sile, o službe, ale aj o rados-
tiach bežného života, ktoré Vás každodenne 
stretávajú na Vašej ceste triezvosti a samozrej-
me hlavne o živote a aktivitách skupín AA.
K tomu Vám všetkým želáme pevné zdravie, ne-
konečné množstvo nápadov a myšlienok i veľa 
radostných okamihov v triezvom živote.

redakcia

SLOVO NA ÚVOD ná schopnosť poznať a  rozvíjať spôsob života, 
vyžadujúci úplnú pravdivosť. Sú na tom horšie 
ako priemer. Nájdu sa tiež takí, ktorí trpia hlbo-
kými emocionálnymi a  duševnými poruchami, 
ale mnohí z nich sa z toho dostanú, ak dokážu 
byť úprimní. Naše príbehy stručne odhaľujú, akí 
sme boli, čo sa stalo a akí sme teraz. Ak ste sa 
rozhodli, že chcete mať to, čo máme my, a ste 
ochotní zájsť akokoľvek ďaleko, len aby ste to 
dostali – potom ste pripravení urobiť určité kro-
ky. Niektoré z nich nás zarazili. Mysleli sme si, 
že môžeme nájsť ľahší, miernejší spôsob. No 
nemohli sme. So všetkou vážnosťou vás prosí-

a boli sme ochotní to napraviť. 
9. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých 

prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem 
prípadov, keď by naše konanie im alebo 
iným ublížilo.

10. Pokračovali sme v našej osobnej inventú-
re, a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa 
priznali.

11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdoko-
naľovali svoj vedomý styk s Bohom, tak ako 
ho my chápeme a prosili sme ho len o to, 
aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju 
uskutočniť.

12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa 
duchovne prebudili a usilovali sa odovzdať 
toto posolstvo ostatným alkoholikom 
a uplatňovať tieto princípy vo všetkých 
našich záležitostiach. 

me, od samého začiatku buďte nebojácni a dô-
kladní. Niektorí z nás sa snažili pridržiavať sta-
rých predstáv, no kým sme ich úplne neopustili, 
výsledok sa nedostavil. Pamätajte, máme do 
činenia s  alkoholom, prefíkaným, úskočným, 
mocným! Bez pomoci je to na nás priveľa.  
Existuje však niekto, kto má všetku moc – je to 
Boh.  Nech je vám dopriate nájsť ho hneď! Polo-
vičatosť nikam neviedla. Stáli sme pred rozho-
dujúcim okamihom. Úplne sme sa mu odovzda-
li a požiadali sme ho o ochranu a opateru. Tu sú 
kroky, ktoré sme urobili a  ktoré sú navrhnuté 
ako program uzdravenia: 

tým a potom, zhrňujú tri výstižné myšlienky:

a/ sme alkoholici a  nedokázali sme zvládnuť 
vlastné životy
b/ pravdepodobne nijaká ľudská sila nás ne-
mohla od alkoholizmu oslobodiť
c/ Boh to môže urobiť, aj to urobí, ak ho o to po-
žiadame

“Každá skupina AA má len 
jeden cieľ – prinášať toto 
posolstvo alkoholikovi, 
ktorí ešte stále trpí.”
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AA ZAČÍNAJÚ KONAŤ
AKO TO ZAČALO PRED 80. ROKMI“

25. VÝROČIE VZNIKU AA

NÁDEJ PRE RODINY ALKOHOLIKOV

Anonymní Alkoholici za-
čali svoju činnosť v  mes-

te Akron v  americkom štáte 
Ohio v  roku 1935. 10.júna 
1935 sa stretli dvaja muži Bill 
W. – burzový maklér a Dr. Bob 
– chirurg z Akronu. Obaja boli 
v  tom čase považovaní za al-
koholikov v beznádejnom sta-
ve, ktorí sa často skúšali liečiť 
a  boli mnohokrát hospitalizo-

vaní v  nemocniciach, ale bez 
žiadneho výsledku. Potom, čo 
si tento fakt priznali, zistili, že 
vzájomným pôsobením jeden 
na druhého môžu dosiahnuť 
to, čo z  nich nebol schopný 
urobiť ani jeden sám o  sebe 
– byť triezvym. Za niekoľko ro-
kov sa už v meste Akron stre-
távala malá skupina triezvych 
alkoholikov pravidelne. Ich 
počet plynule rástol a  v  roku 
1937 počet účastníkov žijú-
cich triezvym životom prekro-
čil hranicu 100 ľudí. Mnohí 
iba ťažko chápali, aký zázrak 
sa stal v  ich živote. Rozhodli 
sa, že je ich povinnosťou spí-
sať svoje zážitky a  oboznámiť 
s  nimi ďalších ľudí trpiacich 
touto chorobou. Aj napriek 
veľkým ťažkostiam sa im po-
darilo v roku 1939 vydať knihu 

„Anonymní Alkoholici“, ktorú 
všetci podpísali a od ktorej sa 
odvodil celý názov spoločen-
stva anonymných Alkoholikov. 
Činnosť skupín AA sa rozvíjala 
veľmi rýchlo a rozšírila sa aj do 
krajín mimo USA. Pre zvládnu-
tie rastúceho počtu požiada-
viek zabezpečenia pomoci no-
vým skupinám, ktorých počet 
rástol každým dňom, vznikla 
v  meste New York prvá ce-
losvetová kancelária AA, ktorá 
sa na nazýva kancelária vše-
obecných služieb. Kniha „Ano-
nymní Alkoholici“ je preložená 
do viac ako 40 jazykov vrátane 
slovenského. V  roku 2000 sa 
celkový počet členov AA odha-
doval na viac ako 2 mil. osôb, 
ktorí sú združení v 96 000 sku-
pinách a  stretávajú sa v  180 
krajinách na celom svete.

Prvýkrát som sa stretol s Anonymnými Alko-
holikmi na terénnej terapii na Muráni v roku 

1991. Prišli dvaja alkoholici Marek a Jurek a jed-
na dievčina, ktorá nebola alkoholička a hovorila 
o tom,  ako jej Anonymní Alkoholici  pomohli 
prinavrátiť chuť do života. Čo mňa najviac oslo-
vilo, bol ich pokoj a vyrovnanosť ako vystupova-
li. Keďže pre mňa v tom čase abstinencia bola 
veľký problém a pri konštatovaní, že do konca 
života nesmiem piť, to bolo priam neprijateľné. 
Prvýkrát som počul od nich o 24 – hodinovom 
programe. A  teraz, s  odstupom času môžem 
s istotou konštatovať, že mi to zachránilo život. 

1. decembra sme založili skupinu AA „Siccus“ 
s  presvedčením, že je to prvá skupina na Slo-
vensku. Schádzali sme sa v  starej nemocnici 
v  Nových Zámkoch pri centre pre CPLDZ. Pri 
hľadaní kontaktov na iné skupiny som sa zozná-
mil s jedným alkoholikom z Prahy /Jarda/, ktorý 
ma neskôr pozval na míting AA do Prahy. Stre-
távali sa v Kostole Jiřího z Poděbrad. Tam som 
sa dozvedel, že už existuje skupina AA v Brati-
slave s  názvom „Mozartov dom“, ktorú v  tom 
čase viedol Paľo. Podarilo sa mi s ním skontak-
tovať a navštíviť túto skupinu. Začiatkom roku 
1992 som napísal list do GSO, kde vtedajšia ko-

ordinátorka pre strednú Európu Lois Fisher mi 
napísala, že o Slovensku nemá žiadne znalosti 
a dala mi adresu na pražskú skupinu. Prvú od-
poveď z GSO som dostal v júni 1992. Následne 
na to sa rozvinula intenzívna korešpondencia 
medzi nami a  už začiatkom roku 1995 sme si 
písali po slovensky. Nakoľko v  Nových Zám-
koch začalo pribúdať na mítingoch stále viac 
členov, založili sme skupinu v  Šuranoch. Bolo 
to 24.3.1993. V  lete 1994 sa prvýkrát zúčastnil 
mítingu v  Šuranoch anonymný alkoholik Ski, 
ktorý v  značnej miere pomohol spoločenstvu 
Anonymných Alkoholikov na Slovensku a stal sa 
naším priateľom. Nasledujúcich 13 rokov sme 
boli v kontakte a  na Slovensku stál pri zrode 
niekoľkých skupín, ako napríklad Prešov, Koši-
ce a pod.  Dokonca v roku 1995, keď sa kona-
lo celosvetové stretnutie AA v  San Diegu som 
bol jeho hosťom a tak som sa mohol zúčastniť 
tohto stretnutia. Bola to nezabudnuteľná skú-
senosť na vlastné oči vidieť také množstvo alko-
holikov /na baseballovom štadióne – cca 80 tis./
Po Lois Fisher prevzali službu Vinnie McCarthy 
a John Grant, ktorí sa v máji 1995 zúčastnili mí-
tingu v Šuranoch. Ďalší rok nás navštívili Vinnie 
McCarthy a Joanie Moncrief, ktorí schválili v No-
vých Zámkoch kanceláriu služieb pre Sloven-
sko. Táto kancelária vykonávala svoju činnosť 
krátku dobu, nakoľko vytvorili takúto kancelá-
riu v Bratislave. V roku 1998 sa konal prvý zjazd 
Anonymných Alkoholikov na Slovensku v Častej 

Píle. Od tej doby sa každoročne konajú zjazdy 
AA. Prelomovým zjazdom bol zjazd na Reváni 
roku 2001, kde sa po prvýkrát sa zúčastnili Ano-
nymní Alkoholici z  Poľska. Od tohto zjazdu sa 
zúčastňujú pravidelne a v čoraz väčšom počte. 
V  spolupráci s  nimi vznikla aj myšlienka robiť 
stretnutia ku Krokom a Tradíciám v Podhájskej. 
Tento rok to bolo už 11. stretnutie. V  tomto 
roku sa stretnutia zúčastnili aj priatelia z  Ma-
ďarska. Chcel by som ešte spomenúť podujatie, 
ktoré sa od roku 2010 každoročne koná v Nitre 
na Kalvárii. Nitrianske dni „Duchovnej obnovy“  
pre abstinujúcich nie je síce akcia Anonymných 
Alkoholikov, ale AA sú do nej značne zaintere-
sovaní. V máji 2011 vznikla skupina v Komárne 
a vďaka tejto skupine sa rozbehla užšia spolu-
práca aj s maďarskými Anonymnými Alkoholik-
mi. Každoročne sa viac a viac ľudí zo Slovenska 
zúčastňuje zjazdov Anonymných Alkoholikov 
v  Maďarsku a  takisto aj opačne. V  roku 2010 
nastala zmena štruktúr AA a 10. apríla 2010 sa 
konala 1. konferencia AA na Slovensku v Komja-
ticiach. Upravili sa stanovy AA, služobný manuál 
a štruktúry. Na začiatku vznikali skupiny AA len 
veľmi pomaly, približne 1 skupina za rok. Toho 
času je na Slovensku 54 skupín a vznikajú stále 
nové a už sú medzi nami aj ľudia, ktorí sú ochot-
ní niesť posolstvo aj do liečební a  väzenských 
zariadení.

      Laco – alkoholik

20. VÝROČIE OSLAVUJE AJ AL – ANON

Rodinné skupiny Al – Anon sú tu pre všetkých, 
ktorých životy boli a stále sú ovplyvnené pi-

tím blízkej osoby, či už manžela, manželky, rodi-
ča, dieťaťa, partnera, priateľa. Rodinné skupiny 
Al – Anon sú na Slovensku súčasťou svetové-
ho spoločenstva Al – Anon. Tvoria ho príbuzní 

a  priatelia problémových pijanov, ktorí sa de-
lia o svoje skúsenosti a nádej, aby riešili svoje 
spoločné problémy. Skupiny sú navzájom pre-
viazané v  jednote. Vo svojich vzťahoch a úzkej 
spolupráci so spoločenstvom AA sú vedené dva-
nástimi tradíciami. Prvá skupina Al – Anon na 
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AJ TAKTO SA DÁ ZAČAŤ ...

NÁZOR LEKÁRA

AL – ANON

Volám sa Anka. S programom 12 krokov som 
sa po prvýkrát stretla asi pre desiatimi rok-

mi, keď som hľadala pomoc pre môjho manže-
la – alkoholika, ktorý konečne súhlasil aspoň 
s ambulantnou liečbou a následne sa dostal do 
skupiny AA. Keďže to bola otvorená skupina, 
chodili sme tam spolu a aj keď vždy po niekoľko 
mesačnom nepití zrecidivoval, predsa sa medzi 
nami a ostatnými členmi skupiny utvorilo pria-
teľské puto, takže sa tam opätovne vracal. Snáď 
mojou najväčšou chybou bolo, že som celý kro-
kový program aplikovala len na neho a v  jeho 
dôslednom plnení videla jedinú cestu k  jeho 
abstinencii. Sama som sa tiež vzdala alkoholu, 
zúčastňovala sa akcií AA, čítala ich literatúru 

a potom len dychtivo čakala, kedy sa stane ten 
zázrak. To, že sa znova napil ma uvádzalo do 
zúfalstva, sebaľútosti a  strachu z  budúcnosti. 
Až raz vo veľmi ťažkej chvíli, keď som cítila nut-
kanie udrieť ho fľašou po hlave, som si uvedo-
mila, že pomoc potrebujem aj ja. A zrazu bolo 
všetko veľmi ľahké – v časopise Prameň som si 
vyhľadala najbližšiu skupinu Al – Anon a začalo 
sa radostné obdobie môjho sebauzdravova-
nia. Takým základným pilierom bolo zistenie, 
že chorobu alkoholizmu sme nezapríčinili, ne-
vyliečime ju a  nemôžeme ju ani kontrolovať. 
Konečne som začala kroky aplikovať na seba 
a  riešiť nimi svoje problémy. V  literatúre som 
zistila, že nás ani tak neochromujú zranenia, ale 
spôsob ako  sa k nim postavíme. To je práca na 
celý život a v skupine je oveľa ľahšia. Do skupiny 
AA som prestala chodiť, manželovi som necha-
la slobodnú vôľu a on pochopil, že je to jediná 
cesta k  životu a  už štvrtý rok abstinuje. Teraz 
máme každý svoju skupinu, problémy nás na-
priek tomu neobchádzajú, ale sme si vedomí, 
že každý máme možnosť voľby a potom sme si 
aj sami zodpovední za výsledok. 

Anka  Al – Anon

Celým názvom „Rodinné skupiny AL – Anon“ 
sú spoločenstvom príbuzných a priateľov al-

koholikov, ktorí sa navzájom delia o svoje skú-
senosti, silu a nádej, aby riešili svoje spoločné 
problémy. Sme presvedčení, že alkoholizmus 
je choroba, ktorá postihuje celú rodinu a  že 
zmena postojov môže pomáhať v uzdravovaní. 
Al – Anon má jediný cieľ – pomáhať rodinám al-
koholikom.
Kontakt so skupinami v  tvojom okolí môžeš 
nadviazať na všetkých kontaktných telefónnych 
číslach a menách v adresári skupín Al – Anon na 
konci tohto časopisu.

My, Anonymní Alkoholici 
veríme, že čitateľ prejaví 

záujem o lekárske hodnotenie 
nášho plánu liečby popísane-
ho v tejto knihe. Je potrebné, 
aby presvedčivé svedectvo po-
chádzalo od lekárskych odbor-
níkov, ktorí majú  skúsenosti s 
utrpením našich členov a boli 
pri tom, keď sa nám navracalo 
zdravie. Istý veľmi známy dok-
tor, hlavný lekár v celonárod-
ne známej nemocnici špeciali-
zovanej na liečbu alkoholizmu 
a drogovej závislosti, napísal 
alkoholikom tento list:
„Píšem vám ako špecialista na 
liečbu alkoholizmu s  mnoho-
ročnou praxou. Ku koncu roka 
1934 som sa staral o pacienta, 

ktorý napriek tomu, že mal 
povesť schopného podnikate-
ľa a vedel si dobre zarobiť, bol 
alkoholikom typu, ktorý som 
ja považoval za beznádejný. V 
priebehu svojho, v poradí už 
tretieho liečenia, tento človek 
prijal isté myšlienky ohľadom 
možných prostriedkov liečby. 
V rámci svojej rehabilitácie za-
čal o svojich názoroch hovoriť 
iným alkoholikom a presvied-
čal ich, že aj oni musia konať 
podobne s ďalšími alkoholik-
mi. Vznikol tak základ rýchlo 
rastúceho spoločenstva tých-
to mužov a  ich rodín. Zdalo 
sa, že tento muž sa uzdravil 
a spolu s ním sa vyliečilo viac 
než sto ďalších ľudí. Sám som 

mobil:    0908 699 767, 
               0902 394 614, 
               0908 928 270
e-mail:   alanonslovensko@zoznam.sk
www:     www.alanonslovensko.sk

Slovensku bola založená v Bratislave v októbri 
1995. Pri jej vzniku stáli Barbara a Dáša. V roku 
1995 sa obe nezávisle, nevediac o  sebe vrátili 
na Slovensko z viacročného pobytu v USA, kde 
vďaka svojím priateľom našli a  pravidelne na-
vštevovali skupiny Al – Anon. Prvýkrát sa osob-
ne stretli a spoznali až v Bratislave na skupine 
AA, ktorá sa stretávala v Liečebni pre drogové 
závislosti na Hraničnej ulici. So súhlasom členov 
AA chodili na ich stretnutia niekoľko mesiacov. 
V  tom čase neexistovala na Slovensku žiadna 
skupina pre rodinných príslušníkov a  tak po 

zabezpečení priestorov sa v októbri 1995 osa-
mostatnili a začali sa stretávať spolu s ďalšímí 
ženami ako samostatná skupina Al – Anon so 
svojím vlastným programom uzdravovania. Do 
dnešného dňa je u nás registrovaných 8 skupín 
Al – Anon, ktoré vznikli v rôznych častiach Slo-
venska. Pre lepšiu koordináciu skupín Al – Anon 
na Slovensku bolo v  novembri 2009 založené 
Združenie pre služby Al – Anon v SR, s kancelá-
riou v Poprade. Kolískou spoločenstva Al – Anon 
je USA so sídlom Virginia Beach. 

Daša Al – Anon

Dr. WILIAM D. SILKWORTH

osobne poznal veľké množ-
stvo prípadov, ktoré boli tohto 
typu. Všetky ostatné metódy 
u nich úplne zlyhali. Zdá sa, 
že tieto fakty majú z lekár-
skeho hľadiska veľkú dôleži-
tosť. Vzhľadom na výnimočnú 
možnosť rýchleho rastu tohto 
spoločenstva môže ísť o novú 
epochu v histórii alkoholizmu. 
Títo ľudia snáď majú liek pre 
tisíce ľudí v podobnej situácii. 
Môžete sa úplne spoľahnúť na 
všetko, čo o sebe vyhlasujú“.

S pozdravom Váš
William D. Silkworth, M.D.

Združenie pre služby Al – Anon v SR má svoju 
kanceláriu v Poprade, ul. Jahodná 9, kde je mož-
né objednať si literatúru a obracať sa s otázka-
mi, nejasnosťami a podnetmi súvisiacimi so za-
kladaním nových skupín, poslaním a činnosťou 
tohto združenia.



Za svoje uzdravenie z alkoholu vďačím Bohu. 
V nekonečnom putovaní životom je mojou 

spoločníčkou dobrovoľná snaha o doliečovanie 
sa. Posledných niekoľko rokov som bol donúte-
ný vycestovať za prácou do zahraničia, kde sa 
mi samota stala mojou ďalšou sestrou. Chvíle v 
samote som si veľmi obľúbil a dozrel do veľkej 
radosti, keď som si ju mohol užívať a práve pre-
to som ju vyhľadával. Vytváral som si úmyselné 
podmienky, aby ma nik nerušil a všetky pozva-
nia do spoločnosti od známych som negoval 
hneď pri ich vzniku. Pravdepodobne z tejto 
príčiny ma blízke okolie vnímalo ako čudáka a 
niektorí odvážnejší ma začali nazývať bláznom. 
Tešil som sa tejto skutočnosti 
hlavne preto, že som s dotyčný-
mi nemusel strácať čas a mohol 
sa venovať rozhovoru s Bohom. 
V počiatkoch som sa emotívne, 
naivne, úprimne a rýchlo zdôve-
roval a obracal s každým problé-
mom na Neho. Úvodom dialógu 
s mojou Vyššou silou som sa 
vracal k svojej neslávnej minulosti. Ako som s 
ním riešil minulosť, som jedného dňa postre-
hol, že ten kto mi odpovedá sa tvári ako Boh, 
ale ten pravý a môj stojí v úzadí a všetko sleduje 
s nadhľadom. S kým som ja vlastne rozhovor o 
minulosti a nezodpovedaných otázkach riešil? 
Veď ten, kto ma počúva vyzerá presne ako moja 
autorita a môj Pán!  Len akosi čudne odpovedá. 
Celé dni som sa zamýšľal nad týmto zistením a 
pýtal sa, prečo môj najvernejší priateľ zmenil 
prístup ku mne? Vďaka vnuknutiu myšlienky od 
skutočného Boha som postupom času zistil, že 
v počiatkoch našich dôverných dialógov som sa 
nerozprával s ním, ale prefíkane mi odpovedal 

boží nepriateľ. Je prešibaný, tvári sa ako Boh, ale 
nie je to ON. Tento diabol odetý v rúchu Boha, 
mi neustále vyčítal moju minulosť až tak, že ma 
to drvilo, výčitkami škrelo svedomie a môj psy-
chický stav sa stával zo dňa na deň horší. Vyha-
dzoval mi na oči všetky spáchané hriechy minu-
losti, všetky moje poníženia. Dôkladne vykreslil 
v mojich predstavách spomienky na všetky dô-
ležité a hlavne zlé rozhodnutia a kroky. V tejto 
fáze komunikácie s ním som začal nenávidieť 
sám seba a v mojej hlave sa rodili sebazniču-
júce plány a myšlienky. Tento nepriateľ ma do-
stal do stavu, kedy som znenávidel sám seba a 
do stavu neschopnosti odpustiť si. Reakciou na 
tieto výčitky bolo časové obdobie polemiky nad 
zmyslom života. Môj pravý a živý Boh ma v tejto 
psychickej traume našťastie nenechal a sám mi 

vnukol myšlienku. „Nezaoberaj 
sa minulosťou, s ňou už nič ne-
urobíš, stačí keď sa budeš iba 
modliť a úprimne prosiť. Nič iné 
nerob“. A tak som sa modlil a 
prosil o svetlo do môjho života, 
o svetlo do mojich myšlienok. Z 
môjho vnútra sa zrodila schop-
nosť vnímať všetky svoje hriechy 

a previnenia, z ktorých ma usvedčil Boh. Vôbec 
som o obsahu hriechov, priestupkov a previne-
ní s nim nepolemizoval, proste bral som to, že 
je to tak! A ďalšia úžasná skutočnosť, ktorú som 
pocítil bolo to, že som rozpoznal nádej, ktorou 
ma hneď obdaril môj Pán, že okamžite môžem 
začať žiť znovu!   Boh, keď mi ukáže, čo robím 
a čo som robil zle, v momente mi dáva nádej, 
že môžem kedykoľvek začať odznovu. Po týchto 
skúsenostiach v dialógoch so silnejšími autori-
tami vnútorného sveta, som si uvedomil sku-
točnosť, aké dôležité je rozpoznať komunikáciu 
s mojim milovaným Pánom od komunikácie s 
božím i mojím nepriateľom. Preto dnes už viem, 
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Najprv tiekla cez malý potôčik mojej nespo-
kojnosti s prebiehajúcimi udalosťami v mo-

jom živote, vlievala sa do rieky nepochopenia zo 
strany iných, sebaľútosti, samoty, pocitov viny a 
výčitiek, do mora nenávisti, agresie a pomstych-
tivosti a vyústila do gejzíru utrpenia, beznádeje 
a neschopnosti zvládať svoj život.
Detstvo som prežila v klasickej, normálnej slo-
venskej rodine, kde nikdy nesmel chýbať al-
kohol. Pri každej oslave, návšteve, či pri kúpe 
novej chladničky či koberca. Všetko bolo treba 
zapiť. Keď som sa vydala, zo začiatku sme pili 
veľmi málo. Nebolo prečo, ani načo a  hlavne 
začo. Postupne sme získavali nových priateľov, 
kolegov a s tým aj potrebu kupovať alkohol. Za-
čali sme udržiavať tradície našich predkov tak 
poctivo, že po rokoch sme vypili fľašu vína po 
večeroch aj sami. Po 27. rokoch manželstva pri-
šiel rozvod. Našiel si mladšiu. Bola som psychic-
ky na dne. Nevedela som spávať, hanbila som 
sa ako to s nami dopadlo, samej sa mi nikde 
nechcelo, priateľov veľa nezostalo. K tomu sa 
pripojil strach z  budúcnosti a katastrofa bola 
na svete. Rozvodom som prišla o dom a o prá-
cu, zrútil sa mi celý svet. Nebola som schopná 
žiadnej rozumnej myšlienky a fľaša bola stále 
na blízku, po ruke, /aj po skriniach a iných skrý-
šach/,to nevymyslíš. Keď som si vypila, nemu-
sela som riešiť nič. Našla som si podnájom, ne-
skôr aj prácu. Mohla som to ustáť, keby...
Stále som myslela na pomstu, zradu, sebaľútosť 
so mnou mávala ako s vlajkou vo vetre, vinila 
som všetkých za to ako hlboko som klesla a 
sama som sa potápala stále hlbšie a hlbšie. Už 
som nevedela prestať piť. Potrebovala som piť 
už aj ráno, nikto mi nerozumel, ľuďom som sa 
vyhýbala a moje deti si so mnou nevedeli dať 
rady. Až som sa raz tak doriadila, že ma zobrali 
na pohotovosť a odtiaľ na psychiatriu na detox. 

Nepila som asi mesiac, telo sa zregenerovalo 
a ja som sa cítila dosť silná na ďalší pohárik. 
O krátky čas som na tom bola horšie ako pred 
tým. Trvalo ďalšieho pol roka, kým ma deti pre-
svedčili o tom, že neviem žiť ani s chľastom, ani 
bez neho a dokopali ma k psychiatričke, ktorá 
mi len tak na záver sedenia spomenula AA. Ke-
ďže som odmietala liečenie/na hanbu celého 
sveta?/, začala som sa zaujímať o to, čo je to AA 
za spoločnosť. Myslím, že ísť na prvý míting ma 
presvedčilo to, že sú to alkoholici, ktorí pomá-
hajú iným alkoholikom. Bola som zvedavá, ako 
by mi mohol pomôcť človek, ktorý je na tom tak 
zle ako ja. Nemožné. Ale lákavé. Išla som skúsiť. 
Po prvých mesiacoch som stále nemala jasno, 
krokom som akosi nerozumela, hoci som sa 
snažila, bola som presvedčená, že som stratený 
prípad. Po dvoch recidívach som uznala, že bez 
liečenia to nezvládnem a priatelia zo skupiny mi 
pomohli vybaviť liečenie na Prednej Hore. Tie tri 
mesiace sa ukázali ako najlepšie riešenie. Mala 
som čas sama na seba, literatúru od AA a prvý-
krát som sa rozhodla, že zmením svoj život. Za-
čala som sa spoznávať. Uverila som programu 
AA a vedela som, že doma na skupine nebudem 
na to sama. Pochopila som, že alkoholizmus nie 
je len choroba tela, ale hlavne duše a že keď ne-
budem piť a budem sa starať o duchovnú strán-
ku môjho života, môžem mať všetko, o čom AA 
básnia v prísľuboch. Prijala som program AA za 
svoju cestu životom. Konečne niekam patrím.
Párkrát som vyčítala Bohu /tak, ako ho ja chá-
pem/, prečo práve spoločenstvo alkoholikov? 
Nemohol ma pretlačiť do inej komunity? Na-
príklad k záhradkárom, farmárom...Potom si 
spomeniem na všetkých priateľov z AA, ktorých 
mám rada a svoj spokojný a šťastný život plný 
radosti a viem, že - ,,všetko je tak, ako má byť.,,
Prajem Vám to, čo mám ja a ešte kúsok. 

Zuzka – alkoholička

MOJA CESTA DO AA ... 6. KROK

„Boli sme prístupní 
tomu, aby Boh 
odstránil naše 
nedostatky.“

Odpustiť môže iba ....

VIEDLA AKO INÁČ, CEZ ALKOHOL
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že otázky a téma odpustenia iným, odpustenia 
sebe, nie som schopný zvládnuť vlastnými si-
lami. Ľudsky to nie je možné, aby človek sám 
sebe odpustil - bez Božej pomoci. Človek to nie 
je schopný urobiť sám. Jediné, čo som schop-
ný urobiť, je to, že v prosbách obetujem všetky 
svoje neodpustené bôle a rany do rúk Boha. Ve-
rím, že v úprimných a pravdivých rozhovoroch 
s Ním sa začnú rany hojiť. Dnes sa už nezaobe-
rám touto témou, odovzdal som ju Vyššej sile. A 

viete čo som si všimol? Od tej úprimnej a prav-
divej chvíle odovzdania sa, na odpustenie sám 
sebe vôbec nemyslím, tento problém ma neza-
ťažuje. Veď Boh prijal túto moju obetu na svoje 
plecia. Odovzdaním do Jeho rúk som našiel v 
sebe už takmer zabudnutý vnútorný pokoj.

Oskar - alkoholik 

Tým, že som si uvedomila, že pomoc pri rie-
šení mojej choroby potrebujem, som ešte 

nič nedokázala. Až po prosbe, teda po požia-
daní o  pomoc, mi túto pomoc mohol niekto 
poskytnúť. Taktiež sa nič nezmenilo tým, že 
som sa otvorila, teda stala sa prístupnou Vyššej 
moci, aby mi pomohla odstrániť moje charak-
terové chyby, kým som sa ju neodvážila požia-
dať o  pomoc. Tým som si zároveň s  pokorou 
pripustila, že chyby a  nedostatky mám, že sú 
moje, že ich odhaľujem a nachádzam a aj keď 
som rozhodnutá na nich pracovať priznávam, 
že sama by som to ťažko zvládla. Ako som zis-
tila, je to práca na dlhý čas, na celý život a bez 
trpezlivosti, ktorá nikdy nebola mojou silnou 
stránkou, by ťažko bola úspešná. Je teraz na 
mne, ako si ju budem naďalej trénovať, či ju bu-
dem posilňovať vierou a zároveň nezabúdať, že 
inej cesty niet.
Môžem povedať, že so sponzorkou som síce 
prešla krokmi, ale vždy, keď s nimi znovu pra-
cujem, vnímam ich zase inak. V  prvom rade 

ide o  sebaspoznávanie 
a  osobnostnú zmenu, 
ktorá určite prispieva 
k  zrelšiemu pohľadu 
a  k  tomu je potrebná 
sebadisciplína. Darmo 
som si predtým niečo 
želala, samé od seba sa 
to nikdy nevyriešilo a zostalo to v rovine zbož-
ného priania. Veľkou prekážkou pre mňa bolo 
a  veľakrát aj je, že niektoré moje nedostatky 
vnímam inak. Stáva sa, že sú mi povedzme 
celkom sympatické a aj vyhovujúce. Na to, aby 
som sa dostala do „obrazu“ je ozaj veľkou výho-
dou sponzor a samozrejme spoločné stretnutia 
AA, kde sa veru niekedy riadne „prekvapím“. 
Pozitívom však je, že tieto signály už nepre-
hliadam a  neuspokojujem sa ako predtým, že 
nič sa nedeje a  časom sa to samé zlepší, ale 
motivuje ma to pokračovať ďalej. Stagnácia to 
je to, čo ma najviac ohrozuje. Po určitej dobe 
triezvosti a  zmien mi je už jasné, že bez po-
stupnosti to nejde, že aj tento krok nadväzuje 
na predchádzajúce a  nedá sa dobre zvládať, 
keď predchádzajúce popreskakujem, alebo 
sa k nim denne nevraciam. Ani dnes sa mi za-
každým nepodarí zvažovať svoje rozhodnutia 
v daných momentoch a aj keď si ich nerekapi-
tulujem každý deň, pomáha mi to zorientovať 

7. KROK

sa v  sebe. Veru stáva sa, že cez deň sa mi aj 
viackrát vybaví časť z  modlitby vyrovnanosti, 
že niektoré veci ovplyvniť nemôžem a vyhnem 
sa tak zbytočnému sklamaniu a sebaľútosti. Už 
to nie je o ospravedlňovaní sa sebe, prečo som 
niečo urobila tak ako som urobila, obviňovanie 
iných, že kto za to môže, ale o prijatí zodpoved-
nosti za seba, svoje rozhodnutia a činy, taktiež 
aj o znášaní dôsledkov za ne. Mojím osobným 
sloganom, ktorý mi „zabliká“, keď niečo zbrklo 

„Pokorne sme ho požiadali, 
aby odstránil naše 
nedostatky“.

„spackám“ je, „takto veru Viera abstinovať ne-
budeš ...“ a to ma dokáže naštartovať. Často sa 
stane, že aj slová – „Bože pomôž mi prosím Ťa, 
lebo stále opakujem tie isté chyby“, dokážu za-
brzdiť zaužívaný scenár môjho správania.
Takže 7. krok predpokladá prácu, trpezlivosť 
a  vedomie, že ak chcem žiť triezvo, táto cesta 
nikdy nekončí, vlastne končí sa až mojím po-
sledným výdychom.

Viera – alkoholička

DNEŠNÉ RÁNO

Zobudila som sa ešte pred zazvonením 
budíka. Vypla som ho. Nechcela som     ru-

šiť  manžela, ešte tvrdo spiaceho a ešte netušia-
ceho, aké krásne je toto dnešné ráno. V duchu 
som sa na neho usmiala, spal ako malé dieťa 
s  rukami nad hlavou. Dokorán otvoreným ok-
nom vstupoval svieži   ranný vzduch, prví vtáčí 
speváci sa začali preháňať v korunách stromov, 
vychádzajúce slnko sa trblietalo na oknách 
protiľahlého domu a  ja som celú túto krásu 
vdychovala plným dúškom do pľúc, do celého 
tela. S pocitom hlbokej vďačnosti som v mod-
litbe ďakovala  Bohu, že mi dovolil byť svedkom 
začínajúceho sa nového dňa, že mi dovolil byť 
svedkom mnohých takýchto dní. Už šesť a pol 
roka nového života.
Pred   viac ako šiestimi rokmi som ešte pila...
pred zazvonením budíka som čakala na briež-
diace sa ráno. Upotená, vyčerpaná z polopreb-
denej noci  som čakala na vyslobodenie z noč-
nej mory...  
Prvýkrát som sa opila  na promóciách, potom 
pred svadbou. Všetci sme uverili, že je to len 
také spoločenské potknutie. Žila som aktív-
ny  spoločenský život, mala som veľa priateľov, 
veľa smiechu a dôverných rozhovorov.    Naro-
dili sa nám dve krásne  deti, pribudli povinnosti, 
radosti,  vytvorili sme si  svoj mikrosvet, v kto-
rom sme dokázali byť šťastní. Život postupne 

plynul   a do môjho života sa nepozorovane 
vkrádal alkohol. Mala som ho za „kamaráta“. 
Pomáhal mi na stretnutiach s  kamarát-
mi,  v strese, v samote, dvíhal mi sebavedomie, 
zvyšoval mi výkonnosť, keď som sa po večeroch 
učila a  zvyšovala si kvalifikáciu. V  spoločnosti 
som bola za dámu, neopíjala som sa . Doma 
som podnecovala chvíle, kedy sme si s manže-
lom našli príležitosť otvoriť fľašu a  vylepšiť si 
spoločné chvíle. Stalo sa, že som to prehnala, 
ale vždy som to vedela uhrať, že sa nič nedeje, 
že je to len taký prešľap, ktorý sa bežne ľuďom 
stáva. Brala som to na ľahkú váhu. Začala som 
sa utvrdzovať, že je všetko v poriadku, že to tak 
má byť. Prvýkrát som o pití klamala, keď došiel 
manžel domov neskôr , otvoril skrinku, kde bol 
aj alkohol a všimol si, že fľaša je načatá. S úsme-
vom sa ma opýtal, či som si naliala sama, bez 
neho. Okamžite som to poprela a kdesi v zadnej 
časti  mojej hlavy som zacítila varovný signál - 
NEKLAM! Budeš stále klamať. No a hneď som aj 
počula  druhý chlácholivý hlas:“To nie je klam-
stvo, veď máš právo si sama naliať. Robia to aj 
iní“.  Tak som to robila aj ja. Bez výčitiek svedo-
mia. Bola som presvedčená, že je všetko v po-
riadku, všetko mám pod kontrolou, zvládam to. 
Myslela som si o sebe aj to, že som dobrá mat-
ka, že venujem svojim deťom dostatok pozor-
nosti, že sa o  ne vzorne starám. Najprv snáď 
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áno, ale neskôr to už vôbec nebola pravda. Ke-
dysi som im po večeroch čítavala rozprávky, 
pomáhala s nimi riešiť ich drobné a väčšie ťaž-
kosti, neskôr som už skracovala čas, ktorý so 
mnou chceli a potrebovali stráviť. Neraz, keď mi 
niečo vraveli, rozmýšľala som, ako čo najskôr 
ukončiť rozhovor a ísť si po „svojom“. Dať si po-
hár a  uzavrieť sa do svojho sveta. Vymieňala 
som ich za  alkohol. Moja povaha sa začala me-
niť. Začala som byť úzkostnejšia, neistejšia a  pri 
dôležitých rozhodnutiach som  prežívala veľké 
napätie, paniku,   lebo som nebola schopná 
nájsť riešenie. Na manželove otázky, čo nie je v 
poriadku, čo sa deje, som našla milión výhovo-
riek a  uistení, ako je všetko tak, ako má byť. 
Často som rozhovor ukončila agresívnym vý-
stupom, len aby som už mala pokoj. To napätie 
som nezvládala a večer som si nalievala alkohol 
sama. Skrývala som ho, pila som tajne – aspoň 
som si to myslela. Deti, ktoré už pomaly vyras-
tali do dospelosti, sa za mňa hanbili. Boli v ne-
ustálom strese, v strachu a v obavách, čo bude, 
aká budem, čo za konflikt sa v mojej prítomnos-
ti bude odohrávať.  Začalo ma hrýzť svedomie. 
Začala som tušiť, že nie som v poriadku. Nepri-
znala som si však, že je to alkohol. Každý ná-
znak, každú zmienku, každý článok, alebo film 
o alkohole som odmietala.  Bola som príliš pyš-
ná na to, aby som priznala svoje zlyhanie. Vyho-
dili ma z práce. Na nátlak  manžela som navští-
vila jedného z  najväčších odborníkov 
adiktológov. Bol veľmi ľudský, díval sa mi láska-
vo do očí a vravel mi niečo, čo som neprijala, 
nepočúvala.  Stále som bola presvedčená, že to 
sama zvládnem. Prestala som chodiť do ambu-
lancie. Skoro rok som nepila. Nič som však na 
svojom živote nezmenila. Moje ego bolo stále 
navrchu. Potom  som sa opäť napila. Bolo to ne-
čakané, prekvapilo ma to a cítila som , ako mi 
v hlave začali ťukať výstražné signály. Sila, s kto-
rou som v  pití pokračovala, bola mojou vôľou 
neovládateľná. Už som chápala, že mám prob-
lém. Moje správanie sa výrazne zmenilo. Začala 
som byť egocentrická. Mala som paranoidné 

strachy, po nociach som nespávala, budila som 
sa na strašné sny, neraz som sa triasla stra-
chom   skrčená na posteli a  prebdela som tak 
celú noc. Dávala som si predsavzatia, že už piť 
nebudem, že je to  posledný raz... Napila som 
sa. Kvôli alkoholu som bola schopná vyro-
biť  scény, ísť v noci na nákup, túlať sa ulicami 
s alkoholom...Spadla som opitá z bicykla, hodi-
nu som ležala v  bezvedomí a  keď ma nejaký 
dobrák našiel a  zavolal záchranku, všetkým 
som škaredo vynadala. Syn ma už ani nevládal 
nenávidieť. Dcéra to už skôr vzdala a šla študo-
vať do zahraničia. Manžel ma už neprosil, chcel 
mať pokoj a neveril, že sa niekedy zmením. Du-
ševne som bola zničená. V  hlave som mala 
hrozný chaos. Každú noc som vydesene čakala 
na nové rozbrieždenie s nádejou, že tento dne-
šok bude ten, kedy sa už viac nenapijem. Žila 
som vo veľkom napätí, v ilúziách, v sebaklame . 
Pila som excesívne a devastačne. Vďaka alkoho-
lu a svojmu správaniu som celé svoje okolie ty-
ranizovala, ničila, pustošila všetky vzťahy. Na 
služobnej ceste v  zahraničí, na Malte, som sa 
opäť opila a to som už vedela, že ten  kolotoč 
nezastavím. Bála som sa vrátiť domov. Chcela 
som tam zomrieť a mať už pokoj od toho stále 
dookola stereotypne ničivého života. V progra-
me našej cesty bola návšteva významnej histo-
rickej pamiatky, známej tým, že tam Boh robí 
zázraky - Kostol stroskotania sv. Pavla.  Ničomu 
som neverila a ani som tam nechcela ísť. Boha 
som zo svojho života vyhnala, alkohol ma od 
neho   úplne odpojil. Keď sme tam došli, cítila 
som , ako ma nejaká sila magneticky vťahuje do 
tohto priestoru a zároveň silu, ktorá sa povýše-
necky z tejto „frašky“ vysmieva a temer ma núti 
opľuť toto miesto.   Nakoniec som vstúpila ... 
kráčala som okolo tých svedectiev  premeny ži-
votov. Nevedela som odtrhnúť oči od všetkých 
tých barlí, korzetov .... Zrazu som kľačala, 
mala   som slzy   v očiach, silnú túžbu takejto 
zmeny a prosila som Boha, aby mi dal do cesty 
ľudí, ktorí mi pomôžu zbaviť sa môjho pekla. Bol 
to veľmi silný moment. Modlila som sa, ako 

som sa už dlho nemodlila. Keď som prišla do-
mov, ešte som sa napila, ale už mi svedomie 
dávalo veľa konfliktných ponúk na zmenu. 
O pár dní som stretla úžasného človeka, môjho 
nadriadeného a  prekvapilo ma, ako som mu 
dokázala bez zábran   povedať, že mám prob-
lém s alkoholom. O to viac ma prekvapilo, keď 
mi povedal, že mu môžem dôverovať a pomôže 
mi. Bol to prvý   človek, od ktorého som bola 
ochotná prijať pomoc. Začala som ďakovať 
Bohu, verila som, že to On sám prišiel a podal 
mi ruku. Napriek hroznej devastácii som pocíti-
la nádej. Začala som sa pravidelne modliť. Otvá-
rali sa mi oči. Raz poobede  som z okna kuchyne 
zazrela manžela, ako venčí psa. Videla som jeho 
tvár.  Bola v nej veľká beznádej a zúfalstvo. Nik-
dy predtým som to nevidela. V hlave sa mi odvi-
nul celý film môjho pitia. Zrazu som videla, ako 
môj alkoholizmus rozložil našu rodinu, zničil 
naše vzťahy a kruto zaútočil na kedysi budova-
nú lásku. Táto sebareflexia ma vymrštila k tele-
fónu. Zavolala som do terapeutického centra, 
navštívila som  lekára, ku ktorému som prestala 
pred vyše 3 rokmi  chodiť. Ešte v ten deň a opi-
tá, aby som to dokázala. Bol to ďalší zázrak, 
lebo ma prijal. Prijal ma v klube, kde bolo asi 50 
abstinujúcich priateľov. Opäť som ďakovala 
Bohu. Povedala som si, že urobím všetko, čo mi 
lekár povie. Nebolo to jednoduché. Zaťala som 
päste, robila som, čo som mohla.  Prestala som 

mať nočné mory, spávala som dobre. Bolo mi 
lepšie. V hlave sa mi zasa objavovali  racionálne 
argumenty, že to zvládnem aj sama, že ja ne-
musím chodiť na takéto stretnutia. Mala som 
krízu. Stála som na rázcestí, či pôjdem takto ďa-
lej, alebo vycúvam. Opäť mi Boh pomohol.  Pris-
nil sa mi sen. Bola som  na veľkej oslave, už som 
siahala po prípitku a  keď som mala pohár pri 
ústach, náhle z  davu vystúpila mladá žena. 
Mala na sebe jednoduché dlhé biele šaty, pri-
stúpila ku mne, chytila ma  za ruku a povedala 
mi “Poď odtiaľto. Ty už nepatríš do toho sve-
ta!“  V tom okamihu som sa prebrala, boli štyri 
ráno a premýšľala som, čo sa stalo. Intenzívne 
som ešte cítila ten teplý stisk ruky. Sen som pri-
jala ako ďalšieho Božieho posla a vďaka nemu 
som dokázala akceptovať ambulantnú tera-
piu   s  klubmi v  jednom z  najprogresívnejších 
centier liečby drogových závislostí. O  AA som 
ešte netušila, ale Boh to opäť raz  zariadil. Krát-
ko na to som stretla   veľmi sympatickú ženu, 
ktorá ma zavolala na míting.  Prišla som  a pocí-
tila som túžbu byť v tejto spoločnosti. Samu ma 
to prekvapilo. V AA som našla ľudí, ktorí mi po-
máhali otvárať si srdce pre Boha. Stretla som 
veľa úžasných a   úprimných priateľov. Začala 
som robiť kroky. Mala som už nejaké čiastočné 
kroky za sebou, ale vďaka modlitbám, sponzor-
ke a  úprimným výpovediam na   spoločných 
stretnutiach som našla svoje neobjavené neisté 
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miesta. Inventúra štvrtého kroku mi odhalila 
moje  klamstvá, hnevy,  strachy, nedostatok se-
bavedomia, nedostatok sebalásky až kruté 
správanie sa k sebe samej. Začala som sa viac 
zdieľať. Väčšina mojich porúch mala korene 
v detstve. Nechcem to brať ako výhovorku, be-
riem   zodpovednosť za svoje správanie v  do-
spelosti. Stále ešte na sebe pozorujem  a robím 
nápravy v  impulzívnosti, kritizovaní, posudzo-
vaní, v snahe o dokonalosť. Nie je to iba krásne 
a ľahké... je to moja cesta .
Vidím však aj veľké zmeny. Nielenže som sa ja 
vnútorne zmenila, ale všetko okolo mňa sa zme-
nilo. Celý svet vyzerá inak – priateľskejší, bez-
pečnejší, zaujímavý, krásny. Poznávam  a pre-
žívam emócie. Cítim   objatia detí, manžela, 
dokážem  ich opätovať a  mamine povedať, že 
ju ľúbim. Odpustiť, poprosiť o odpustenie, prijať 
seba samu, takú aká som.  Už sa necítim zby-
točná a nepodstatná .Cítim sa ako dôležitá sú-
časť grandiózneho  obrazu. Verím, že som s tou 
veľkoleposťou spojená nejakou presahujúcou 
silou. Bohom. 
Dnešné ráno som plná vďaky. Rezko kráčam 
ulicami ešte rozospatého mesta. Na chvíľu 
spomalím   a  sledujem kačaciu rodinku, ako 
vyplávala na jazero. Fascinuje ma ten obraz. 
Je v ňom poriadok, akýsi nepísaný zákon, pred 
ktorým mám rešpekt. Vytiahnem mobil a  na-
píšem smsku svojim blízkym.“ Dobré a krásne 
ránko a celý dnešný dník“, posielam ju všetkým 
blízkym, celej rodine. Je úžasné nebyť sám. Je 
nádherné byť súčasťou tohto sveta. Vďaka, že 
vás mám! Že mám spoločenstvo AA.
Túto smsku posielam aj Bohu. V duchu trochu 
váham, či to nie je príliš dôverné, ale hneď to 
potlačím. Teším sa, že som Ho objavila, spozna-
la a že sa mi aj On dáva spoznávať cez celú tú 
moju rodinu blízkych ľudí, cez každého podob-
ného človeka ... kačičky .... rozkvitnuté stromy 
... dotyky ... objatia ... Teším sa, že mi dal prí-
ležitosť opäť žiť. Je to pre mňa zázrak a už ne-
špekulujem nad tým, prečo mám tú milosť si to 
užívať, ale ďakujem Mu za ten dar a snažím sa 

žiť ho v pravde a vďake, že mi dal silu a lásku na 
prekročenie hraníc vlastného ja.

Majka – alkoholička

MODLITBA 
VYROVNANOSTI

Bože daj mi

vyrovnanosť, aby som prijal to 

čo zmeniť nemôžem,

odvahu, aby som zmenil to, 

o zmeniť môžem a

múdrosť, aby som vedel odlíšiť 

jedno od druhého.

Táto krátka modlitba AA je veľmi bohatá ob-
sahom.

Triezvosťou vchádzame na cestu svetla, na kto-
rej môžeme dosiahnuť vnútorné uzdravenie. 
Nadmerné užívanie alkoholu ponára človeka 
do temnosti. Vtedy človek nevie, kým naozaj 
je. Temnota je veľkým neporiadkom v  člove-
ku. Naopak pohoda sa nám obyčajne spája 
s radosťou, s tým, čo ju spôsobuje, čo ju dáva. 
Sme radi v  prítomnosti spokojných ľudí. Keď 
človek triezvie – zakúsi pohodu ducha. Čo to 
znamená? Pohoda ducha je ovocím vnútorné-
ho uzdravenia a predovšetkým znamená pokoj, 
slobodu od strachu, prijímanie života taký aký 
je, teda „súhlas so životom“. Napríklad súhlas 
s  utrpením, ktoré nás postihlo bez našej vôle 
vôbec neznamená deštrukciu, zničenie, ale 
môže byť príležitosťou šťastia človeka na vyššej 
úrovni. Môže byť príležitosťou „prekročiť“ sám 
seba. Preto je v  modlitbe vyrovnanosti najprv 
prosba, aby sme vedeli prijať skutočnosť takú 
aká je. Pohoda ducha je väzba s  Bohom, tak 
ako ho my chápeme. S tým, ktorý dokáže urobiť 
človeka najplnšie šťastným. Na čo je potrebná 
pohoda ducha? „Aby som sa zmieril s  tým, čo 
nemôžem zmeniť“. Vtedy sa na náš život nepo-
zeráme ako na katastrofu, ale ako na to, čo nás 
obohatilo. Napríklad závislosť môžeme vnímať 
nie ako „prekliatie“, ale ako „požehnanie“. Sú 
veci, ktoré nie je možné zmeniť. To, že sme pri-
šli na svet v tom a nie v inom čase a mieste, že 
máme takých a  nie iných rodičov, nemôžeme 
zmeniť dejiny a najmä zážitky, ktoré sa odohrali 
v našom živote. Môžeme ich však prijať. Preto 
tá prosba o  to, aby sme sa zmierili s  tým, čo 
sa nedá zmeniť. Nie je možné zmeniť fakt, že 
sme sa stali závislými, alebo, že máme nieko-
ho blízkeho alkoholika, ale môžeme sa naučiť 
s tým žiť. Ako hovorí medicína vo všeobecnosti, 
človek zostáva alkoholikom do konca života, ale 
môže byť šťastným človekom ako mnohí z nás. 
Preto tiež tá prvá prosba v modlitbe nie je v nej 
jediná. Veľa skutočností, ktoré sa odohrali ne-
môžeme zmeniť. Napríklad navrátiť život tým, 

ktorí zomreli. Nie sme schopní zmeniť určité 
rozhodnutia. Ale modlitba „o pohode ducha“ 
pokračuje ďalej. „Bože daj mi odvahu, aby som 
zmenil to, čo zmeniť môžem“. Na to, aby sme 
si mohli užívať našu slobodu, je potrebná od-
vaha. Napríklad odvaha k láske. Avšak s láskou 
sa viaže určité riziko, že budem prijatý a akcep-
tovaný taký, aký som, alebo budem odmiet-
nutý. Mnohoraké skúsenosti odmietnutia nás 
uzatvárajú voči láske. Odmietnutie je veľkým, 
veľmi bolestivým utrpením. Pocit osamelosti, 
nepotrebnosti.... Vtedy sa sami často stávame 
neschopnými priblížiť sa k  najbližšiemu člove-
ku, s ktorým prežívame život. Rozvoj je možný 
iba vtedy, keď podstúpime ťažkosti vychádzania 
zo seba cez dialóg, rozprávanie o pocitoch, ich 
pomenovávaním.
Sú situácie, ktoré môžeme zmeniť. Hlavne tie, 
ktoré sú v  rámci našich možností. S  istotou 
nemôžeme zmeniť druhého človeka, ale môže-
me zmeniť samých seba. Duchovná obnova je 
konkrétnym pokusom o  zmenu samých seba. 
A  ak sa niekto iný zmení vplyvom našich slov 
a správania, to je len preto, že sa tak vnútorne 
rozhodol. Meníme sa keď prijímame nový, iný 
než doterajší rebríček hodnôt. Zmena spočíva 
v zrieknutí sa toho, čo sa ukázalo ako „putá“ na-
šej slobody a vo voľbe toho, čo slobodu dáva. 
Keby sme zotrvávali pri našich kolegoch s kto-
rými sme kedysi pili, nebola by šanca na rozvoj. 
Môžeme k nim prísť ako to nakoniec hovorí 12. 
krok, ale ako noví ľudia.  Ak sa chceme rozvíjať 
v  triezvosti nesmieme piť alkohol. Abstinencia 
má cieľ byť triezvym a na to je potrebná odva-
ha. Vieme koľko odvahy nás stojí urobiť prvý 
krok. Môžem vziať ten prvý pohárik, aby som 
ho vypil, ale nemusím. A koniec koncov načo? 
Hovoriac „nie“ si volím to, čo prináša triezvosť. 
Nie je umenie piť málo, ale nepiť vôbec. Môžem 
zmeniť seba berúc život do vlastných rúk a tvo-
riť skutočnosť. Mám právo žiadať vysvetlenie 
takých očakávaní a  rozhodnutí, ktoré sú v  sú-
lade s  mojim vnútorným pokojom. Veľa, veľ-
mi veľa môžem zmeniť vo svojom vnútornom 
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a chodím doteraz (mimo liečení, detoxov a re-
socu). No stala sa taká vec, že až neskôr som 
pochopila, že tam chodím z  nesprávneho dô-
vodu. Vypĺňala som si len čas nepitia. „Sedela 
som na dvoch stoličkách“ a  niekoľko rokov sa 
mi to aj darilo. Skrývala som pravdu a nebola 
som úprimná. Aj keď tam všetci vedeli, že som 
alkoholička, povzbudzovali ma, modlili sa za 
mňa – nič nepomáhalo. Dnes už viem prečo. Ja 
som to nechcela. Nemyslela som to s  Bohom 
vážne a hlavne úprimne. Naopak, myslela som 
si, že On to za mňa všetko vybaví...veď On je tu, 
aby mi pomohol, aby odstránil z môjho života 
alkohol. Už mi je to aj smiešne, ako som to mala 
pomýlené. Určite videl ako sa trápim a  preto 
nasmeroval moje kroky do  AA. Práve tu zača-
la moja pravá viera a cesta k triezvemu životu. 
Vždy som vedela, že sa to hrozné šialenstvo sa 
raz musí skončiť, len som nevedela nájsť spô-
sob, ako to mám urobiť. No a Boh mi ho ukázal. 
Verím, že program 12. krokov je Boží plán nie-
len pre mňa, ale aj pre alkoholikov, ktorí ešte 
stále trpia. Veľmi mi tento program pripomína 
jeden verš z Biblie...“choďte a kážte Evanjelium 
každému stvoreniu...“. Tento program AA ako 
duchovný program je pre mňa ako alkoholičku 
jediná záchrana. Je to pre mňa poslanie a prá-
ca, ktorá ma teší. V  obidvoch prípadoch pla-
tí...“zadarmo ste dostali, zadarmo dajte...“. Som 
šťastná, že patrím Bohu a že som Mu odovzda-
la svoj život. Je to jediný skutočný priateľ, ktorý 
ma nikdy nesklame, ktorý ma miluje takú aká 
som. Môžem Mu bezhranične dôverovať. Veľmi 

AKO SOM DOSPELA K VIERE …

Vždy som verila v niečo, čo vedie môj život. 
Prvýkrát ma to napadlo, keď som ešte ako 

malé dieťa  bola na pohrebe môjho starého 
otca. Rozmýšľala som nad tým, ako je možné, 
že už sa nehýbe a kam sa podela energia, kto-
rá bola v  jeho tele. Veď predsa hovoril, smial 
sa, chodil, hýbal rukami... Bola to taká detská 
úvaha. Neskôr, keď už som mala syna (bol vte-
dy malý), nebola som si celkom istá, či som 
rozumela životu ako takému, medziľudským 
vzťahom, čo núti ľudí, aby sa k  sebe správali 
zákerne, odmerane, s  nepochopením, prečo 
na seba kričia, nemajú sa radi, nepomáhajú si, 
sú falošní a  pokryteckí. Vlastne tomu nerozu-
miem doteraz. Stále som hľadala niečo, alebo 
niekoho, komu by som mohla dôverovať. Tým, 
že som život ako taký nechápala, resp. nerozu-
mela som mu, prečo sa ľudia správajú k  sebe 
tak ako sa správajú vrátane mňa, nezvládla som 
emócie. Dokonca som ich nevedela ani pome-
novať. Ale popri tom všetkom som vždy mala 
pocit, ako keby mal nado mnou niekto ochran-
nú ruku. Teraz, s odstupom času si spomínam 
na to, že som v tom období stretávala „záhad-
ných“ ľudí, ktorí mi svojimi „informáciami“ do-
dávali silu. Zaujímavé na tom je, že niektorých 
som stretla len raz a niektorých možno dvakrát. 
Toto všetko sa dialo po maminej smrti, tiež  

bola alkoholička, ktorá zomrela pri nehode. 
Neverím na náhody, ale hlavne verím tomu, že 
v mojom živote je všetko tak ako má byť. A tak 
sa aj stalo, že jedného dňa keď som zase bola 
v  kolotoči šialenstva  išla som si do obchodu 
kúpiť moju vtedy „obľúbenú“ kamošku – fľašu. 
Na ulici ma zastavil jeden pán. Často som ho 
vídala pri našom dome ako zametá chodníky, 
aj sa mi zdravil, no ja som si ho až do toho dňa 
nevšímala. Okrem toho bol postihnutý a ja som 
nemala chuť sa s ním baviť. V ten deň, keď sa 
mi znovu prihovoril som bola strašne unavená 
a zúfalá z pitia, tak som si k nemu prisadla na 
obrubník a on mi začal hovoriť o Bohu. Vtedy 
som absolútne nerozumela tomu, čo hovorí, 
skôr ma zaujalo to, ako to hovorí. Vyžaroval 
z neho neuveriteľný pokoj a necítila som z neho 
žiadny fanatizmus. Zavolal ma na stretnutie do 
jedného kresťanského spoločenstva. Žiadny 
kostol. Len som tam sedela a počúvala. Samo-
zrejme som si predtým musela vypiť, aby som 
tam vôbec došla. Bolo to také zvláštne. Ľudia 
tam spievali, tešili sa z toho, že sú spolu, čítali 
Bibliu...a ja som chcela patriť medzi nich. Chcela 
som to, čo majú oni – pokoj v duši. Začala som 
čítať Bibliu. Zo začiatku som ani nevedela, čo 
čítam, nerozumela som tomu, čo je tam napísa-
né...až časom, keď som tam chodila pravidelne 

raste. Len odo mňa záleží, či sa podujmem na 
cestu rozvoja, alebo zostanem tam, kde som. 
Zotrvávanie na mieste je v skutočnosti cúvanie. 
Odo mňa záleží, či urobím prvý krok v prospech 
zmierenia sa s rodinou, s blízkymi, alebo zosta-
nem uzavretý. Vždy môžem platiť cenou seba 
samého, to znamená, vždy môžem milovať.
Nasleduje tretia prosba – je volaním o „múd-
rosť rozlíšiť medzi jedným a  druhým“. Medzi 
tým, čo nemôžem zmeniť a tým, čo som schop-

ný zmeniť. To sa vždy odohráva v konkrétnych 
situáciách. Tu a teraz -  24 hodín denne. Teraz 
nepijem. A to je voľba. Tu je namieste opýtať sa 
sám seba: „Ako sa ja pozerám na Boha? Kým je 
pre mňa? Verím Mu?“
Cesta rozlišovania je prejavom slobody. Aby 
sa mohla uskutočňovať, potrebujem múdrosť. 
Múdrosť je veľkým pokladom, cennejším ako 
zlato a perly.
     

 p. Marek
dobre poznám silu modlitby, som presvedčená 
o tom, že v mnohých situáciách v mojom živote 
bol pri mne a vyslyšal každú moju prosbu. No či 
už s ňou súhlasil, tak to neviem. Jedine Boh ma 
dokonale pozná a On vie, čo je pre mňa najlep-
šie. Keď píšem tieto riadky a rozmýšľam, vlastne 
som dospela k  tomu, že jedine Bohu bezpod-
mienečne verím. Síce niekedy nechápem, pre-
čo „dopustí“, aby som sa trápila, ale keďže mu 
verím, viem, že je to len pre moje dobro. Tiež 
je napísané...“o čokoľvek budete prosiť, učiním 
vám...“.Verím tomu, že Boh presne vie, čo po-
trebujem a  ja sa vo svojich modlitbách spolie-
ham, že to dostanem v pravý čas. Celý program 
12. krokov je naplnený Božím slovom. Je v ňom 
presne napísané, čo mám robiť, aby som žila 
šťastný život, nielen triezvy, ale skutočne šťast-
ný. Viem, že rozhodnutie musím urobiť len ja 
sama, pretože Boh mi dal slobodnú vôľu. Takže 
dnes už to nemám pomýlené ako v minulosti, 
lebo viem, že mať vieru nestačí. Ako je napísané
...“viera bez skutkov je mŕtva viera...“. Čo to pre 
mňa znamená?
Viera – odovzdanie akéhokoľvek problému 
Bohu s modlitbou o pomoc pri jeho odstránení 
+ skutky – aktívna práca s AA, šírenie posolstva 
AA a  samozrejme ich uplatňovanie vo svojom 
živote = triezvy život naplnený porozumením, 
pokojom a  láskou. Toto je zmyslom môjho ži-
vota.

Andrea – alkoholička
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PRIPRAVOVANÉ AKCIE V ROKU 2015

Komisia pre Kontakt s verejnosťou 
a  popradské skupiny  Anonymných Alkoholikov 

Vás srdečne pozývajú 

NA 1.KROKOVÝ SEMIÁR 
V OLUP PREDNÁ HORA

“AKO ZAČÍNAME S 12 KROKMI AA”

Krokový seminár sa bude konať v termíne  
25. 9. 2015  o 14.45. hod. -  26. 9. 2015 o 17.00.hod.

 v priestoroch  OLUP Predná Hora 
Muránska Huta 126, 

04901 Muránska Huta
Predná Hora

25.9.2015 /piatok/  10.00 – 12.00 
je možnosť   zúčastniť sa prednášky  pre profesionálov 

o liečebnom systéme Minesota, v Maďarsku, ktorý 
vo veľkej miere spolupracuje s AA.

info: Miša 0905 404 825

Skupina Anonymných alkoholikov 
„SICCUS“ Nové Zámky 

Vás srdečne pozýva

NA  VÝROČNÝ  MÍTING
interskupiny Nitra a Ponitrie

kedy:    7. novembra 2015 o 15,30 hod.

kde:    Nitriansky Hrádok (pri Šuranoch)

info: Klárika 0907 575 25
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Uvedenú literatúru si môžete objednať na adrese:
Kancelária služieb AA na Slovensku

pri Misijnom dome na Kalvárii 3, 949 01  Nitra
e-mail: aa@alkoholici-anonymni.sk

Modrá kniha 
Anonymní Alkoholici 

Triezvy život
Ako to vidí Bill

cena 4,00 € 

cena 2,50 € cena 5,00 € 

cena 7,00 € 

cena 3,50 € 

cena 5,00 € 

Anonymní Alkoholici 
vstupujú do dospelosti

Dvanásť krokov 
Dvanásť tradícií

Denné zamyslenia

Príbeh o tom, ako sa stovky 
žien a mužov uzdravilo z 
alkoholizmu.

Niekoľko metód, ktoré pou-
žívajú členovia AA, aby nepili 
alkohol...

Obsah knihy  čerpá z publi-
kácií Billa W. – spoluzaklada-
teľa AA. Materiál odzrkadľuje 
osobný pohľad skúseností 
Billa W. na spôsob života AA.

Kniha zaznamenáva stručný 
vývoj spoločenstva AA. Je 
určená pre všetkých, ktorí sa 
zaujímajú o históriu založenia 
AA a vývoj princípov Uzdrave-
nia, Jednoty a Služby.

Súbor duchovných zásad.
Princípy fungovania spoločen-
stva AA.

Zbierka citátov a úvah na kaž-
dý deň. Kniha obsahuje výber 
z celkom 1300 príspevkov, 
ktoré boli vybrané neprofesio-
nálnymi spisovateľmi.

LITERATÚRA  12 TRADÍCIÍ AA
ANONYMNÝCH  ALKOHOLIKOV

1. Naše spoločné dobro je prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty spoločenstva 
AA. 

2. Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa 
môže prejaviť vo svedomí celej skupiny. Naši vodcovia sú len dôveryhodnými služobníkmi 
spoločenstva, ktorí nám nevládnu. 

3. Jedinou podmienkou členstva je túžba prestať piť. 

4. Každá skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny 
AA, alebo spoločenstvo AA ako celok. 

5. Každá skupina má jeden cieľ – prinášať toto posolstvo alkoholikovi, ktorý ešte stále trpí. 

6. Skupina AA by sa nikdy nemala hlásiť k nijakému podobnému zariadeniu, ani ho finančne 
podporovať, alebo mu prepožičiavať meno AA, pretože problémy prestíže, peňazí a majet-
ku nás vzďaľujú od nášho prvoradého cieľa. 

7. Každá skupina AA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku. 

8. AA by malo zostať neprofesionálne, ale strediská našich služieb môžu zamestnávať odbor-
níkov.  

9. AA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môže vytvárať služobné predpisy a vý-
bory, ktoré sú priamo zodpovedné tým, ktorým slúžia. 

10. AA nezaujíma stanovisko k nijakým problémom mimo spoločenstva. Meno AA by sa nikdy 
nemalo zaťahovať do verejných sporov.  

11. Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu AA a nie na reklame. V roz-
hlase, v televízii a v tlači musíme vždy zachovávať osobnú anonymitu. 

12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám nadriade-
nosť princípov nad osobnosťami.
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BANSKÁ  BYSTRICA   
 
Skupina AA „MOST“ 
Horná Strieborná 3   
Utorok – 16,30 hod.  

 Anina 0910 910 627 
 

BRATISLAVA   
   
Skupina AA 
„Z Mozartovho domu“
YMCA, Karpatská 2, 
2 p., č.d.264  
Pondelok – 18,30 hod. 

 Laco 0908333575  
 Ondrej D. 0914185413
 Ondrej M. 0904619744  

   
Skupina AA „SVETLO“ 
Tomášikova 8/a, Dom nádeje 
Utorok – 18,00 hod. 

 Oľga 0907725063   
   
Skupina AA „Teplická“ 
rímsko-kat.kostol, Teplická 2 
Streda – 18,00 hod.  

 Ľubo 0904878212
 
 
Skupina AA „MAJÁK“ 
Zrínskeho 2  
/Zborový Dom Brat. jednoty 
baptistov/  
Štvrtok – 17,30 hod.

 Želka 0903294927

Skupina AA „TRIEZVOSŤ“ 
Dom Quo Vadis, Veterná 1 
Piatok – 17,00 hod.  

 Eva 0918831248  
 
Skupina AA „SANATKO“ 
AT Sanatórium, Osuského ul. 
Piatok – 17,00 hod. 

 Miša 0905404825  
 
English speaking meeting 
Franciscan church 
– Františkánsky kostol 
Františkánska 2
Sobota – 17,30 hod. 

 Marek 0948134340
   
Skupina AA „Quo vadis“ 
Dom Quo Vadis, Veterná 1 
Nedeľa – 17,30 hod.

 Marek 0948134340
 
Skupina AA „Triezve duše“
Strečnianska 15 – kostol 
1. piatok v mesiaci – 17,00 
hod.   

 Dušan 0907136231 

DOMANIŽA

Skupina AA „Domaniža MM“
fara Domaniža  
Každá párna nedeľa 
– 16,45 hod.  

 Jana 0944524246  
 

 
HRONOVCE

Liečebňa pre drogové 
závislosti    
Nedeľa – 15,00 hod.  

 Juraj 0905605709  

 
JASOVÁ

Skupina AA
Rím.-kat.fara, Jasová 296
Utorok – 18,30 hod.

 František 0903218531

KEŽMAROK

Skupina AA
v budove lýcea, Evanj.fara, 
vedľa červeného kost.
Pondelok – 16,00 hod.

 Miki 0903606232

KOMÁRNO

Skupina AA „DUNAJ“
dvojjazyčný míting 
slovenčina/maďarčina
Nám.M.R.Štefánika – 
budova Matice slovenskej
Streda – 19,00 hod.

 Gabo 0905624847
 Juraj 0905605709

KONTAKTNÝ  ADRESÁR SKUPÍN
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PRÍSĽUBY

ak sa budeme v tejto fáze nášho vývoja snažiť,
zmenu pocítime skôr, ako prejdeme polovicu cesty.
Spoznáme novú slobodu a nový pocit šťastia.

Nebudeme ľutovať minulosť ani sa
snažiť za ňou zavrieť dvere.

Pochopíme zmysel slova vyrovnanosť a objavíme pokoj.
Bez ohľadu na to, na ktorom stupni vývoja sa budeme nachádzať,

vycítime, ako naša skúsenosť môže pomôcť iným.
Pocit neužitočnosti a sebaľútosti sa vytratí.

Stratíme sebecké záujmy a začneme sa zaujímať
o svojich blížnych.

Náš celkový postoj a pohľad na život sa zmení.
Opustí nás strach z ľudí a ekonomickej neistoty. Intuitívne vycítime,

ako riešiť situácie, ktoré nás predtým vyvádzali zmiery.
Odrazu si uvedomíme, že Boh pre nás robí to,

čo sme sami pre seba nedokázali urobiť.

Sú tieto sľuby prehnané? Nemyslíme. Splnia sa nám niekedy
rýchlo, inokedy pomaly. Ak budeme na tom pracovať, vždy sa uskutočnia.

SKUPINY „AA“  (anonymní alkoholici)



ROŽŇAVA
   
Skupina AA „Escape“ 
Javická ul.66  
Štvrtok – 18,00 hod. 

 Evka 0907515957  
 
   
SENEC
   
Skupina AA „Pokoj v srdci“ 
Rím.-kat.kostol – 
pastoračné centrum 
Pondelok – 17,00 hod. 

 Jozef 0904396159   
 
  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Skupina AA „Nová sloboda“
Šafárikovo nám. 3 – sídl. MIER
stredisko DIETKA na prízemí 
oproti kinu MIER
Pondelok – 18,00 hod.

 Marek 0915929084

SVIT

Skupina AA
v budove rím.-kat.fary
Streda – 18,00 hod.

 Jozef 0915526134

ŠAĽA

Skupina AA
Kultúrny dom – 
vchod B, ul. SNP
Pondelok – 18,00 hod.

 Stano 0907391532

ŠURANY

Skupina AA „Nádej“
Rím.-kat. farský úrad
Štvrtok – 17,30 hod.

 Laco 0907797503

TRNAVA

Skupina AA 
„Otvorené srdce“
Poliklina Družba
Starohájska 2, 
1.posch., č.dv. 133
1. 3 . piatok v mesiaci 
17,00 hod.

 Alica  0915461903

TRENČÍN

Skupina AA „JUH“
Rím.-kat.kostol sv.Rodiny – 
pastoračné centrum
Streda – 17,00 hod.

 Peter 0910784462

Skupina AA „Kroky“
Psych.klinika – nemocnica 
Trenčín - klubovňa
Štvrtok – 19,00 hod.

 Peter 0910784462

Skupina AA
Psych.klinika – nemocnica 
Trenčín - klubovňa
Nedeľa – 18,00 hod.
Info a linka pomoci 

 0944521223

VRÁBLE

Skupina AA „Pokoj v duši“
Mestský úrad Vráble
Utorok – 16,00 hod.

 Miro 0905887218

ZLATÉ MORAVCE

Skupina AA
Kláštor tešiteľov, Mojmíra 1
Štvrtok – 17,00 hod.

 Vlado 0944582514

ZBEHY

Skupina AA „Čistá myseľ“
Farský úrad Zbehy
Utorok – 19,00 hod.

 Oskar 0904214376

Internetová skupina AA 
„TRIEZVY PRIESTOR“ 
www.triezvypriestor.net

Skype mítingy:  

cs_anonymni_alkoholici 
Pondelok – 20,00 hod. – 
Štúdium Modrej knihy
Streda – 20,15 hod. – Slogany 
AA   
Sobota – 19,00 hod. – 
Krokové mítingy  
(každý mesiac sa preberá 
jeden krok)
Kontakt:
kris.mandyyy@gmail.com 

 0948777041
 

KOMJATICE

Skupina AA „FÉNIX“
kultúrny dom – námestie, 
1.posch.
Piatok – 19,00 hod.

 Emil 0905372147

KOŠICE

Skupina AA „1.košický AA“
Psych.centrum, 
Južná trieda 23
Utorok – 16,30 hod.

 Hilda 0907459998
 Marek 0903402731

LEVICE

Skupina AA „Levíčatá“
Rím.-kat. kostol, pastor. 
centrum, sídl. Rybníky III
Streda – 16,00 hod.

 Korina – 09174357004

LUČENEC

Skupina AA „3 Pe“
Spoločenské centrum, 
Sokolská 12
Utorok – 18,00 hod.

 Margit 0915302898

MARTIN

Skupina AA „Môj domov“
Evanjelický farský úrad
M.R.Štefánika 
(Memorandové nám.)
Pondelok – 18,00 hod.

 Ľuboš 0905299564

NITRA

Skupina AA 
„Otvorené srdce“
Evanjelický kostol, 
Sládkovičova 12
Utorok – 17,00 hod.

 Rudo 0918266070

Skupina AA „24“
Misijný dom na Kalvárii – 
pastoračné centrum
Streda – 18,00 hod.

 Tomáš 0905800603

NITRIANSKY HRÁDOK  
   
Skupina AA „Venuša“ 
Kultúrny dom – 
Nitriansky Hrádok  
Sobota–letný čas: 19,00 hod. 
Sobota–zimný čas: 18,00 hod.

 Milan 0911229144
 Robo 0908153077

 
  
NOVÉ ZÁMKY

Skupina AA „Siccus“ 
Františkánsky kostol – 
námestie   
Pondelok – 17,00 hod.  

 Klárika 0907575257
 Zuzka 0911052595 

 

PEZINOK    
   
Skupina AA „Triezvy život“ 
Psych.nem.Philippa Pinela 
odd AT   
Malacká cesta 2192/63 
Streda – 17,30 hod.  

 Marianna 0903557544
 

Skupina AA „12 krokov“ 
Psych.nem.Philippa Pinela 
odd AT   
Malacká cesta 2192/63 
Nedeľa – 17,30 hod.
posledná nedeľa v mesiaci – 
info míting  

 Michaela 0905404825
 
   
PIEŠŤANY

Skupina AA „Istra“  
JPC /Jezuiti/ nad predajňou 
Dobrá kniha  
Pondelok – 17,00 hod.

 Igor 0907749910  
 

POPRAD    
   
Skupina AA  
Kostol BJB, Jahodná 5 
Štvrtok – 17,30 hod.

 Gabika 0944257066 
 Jozef 0905313618  

PREDNÁ HORA  
 
CPLZD    
Prvá nedeľa v mesiaci – 
15,00 hod.  

 Jozef 0915819816  

 
PREŠOV
   
Skupina AA
Jarkova ul.77, 
Katolícky kruh 
Piatok – 17,00 hod.  

 Domino 0908338311  
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ZLATÉ MORAVCE

Skupina Al - anon
Kláštor tešiteľov, 
Hviezdoslavova 77
Štvrtok – 17,00 hod.

 Beata 0902267952

SKUPINY 
„DDA“

LUČENEC

Skupina DDA
Sokolská 12
Štvrtok – 16,00 hod.

 Eva 0902338033

PREŠOV

Skupina DDA
Jarkova ul. 77, Katolícky kruh
Piatok – 18,15 hod.

 Milka 0905855858

SKUPINY
 „AL – ATEEN“

LEVOČA

Skupina Al - Ateen
NSP, Probstnerova cesta 2  – 
Domček opora
Piatok – 17,30 hod.

 Jano 0908668786

ZVOLEN

Skupina Al - Ateen
Tehelná 4
Každý párny utorok 
v mesiaci – 16,30 hod.

 Eva 0908406842

SKUPINY „CODA“  
   
BRATISLAVA
   
Skupina CODA oz PRIMA 
Hviezdoslavovo nám. 17
pri kine Mladosť  
Piatok – 19,30 hod.  

 Lenka 0903793676 
 
LEVOČA    
   
Skupina CODA
NSP, Probstnerova cesta 2 – 
Domček opora 
Sobota – 17,30 hod.

 Jano 0944327227   
 
NITRA   

Skupina CODA
Misijný dom na Kalvárii 
– pastoračné centrum
Utorok – 18,00 hod.

 Paľo 0948366043

POPRAD

Skupina CODA
Jahodná 9
Pondelok 18,00 hod.

 Fero 0907517250

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Skupina CODA
Šafárikovo nám. 3 – 
sídl. MIER
stredisko DIETKA 
na príz. oproti kinu Mier
Utorok – 18,00 hod.

 Marek 0915929084
 Janka 0917086128

SKUPINA „OA“
(pre ľudí s poruchou 
príjmu stravy)

BRATISLAVA

Skupina OA
Cukrová 2, 
zvoniť pri zvončeku 
„kancelária“
Pondelok – 20,00 hod.

 Bibiana 0907573215

SKUPINA „EA“
(Emotions Anonymous)

TRENČÍN

Skupina EA
Študenská 1639/2
priestory Trenčianskej 
univerzity A.Dubčeka
Každá párna nedeľa 
– 16,00 hod.
Kontakt:
mailto: liskja.ea@gmail.com

BRATISLAVA  
 
Skupina NA
oz PRIMA Hviezdoslavovo 
nám.17   
pri kine Mladosť  
Pondelok – 19,00 hod. 
Streda – 20,00 hod.  

 Lenka 0903228728  
  
Skupina NA
CPLDZ Hraničná 2 – 
malý klub 
Piatok – 17,45 hod.

 Lenka 0903228728  
 
  
POPRAD    
   
Skupina NA
Alya, Jahodná 9  
Utorok – 17,30 hod.

 Ľuboš 0911080308  
   
TRENČÍN    
   
Skupina NA  
Psych.klinika – nemocnica 
Trenčín - klubovňa
Štvrtok – 17,30 hod.  

 Evka 0903965667 
   
ŠURANY    
   
Skupina NA „Emanuel“ 
Rím.- kat. farský úrad, 
M.R.Štefánika 2
Utorok – 17,30 hod. 

 Patrik 0908209744

TRENČÍN    
   
Skupina GA  
Rím. – kat.kostol sv.Rodiny – 
pastoračná miestnosť
Pondelok – 17,00 hod. 
Kontakt:
nehazardujtn@gmail.com
 

SKUPINY 
AL – ANON   
 
BANSKÁ BYSTRICA  
 
Skupina Al – anon  
Horná Strieborná 5 
Každý nepárny utorok 
v mesiaci – 16,30 hod. 

 Alena 0905112302
 
  
BRATISLAVA   
   
Skupina Al – Anon  
Cirkev Bratská, Cukrová 4
Piatok – 17,00 hod.  

 Dáša 0902394614
 
  
Skupina Al – anon  
Evan.kostol, 
Strečnianska 15 – 
Petržalka 
Každý druhý utorok
16,00 hod. 

 Dušan 0907136231
 Fero 0910314151

POPRAD 

Skupina Al - anon
Kostol BJB, Jahodná 5
Štvrtok – 17,30 hod.

 Jana 090869976

PREŠOV

Skupina Al – anon 
„Cesta k pokoju“
Jarkova ul. 77, Katolícky kruh
Piatok  - 18,15 hod.

 Milka 0905855858

PÚCHOV

„Štvrtkovečerný Al – anon“
Nový Dom kultúry, učebňa č.2
Každý párny štvrtok – 18,00 
hod.

 Helena 0907779131
 Andrea 09707744289

RUŽOMBEROK

Skupina Al - anon
Kostol BJB, Bernolákova 18
Streda – 17,00 hod.

 Maja 0908928270

TRENČÍN

Skupina Al - anon
Horný Šianec
Streda – 18,00 hod.

 Helena 0907779131
 Zuzana 0904535615

27 28

Skupiny „NA“ 
(anonymní narkomani)

SKUPINA „GA“ 
(anonymní hráči)
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Nasledujúce vydanie 
časopisu PRAMEŇ vyjde 
v decembri 2015 

Témou sú kroky a tradície 8. – 12., Moja 
cesta do AA, Moja služba a tiež indivi-
duálne príbehy. Tiež uvítame príspevky 
spoluzávislých rodinných príslušníkov a 
všetkých, ktorí sa k danej problematike 
chcete vyjadriť.

Redakcia časopisu Vám všetkým ďakuje 
za Vaše príspevky, ktoré môžete 
posielať na mailovú adresu:
redakcia.pramen@gmail.com

Príspevky je potrebné zaslať do 
30.11.2015.

Časopis je možné objednať na emailo-
vej adrese časopisu, alebo v Kancelárii 
služieb AA.

Doporučený príspevok za jedno vydanie 
časopisu je 1,00 €.
Celoročné predplatné vrátane poštovného 
je 7,00 €. 

NÁJDEŠ NÁS KAŽDÚ STREDU 
- od 14,00 – 17,00 hod. 

- v Kancelárii služieb pri Misijnom dome 
   na Kalvárii č.3.

Príď, radi sa s tebou porozprávame. 

Informácie o nás nájdeš na internete:
www.alkoholici-anonymni.sk

Na tvoje otázky odpovieme, ak napíšeš na 
e-mail: aa@alkoholici-anonymni.sk

Kontakt s nami môžeš nadviazať na všetkých 
kontaktných telefónnych číslach a menách 
uvedených v adresári skupín.

NÁJDEŠ NÁS




