12 KROKOV AA

1. Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom - naše životy sa
stali neovladateľné.
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 chápeme.
4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých
seba.
5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej 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 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 inventúre a keď sme urobili
chybu, ihneď sme sa priznali.
11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali 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 sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a
uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.
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PREAMBULA AA
( Kto sú Anonymní Alkoholici )
Anonymní Alkoholici ( AA ) sú spoločenstvom žien a mužov, ktorí sa navzájom
delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť 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, náboženstvom, alebo akoukoľvek
inštitúciou. AA sa nezúčastňujú verejných diskusií a nezaujímajú stanovisko k žiadnym
problémom mimo spoločenstva. Našim prvoradým cieľom je zostať triezvym a pomáhať
k triezvosti ostatným alkoholikom.

Motto : Boh nepripustí žiadnu bolesť, ktorú by
nevyvážila ešte väčšia radosť.
JEAN PAUL
Vážení priatelia ,
v týchto chvíľach, keď sa Vám dostáva do rúk ďalšie číslo nášho časopisu „ PRAMEŇ, “ prežíva AA
na celom svete významné výročie vo svojej exitencii. Je tomu práve 70 rokov odvtedy, čo
v americkom meste Akron v štáte Ohio v roku 1935 Bill W. a Dr.Bob, dvaja alkoholici si túto
skutočnosť navzájom priznali. Zistili, že vzájomným pôsobením jeden na druhého môžu dosiahnuť to ,
čo z nich nebol schopný urobiť ani jeden sám – byť triezvym. Čoskoro spoznali, že ich triezvosť sa
ďalej posilňovala, keď sa podelili o svoje skúsenosti s ostatnými alkoholikmi. V roku 1937 už dosiahol
počet alkoholikov žijúcich triezvym životom viac ako l00 ľudí. Dnes sa počet Anonymných alkoholikov
odhaduje na viac ako 2 mil. ľudí na celom svete vrátane nášho Slovenska. V tomto období je to aj 15
rokov od doby, keď na Slovensku vznikla prvá skupina AA „ Z Mozartovho Domu “ V Bratislave.
Vďaka AA už u nás triezvym životom žije niekoľko sto ľudí a ich počet každým dňom rastie. V
súčasnosti je u nás už 21 skupín AA, 6 skupín Al- Anon , 2 skupiny AN, 1 skupina DDA a 1 skupina
ALATEEN. Sme si vedomí toho, že na to koľko ľudí je na Slovensku závislých na alkohole, je to
žalostne málo. Ruka nášho spoločenstva AA je však natiahnutá na pomoc všetkým, ktorí o to
požiadajú, ale žiaľbohu, k tomu sa odhodlá iba málo ľudí hľadajúcich pomoc z alkoholového pekla.
My však nekonečne ďakujeme Bohu za to šťastie, že žijeme a spoznávame nádhernosť života
zbaveného otroctva alkoholu.
Tento čas je okrem už uvedených významných výročí aj časom dovoleniek a oddychu. Prajem
Vám všetkým v mene redakcie nádherné leto a nezabudnuteľné chvíle medzi svojimi najbližšími
a tými , ktorých máte najradšej. Nezabudnime však ani na okamih, že je ešte veľa alkoholikov, ktorí
trpia a potrebujú našu pomoc, naše posolstvo a svedectvo.
S úctou a so želaním duševnej pohody Emil
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KROK DRUHÝ :
DOSPELI SME K VIERE, ŽE
LEN SILA VAČŠIA AKO
NAŠA
OBNOVÍ
NAŠE
DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Tento text Druhého Kroku ma
viac alebo menej intenzívne
sprevádzal posledných dvadsať
rokov. Na začiatku aj keď sa
často nachádzal pred mojimi
očami, nevenoval som mu až
takú pozornosť, pretože som si
myslel, že moje vzťahy k Bohu
sú veľmi dobré.
Po šiestich rokoch triezvosti
v AA som mal strašnú recidívu,
ktorá trvala celé tri roky. Po
tomto čase som mal to šťastie,
že sa mi opäť podarilo získať
triezvosť a ja som sa začal
čoraz intenzívnejšie zaoberať
týmto Krokom. Počas tohoto
prístupu moje chápanie Boha
čoraz viac ustupovalo od
intelektu k určitému vnútornému
pociťovaniu.
Zo slov Druhého Kroku zvlášť
dôležitým sa pre mňa stali
nasledovné : „ duševné zdravie“
a „ prinavráti nám ( mne) “.

Čo vlastne pre mňa dnes
predstavujú slová „ duševné
zdravie ?
Predovšetkým nemá to podľa
mňa nič spoločné s rozumom
s tzv. čistou mysľou, či umením
„ stále lepšieho riadenia
vlastného života “. Duševné
zdravie
je
podľa
mňa
jednoducho povedané spojenie
s mojou Silou Vyššou, alebo
tiež ako ja zvyknem hovoriť
s mojím dobrým Bohom.
V mojom živote existujú dve
sily, ktoré sú väčšie odo mňa.
Jedna z nich – negatívna –
ktorá ma celé roky držala
vo svojej moci – závislosť.
Každá závislosť je sila, ktorá je
podľa mňa najviac spojená
s pojmom „ duševnej choroby “.
V závislosti
žije
strachom
a klamstvom
diktatúra zla.
V mojom prípade to bol
predovšetkým alkohol, ktorý ma
pozbavil rozumu a nechýbalo
k tomu veľa, aby mi zobral aj
život.
Na závislého človeka ako
som aj ja, striehne veľmi veľa
pascí, ktoré ho ako korisť
privedú k duševnej chorobe.
Závislosť na fajčení, prejedaní
sa, od nadmernej práce bez
akejkoľvek miery, na sexe, v
honbe
za
peniazmi
a úspechom, závislosť na
ľuďoch, na ich láske a uznaní.
Môj „ dom závislostí “ to je mrakodrap s nespočítanými poschodiami a zoznam všetkých
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možných závislostí by sa mohol tiahnuť do
nekonečna. Človek trpiaci „duševnou
chorobou “
žije ovládaný strachom.
Strachom pred stratou lásky, pred
sklamaním, pred biedou, strachom pred tým,
že na niečo zabudne, pred tým, že nie je
dostatočne dobrý a veľa iných a iných
strachov. A nakoniec i strachom z trestajúceho Boha.
Aby som mohol ten strach udržať v určitej
miere, musel som začať klamať. To mi
pomáhalo udržať pokope tak ťažko vybudovaný domček z karát môjho života..
Klamstvo podľa mňa znamená prekrútenie
pravdy a tzv. „ klamstvo z nevyhnutnosti “ je
pre alkoholika, takého ako som ja,
porovnateľné s pitím bezalkohového piva.
V obidvoch prípadoch je niečo z originálu,
ale veľmi rýchlo ma to môže priviesť
k siahnutiu po skutočnom alkohole alebo
droge.
To, čo cestu úpadku a klamstva robí
takou nebezpečnou je skutočnosť –
a v mojom prípade tomu tak bolo - , že sa
začína neškodne, je schodnejšia a na
dôvažok väčšina ľudí touto cestou aj kráča.
Tak to vyzeralo aj so mnou, že spôsob
života, ktorým som žil mi nepripadal taký, že
by som bol nejakou čiernou ovcou, ale
celkom normálnym človekom, ktorý
jednoducho trošku viac pil. V mojich očiach
takto žilo veľa ľudí a na tomto strašnom
svete, s tak veľmi veľa hlupákmi okolo mňa,
som jednoducho musel piť.
Zdá sa mi, že rozhodnutie ísť touto cestou
bolo pre mňa ľahké tiež preto, že vedie dolu
kopcom a po takejto ceste sa ide vždy
ľahšie. Až dovtedy, keď táto cesta začala
padať strmo dolu, som si uvedomil
nebezpečenstvo hroziace pre môj život. Tak
ako je to napísané v kapitole V. Modrej knihy

„ alkohol je postupný, zvádzajúci a potupný.“
„ Zvádzajúci “ to je to správne slovo, na
označenie tejto cesty na dno.

Druhá Sila vyššia v mojom živote, Boh tak,
ako ho ja chápem, je opačným pólom, ktorý
ma chráni pred strachom a klamstvom. Boh
je láska a pravda. On je tým ,kto ma môže
vyslobodiť „ z domu závislostí “. On ma
obdarováva možnosťou nájsť svetlo a život.
Potreboval som veľmi veľa času, aby som
spoznal, že Boh nie je nejakým trestajúcim
starým pánom so zvrašteným čelom, ktorý
ma dennodenne súdi z nesprávnych skutkov
a v malom zošite značí moje mínusy
a z času na čas aj eventuálne nejaký plus.
Dnes viem, že k vôli tomu, aby som získal
lásku a uznanie, nemusím vôbec denne
zdôvodňovať, aký som vynikajúci. Moja
závislosť na alkohole, fajčení, na
prerfektcionizme, peňazí a veľa inom, tak
ako to dnes vidím je hľadaním lásky a pravdy
- čiže Boha.
Počas jedného mítingu som počul
nasledujúce slová „ Tú lásku, ktorú hľadáš,
nikdy nenájdeš v pozemskom živote. Hľadáš
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totiž ničím nepodmienenú absolútnu lásku
a tú nájdeš jedine u Boha.
Tak, teda skúšam dnes v Druhom Kroku
trvalo udržiavať svoj kontakt s Bohom , ako
to len dnešný deň dokážem. Mám tiež
vnútornú istotu, že On nikdy nezrezignuje
a nezrezignoval z kontaktu so mnou.
„ Boh nikdy neskladá slúchadlo “ tieto slová
som si kedysi prečítal a dosvedčujem, že je
to pre mňa zázračné prirovnanie. Ako často
sa mi zdalo, že bol som to ja, ktorý zložil
slúchadlo alebo som Ho jednoducho
nezavolal , a ako často aj dnes na to
zabúdam .
Viac sprofanovaným sa mi zdá prirovnanie
s rádiom alebo televíziou. Tam si môžem
vybrať veľa staníc, ktoré vysielajú a stačí iba
stlačiť iné tlačidlo a už počúvam inú reláciu.
Môžem si tiež preštudovať program a vybrať
si tie relácie, ktoré ma zaujímajú. Napríklad
v mojom prípade môže ísť o operu.
V prípade, že si vyberiem nesprávnu stanicu,
vtedy nepočúvam ani minútu. V rámci tohoto
môjho sprofanovaného prirovnania to
znamená, že
ak nikdy nezapnem
vysielajúcu stanicu “ Boh “ vtedy tiež
nemôžem mať s ním kontakt. Zapnúť stanicu
„ Boh “ pre mňa znamená Druhý a Tretí
Krok, účasť na mítingu a v mojom prípade
tiež modliť sa a ďakovať.
Druhá časť Druhého Kroku, ktorá mňa
osobne zaujíma, a ktorá sa stala pre mňa
taká dôležitá je slovo „ prinavrátiť “ , čo
značí, že niekedy som už musel to svoje
„ duševné zdravie “ stratiť. Viem a hovorím
iba za seba, že pri svojom narodení som
tento kontakt s Bohom mal a pripomína mi to
v tejto chvíli verš z Písma Svätého „ Ak sa
nestanete takí , ako deti ...“ tieto slová
povedal niekto kedysi, ktorý nikdy svoje
duševné zdravie nestratil, kto celý život
podľa toho žil.

Tak teda pre mňa je mimoriadne dôležité,
aby som získal toto duševné zdravie späť,
ale tak , ako je to napísané v znení Druhého
Kroku : Iba Boh mi ho môže dať, ale všetky
podmienky pre to si musím urobiť sám.
Musím si preto vybrať tú správnu stanicu
vysielania.
A potom musím počúvať. Ak ale počúvam
tento kanál života iba ako hudobnú stanicu,
to je v tomto prípade veľmi málo.
Erik - alkoholik
prajem vám všetkým dobrých 24 hodín
ZDRÓJ 2/2004

Som alkoholička. Cítim sa šťastná, že sa
mi darí abstinovať už necelé dva roky. Hoci
popravde ani neviem, ako sa to vlastne stalo,
že som sa znovu prebrala k životu a znovu
zatúžila ŽIŤ. Keď som sa po roku
abstinovania rozprávala s lekárkou, povedala
mi : „ Ani my nevieme , prečo sa to stalo až
teraz. “ Asi ste boli v správnom čase na
správnom mieste a stretli ste tých správnych
ľudí.“
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Ako je to s tým správnym miestom ? Ak má
ovocný strom dobrú opateru, dostatok slnka
a trpezlivo vyčkáme, kým jeho plody dozrejú,
určite si vychutnáme nielen jeho chuť, ale aj
vôňu, a aj oči sa potešia jeho krásnym
vzhľadom. Naopak od zeleného ovocia nás
môže nanajvýš rozbolieť brucho, stŕpnuť
zuby, a ani pohľad nás veľmi neláka.
Väčšinou ho aj tak zahodíme, a potom
ľutujeme, že sme sa dali zlákať svojou
netrpezlivou predstavou o potešení. Človeku
je potom zle a ťažko, tak zle a ťažko, ako
bolo aj mne počas tých dlhých rokov
márneho boja s alkoholom. Takže aj do
abstinencie treba dozrieť !
Byť na správnom mieste a stretnúť
správnych ľudí , ale ako ? Moja bezradná
a zúfalá rodina ešte stále dúfala, že sa mi
podarí vrátiť do života a nechápala, že už
ďalej nevládzem. Po šiestich rokoch tápania,
pobytoch v nemocnici, detoxoch a pokusoch
o samovraždu, všetko stavila na odborníkov.
A tak som sa znovu ocitla na liečení.
Tentokrát sa asi po mesiaci niečo vo mne
zlomilo a ja som si uvedomila, že nie som tu
za trest a lekári mi chcú pomôcť. Dali mi
novú šancu a ja som si to takmer
neuvedomila. Teraz ma až zamrazí pri
spomienke, ako by to bolo dopadlo, keby
som tento dar bola odmietla. A to bol vlastne
ten signál – impulz, keď som sa odhodlala
dôverovať a plne veriť ich liečebnému
programu. Tento dar som dostala od ľudí
povolaných, pre ktorých povolanie našťastie
nie je len povolaním. Tu som sa stretla aj so
slovíčkom Pokora. Konečne som pochopila,
aké oslobodzujúce je zmierenie sa
s chorobou, so sebou, so všetkým zlým aj
dobrým vo mne.
To, že moje uzdravenie sa liečením iba
začína, mi bolo jasné, ale „ ako na to “ po

liečení , to som si nevedela dostatočne
predstaviť. Po toľkých pádoch sa mi zdalo
skoro nemožné žiť v abstinencii. Jediné, čo
som vedela, že som rozhodnutá preto
urobiť všetko !
Už na liečení som sa zúčastňovala
A klubov a stretnutí Anonymných alkoholikov. Prichádzali medzi nás abstinujúci
alkoholici a my sme počúvali o ich novom
živote. Počúvala som a čudovala sa, akí sú
tí ľudia nadšení a istí svojou cestou. Aj som
im závidela, že si po nej už vykračujú..
Doliečovanie
som
zobrala
vážne
a v blízkom meste som si našla skupinu AA.
Vôbec som nechápala, ako mi môže pomôcť
„ nejaký “ program uzdravovania. Aj napriek
zmiešaným pocitom, začala som chodiť na
stretnutia, Povedala som si “ uškodiť mi to
nemôže .“ Musím sa priznať, že najviac ma
desila „ Vyššia moc – Boh.“ Bola som
ateistka a darmo som sa snažila predstaviť si
ju „ tak , ako ju ja chápem .“ Obracala som si
to tak, či onak, ale stále som cítila, že ma to
odrádza a brzdí. Moja hlava, ten veľký
kalkulant mi stále niečo zdôvodňovala,
odrádzala a strašila.
Môže mi vôbec pomôcť niečo, čo
nechápem a čo si neviem logický vysvetliť ?
Ale ani moje pitie som si nevedela logický
zdôvodniť a rovnako to bolo aj s mojou
abstinenciou. Bol to strach o život, čo ma
prebral z apatie ? Asi ťažko, keď som si
dokázala siahnuť na život a iba „ akoby
náhodou “ ma zachránili. Bol to nátlak
najbližších, liečebná drezúra, alebo láskavý
prístup, čo ma motivoval spolupracovať ?
„To nikto nevie dostatočne vysvetliť, “
povedala lekárka. Ale ak ide o nezaslúžený
dar, je to vlastne milosť. Prečo som nebola
doteraz schopná vnímať signály môjho
nevedomia a ako to bude teraz ? Zaslepili
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ma moje predsudky a úzkoprsé odmietanie
niečoho nového, nevysvetliteľného ?
Je ešte veľa otázok, na ktoré hľadám
odpoveď, hoci viem, že na najjednoduchšie
otázky väčšinou odpovede nie sú. Čo však
hlava nevie vysvetliť, dokáže vysvetliť srdce.
Viera a nádej je to, čo v človeku otvára cestu
a ja som sa na tú duchovnú cestu odvážila
vykročiť. Viera je ako malý blikajúci
plamienok v temnotách životných okolností,
ktoré nás prinútili k modlitbe. Na temnotu
neexistuje žiaden liek, iba sa do nej celý
ponoriť. My sme však často slepí
a nepoznáme pravú podstatu lieku. Pre jeho
trpkú príchuť ho odmietame a dokážeme si
svoju slabosť ospravedlniť obavami.
Ježiš učil, že aj malý kúsok viery, čo
i len ako horčičné semienko je všetko, čo
potrebujeme. Teda kvantita nie je
rozhodujúca. Rozhodujúce je zamerať sa
na ten malý kúsok viery správnym
smerom. S prázdnymi rukami prichádzame a žiadame, aby naša náruč bola
naplnená.
Ani modlitba však nie je nič, kým nie je
prerobená do činov a to bez nášho pričinenia
nepôjde.
Viera, alkoholička

Keď uvažujem o svojom predchádzajúcom
– alkoholickom živote, porovnávam svoj
vtedajší život s peklom.
Žila som v mojom pekle, ktoré som si
sama vybudovala, ale viac menej som
zomierala každým dňom viac a viac.
Samovražda na splátky. Môj rozvoj bol
nulový, totálna stagnácia,
neustále
opakovanie bolestných situácii, stupňujúci
sa alkoholizmus a s tým priamoúmerná aj
sebanenávisť.
Proces uzdravovania sa aj pre mňa začal
nepatrne, nepozorovateľne, s prvým odloženým pohárom.
Prvý krok z temna na slnko bol spojený
so zahĺbením sa do seba. Slnko a svetlo má
pre mňa dnes podstatný význam. Na
slnečný jas a svetlo sa mení to, čo prežívam
vonku na mojich nádherných prechádzkach.
Je to rad vnútorných premien smerom
k slnku, svetlu a predovšetkým k láske
Dnes môžem hovoriť o svojom malom nebi
na zemi, v ktorom smiem žiť, a ktoré mi bolo
darované vďaka mojej triezvosti, Vyššej moci
a cez lásku k sebe samej..
Vtedy, v mojej poslednej strastiplnej fáze
pitia som bola posudzovaná okolím ako aj
sama sebou ako beznádejný prípad, čo sa
ukázalo ako prenáhlené a nesprávne. Na
základe mojich osobných skúsenosti takýto
unáhlený názor je veľmi obmedzený. Pre
mňa neexistujú žiadne beznádejné udalosti,
azda s výnimkou smrti milovaného priateľa.
Ale aj v takejto situácii, sme povinní túto
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situáciu neposudzovať ako pre nás
beznádejnú, ale skôr sa zamerať na
uzdravovací proces.
V čase môjho pitia som sama seba
vnímala ako veľmi zlého človeka. Bola som
sama pre seba záhadou, nemala som žiadnu
morálku a neuznávala žiadne hodnoty a pre
svoje nepochopiteľné konanie som seba
samu nenávidela.
V tom čase som nežila svoj vlastný život,
ale určovali a ovládali ho moji blížní. Bola to
katastrofa, nie len pre mňa, ale pre všetkých
zúčastnených. Preto, aby som urobila
druhých šťastnými a tým bola šťastná aj ja,
išla som cez mŕtvoly ( okrem iného aj cez
seba samu ). Nič mi nebolo sväté. Bola to
snaha, ktorá od začiatku bola odsúdená na
stroskotanie a viedla k žiaľu a nešťastiu.
Po tom ako som odložila prvý pohár,
a následne som nadobudla rozvahu,
pomocou terapie som získala informácie
o podstate svojej choroby, učila som sa
láske a porozumeniu k sebe samej a aj
to, ako túto lásku prinášať svojím blízkym.
Môj charakter sa veľmi zmenil a mení sa
dodnes. Dnes sa už necítim ako zlý človek.
Skúšam zaobchádzať so sebou a so svojimi
blízkymi
s láskou. Chyby si dokážem
odpúšťať. Aj keď je to niekedy ešte ťažké,
snažím sa so svojich chýb poučiť a ak je to
možné v žiadnom prípade ich neopakovať.
Toto všetko sa mi podarilo , pretože do
dnes som nechala stáť prvý pohár a to
s podporou mojej Vyššej sily a AA.
Lisa – vďačná alkoholička
Preložila z časopisu AA - Dach / 2004
vďačná alkoholička Oľga

Na začiatku cesty triezvym životom som si
ani neuvedomoval, že by za mojím
uzdravením mohol byť niekto iný ako ja sám.
Moja
alkoholická
kariéra
s hlavným
protagonistom alkoholom, ktorá vyvrcholila
pred dvadsaťjeden rokmi ma z viery v Boha
skôr vytrhávala, ako k nemu pripútavala.
Prečo ?
Nuž preto, že mi chýbal kontakt s mojim
Pánom, mojim Stvoriteľom, mojim Bohom.
Ten kontakt je modlitba, to je ten tok
nepretržitého akoby elektrického prúdu
v spojení s ním. Kto prerušil tento kontakt ?
Kto vytiahol zástrčku zo zásuvky a prerušil
tok Božej milosti ? Dnes to už viem, bola to
droga, alkohol.
V čase, keď som sa s ním dôverne
spoznával a verne mu slúžil, on prefíkaný
a úskočný, nie priateľ, ale démon závislosti,
ma od môjho Boha odrádzal. Odrádzal ma
od modlitby, od spojenia s ním. V dobe
spoznávania mi bol „ dôverným priateľom “,
vedel odpoveď na všetky moje žiale a bolo
ich neúrekom. Vedel „ akože “ potešiť,
dopriať pohody, bol sprievodcom i v čase
nepohody ducha a tela, mohol som s ním
meditovať, vždy však o ničom. A modlitba,
ktorú ma niekedy učila moja matka, bola
zabúdaná a pomaly zabudnutá sa stala
niečím, čo malo z môjho života zmiznúť.
Boli tu však aj modlitby iných, mojich
najbližších, manželky a mojej matky, ale aj
moje, ktorými sa snažím ďakovať, že vôbec
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som, že žijem, že môžem odovzdávať
svedectvo iným, tým ktorí ešte stále slúžia
svojej modle alkoholu.
Odovzdávať svedectvo, že Pán Boh je tu
vo svojej velebnosti, ochotný vždy a každú
sekundu zachraňovať a oslobodzovať, stačí
k tomu taká maličkosť:
„ Skromne Ho poprosiť, pokorne
požiadať o jeho ochranu a záchranu .“
Pred rokmi som si kládol otázku, kde
beriem tú silu, merať kroky na stretnutia
ľudí, ktorí majú problém so závislosťou ?
Dnes viem, že to On mi ju dáva už dvadsiaty
prvý rok. Deň čo deň pravidelne s Jeho
pomocou kráčam za svojim cieľom, triezvym
životom.
Dnes, keď ďakujem Bohu za každý rok
triezveho života, snažím sa odovzdávať toto
posolstvo aj iným ľuďom prostredníctvom
duchovných cvičení, ktoré spolu organizujú
misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
( MSC ) na Lukovom Dvore pri Nitre spolu
s Občianskym združením Triezvy život,
v ktorom pôsobím.
Program je určený nielen pre závislých na
alkohole, cigaretách, či iných drogách, ale aj
pre tých, ktorí chcú pomáhať. Počas týchto
duchovných cvičení rozprávam svoje
svedectvo a zároveň účastníkov oboznamujeme s programom AA, Dvanástimi
Krokmi a Dvanástimi Tradíciami. Tieto
duchovné cvičenia, ktoré sa konajú už
siedmy rok priviedli mnohých ľudí do skupín
AA. Myslím si, že aj toto je forma ako šíriť
posolstvo AA.
Ján, alkoholik
Oznamujeme, že najbližšie duchovné cvičenia sa
uskutočnia v dňoch 10. – 13. novembra 2005.
Záujemci sa môžu obrátiť priamo na O.Z. Triezvy
život, osada Pereš č.838, 951 17 Cabaj – Čápor,
č.t.el. 037 / 788 702

Ešte pred nejakým časom by som si na
toto odpovedal otázkou: „ Ako môžem
milovať niekoho, v koho vôbec neverím ? “
Počas môjho pitia, pokiaľ som ešte nebol
celkom spitý, náchylný na sebaľútosť, som
sa s plačom modlil : „ Bože dobrý, urob už
niečo, aby som nemusel piť “ a niekoľko
sekúnd na to som už preglgol ďalší pohárik.
Keď som ešte chodil do krčmy, cirkev bola
jedným z obľúbených diskusných tém a na
kňazoch a všetkých, ktorí chodili do kostola
sme nenechali ani suchej nitky. Vojny alebo
utrpenia celého ľudstva boli pre mňa
dôvodom na to, že Boh nemôže existovať.
Keď som už v poslednej dobe pil osamotený
vo svojom byte, dokázal som presedieť celé
hodiny a pozerať pred seba, cítil som sa
opustený všetkými. Všetci boli podľa mňa
nespravodliví , ale ja im všetkým ešte
ukážem.“

Potom skutočne prišiel koniec môjmu
omylu. Prešiel som svojou štvrtou otravou
alkoholom a na pol roka som bol zavretý
v nemocnici. Od tejto chvíle si udržujem
svoju triezvosť. Ako to už obvykle býva, na
začiatku svojej triezvosti som si myslel, že si
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poradím sám. Bol som však čím ďalej – tým
viac roztržitý a osamotený a nepitie bolo pre
mňa čoraz ťažšie. Zamkol som sa vo svojom
byte, a na dôvažok som odpojil zvonček. Cez
chodbu som chodil iba vtedy, keď tam nebol
nikto. Na ulici ma sprevádzal nesmierny
strach pred tým, aby som niekoho nestretol.
Dá sa povedať, že som sa skladal iba zo
slabosti a strachu. O Bohu som rozmýšľal
iba vtedy, keď som ho prosil, aby mi
pomohol – ale on mi vôbec nepomáhal
a mne sa viedlo čoraz horšie. Takmer na
konci svojich síl, som sa dotiahol
k psychiatrovi. Povedal som mu, že si
nemôžem poradiť so svojím životom a na
dôvažok sa veľmi bojím, že znovu začnem
piť. Po druhej návšteve mi dal kontakty na
AA , povediac, že možno mi to pomôže. Od
tejto chvíli sa najmenej jedenkrát v týždni
zúčastňujem na mítingu AA. Je to iba
náhoda ? Všetko to je iba z vlastnej iniciatívy
a dokázal som to iba vlastnými silami ?
Všetko je to bez účasti Boha ?
Ak sa dnes modlím, ďakujem Bohu za
prežitý deň alebo noc a súčasne ho prosím,
aby ma sprevádzal na mojej ceste som si
istý, že On je pri mne. Stratil sa môj strach
zo života. Naučil som sa odovzdávať svoje
ťažkosti a robiť všetko bez strachu z očakávaných výsledkov.
Ďakujem Bohu, že som našiel cestu k AA
a za to, že dnes nemusím piť. Dnes môžem
tiež povedať : “ Nech sa stane Tvoja vôľa
Pane, a nie moja “, pociťujúc pritom, že
všetko je v poriadku.
Prajem všetkým dobrých 24 hodín
Manfred

Priatelia mi povedali
„ Nejdete na pohárik “
Priatelia mi povedali :
„ nejdete na pohárik “
A ja som si pomyslel , Pane,
na tie nesčíselné pozvania
opakované každý deň :
„ Tak poďte si dačo vypiť ! “
„ Tak, čo si dáte ? “
„ poďte, oslávime narodeniny ! “
„ A teraz ... pripime si na priateľstvo ! “
Piť, stále piť .....
Pane,
to ľudí vždy tak smädí ?
Smädí ich , ja viem.
Smädí ich telo, možno niekedy,
ale najmä srdce.
Osamelí muži,
ktorí hľadajú spoločnosť svojich bratov,
aby počuli nejaké slovo,
prívaly smiechu,
v ktorom utopia svoje starosti,
výmeny pohľadov,
veselých alebo sprisahaneckých,
gestá, ktoré ich dojímajú ,
aby vedeli, že existujú a že ich uznávajú,
aby skúšali, pocítili ,
že cez tú sieť vzťahov ,
ktoré sa utvorili na okamih,
prúdi trochu života,
ktorý zohrieva a spája.
Sú smädní. Pozývajú sa na pohárik,
ale smäd nezaženú,
zajtra začnú odznova.
Aj ja som smädný, Pane,
smädný po živote,
o ktorý by som sa s niekým podelil,
ale ja viem, že za mojím ľudským smädom
sa skrýva iný smäd:
smäd po Tvojom živote, v mojom živote.
Hľadám ťa , Pane.
Michel Quoist
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Keď som prvýkrát počul radu, „ Načúvaj
Bohu “, rozhliadol som sa okolo seba a zistil
som v akej som to spoločnosti. Predpokladal
som, že ľudia, ktorí počujú iné hlasy sú
umiestňovaní v zvláštnych inštitúciach na
náklady štátu. Ja som v takej bol.
A skutočne jedného dňa som sa skutočne
pokúsil načúvať Bohu. Zístil som, že
chvíľami ku mne hovorí. Hovoril o bankových
šekoch, ktoré som vypísal aj napriek tomu,
že som vedel, že nie sú kryté, o sprostom
klamstve, ktoré som vyslovil, o vzťahoch,
ktoré vznikli, hoci som to tak nechcel,
o sebeckom prístupe a vážnych krivdách,
ktoré som spôsobil mojím priateľom
a príbuzným.
Áno, Boh ku mne hovoril cez moje
svedomie. Keď som prestal piť tvrdý alkohol
iba preto, aby som si na chvíľu odpočinul,
Boh pre mňa neexistoval a moje staré
svedomie malo s tým trpkú skúsenosť. Keď
som dospel k viere, moje svedomie sa opäť
posilnilo a dodáva mi odvahu, aby som sa
pokúsil urobiť nápravu za všetky moje
previnenia. Rozum, ak chcete zdravý rozum,
je ďalší spôsob pre nájdenie Boha, ale ja sa
radšej spolieham na svoje svedomie. Keď
som pil, rozum mi hovoril, že pitím
ohrozujem svoj zdravotný stav, prácu, účet
v banke a mnoho ďalších vecí. Kladiem si
otázku, kam som prišiel vďaka svojim
rozumovým zdôvodneniam. Vďaka nemu
som dostal
dva listy. Jeden od
zamestnávateľa, ktorý mi oznámil, že už
moje služby nepotrebuje a druhý z banky, že
banka ma síce dosť peňazí ,ale ja som
z nich zobral viac , ako mi patrilo. Môj rozum
ma priviedol k mentálnemu a telesnému

krachu, ktorý vyústil do pobytu v nemocnici.
Ľudská múdrosť zlyhala a ja som potreboval
múdrosť omnoho väčšiu, ako bola moja
vlastná. Tú som získal vtedy, keď som
v svojom svedomí našiel Vyššiu moc.
Zhromaždiť všetky fakty a dovoliť Bohu,
aby z nich vyvodil závery, to je to jediné, čo
musím urobiť. Nepotrebujem Božie vedenie,
aby som sa ráno oholil alebo okúpal. Ale
nutne potrebujem Božie vedenie, aby som si
uvedomil, že musím urobiť nápravu za
utrpenia a zranenia, ktoré som spôsobil
ľuďom, ktorých mám rád, v dobe keď som
pil. Ak sa snažím so všetkou pokorou
odovzdávať naše posolstvo menej šťastným
alkoholikom, som si vedomý, že poznávam
zámery Vyššej moci cez druhých
alkoholikov. Som od Boha vedený k tomu,
aby som medzi ľudí, od ktorých môžem prijať
rady, a ktorým môžem ukazovať môj život
vedený Vyššou mocou, zahrnul moju rodinu,
priateľov a tých ľudí, ktorí sú so mnou
spojení rovnakým putom, akým sú navzájom
spojení ostatní alkoholici.
Nezáleží na tom, či cestu ukazuje rozum
alebo svedomie. Dospel som k viere vo
Vyššiu silu, ako je moja vlastná a to bola
moja spása.
BULAWAYO, RHODESIA

Pevne verím , že je to láska, ktorá udržuje svet,
pretože život existuje iba tam, kde je láska. Život bez
lásky je smrťou. Láska je druhá strana mince, na
ktorej na čelnej strane je pravda. Nenávisť neustále
usiluje zabíjať, ale láska neumrie nikdy. To je medzi
nimi najväčší rozdiel. Všetko čo dosiahneme láskou,
to si udržíme navždy. To, čo dosiahneme cez
nenávisť, sa rýchlo mení na záťaž, ktorá zosilňuje
nenávisť. Povinnosťou ľudí je zmenšenie nenávisti,
aby mohla rásť láska.
Mahatma Gandhi
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Anonymní alkoholici
POZVÁNKA
Milí priatelia,
Združenie pre služby AA v SR usporadúva v tomto roku 8. celoslovenský
zjazd AA, na ktorý Vás srdečne pozývame. Zjazd sa bude konať v dňoch
16. – 18. 9.2005 v hoteli „ Lesák“. Hotel je umiestnený v krásnom horskom
prostredí na úpätí Kremnických hôr, pri obci Tajov, asi 12 km od mesta Banská
Bystrica.
Ústredná téma zjazdu je : „ Naše spoločné dobro je prvoradé “
Ubytovanie Hotel 2,3,4 lôžkove izby – 350,- Sk/ osoba / noc
Chatky 6-7 lôžkové
– 250,- Sk /osoba / deň
Stravovanie : Plná penzia
- 300,- Sk (možnosť objednania veg. stravy )
Registračný poplatok :
- 150.- Sk
Ubytovanie budeme zadeľovať v poradí, v akom budú zasielané prihlášky.
Registračné poplatky ako aj úhrady za pobyt je možné vykonať priamo bankovým
prevodom na účet „ Združenie pre služby AA na Slovensku “, alebo priamo na
mieste.
Bankové spojenie : Tatrabanka čís. účtu 2663455021/1100, ako variabilný symbol
uviesť 82005, a ako účel platby uveďte svoje meno, resp. organizáciu.
Prihlásiť sa je možno aj na adrese : Oľga Mayerová
Rovniankova 5
851 02 Bratislava
Na Email adrese : olgamayer@pobox.sk.
Informácie : Oľga Tel. – 02 6381 1954,
Mobil : 0907 725 063, Tomáš – Mobil : 0905 800 603
S pozdravom

Združenie pre služby AA v SR
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Piatok 16.9.2005
16.00 – 19.00 hod. Prezentácia, uvítanie účastníkov zjazdu.
19.00 – 20.00 hod. Večera
20.00 – 21.30 hod. Slávnostné otvorenie zjazdu
Meeting – téma „ Spoločné dobro ako základ jednoty spoločenstva AA
22.00 – 23.30 hod. Speaker – meeting
Sobota 17.9.2005
08.00 – 09.30 hod. Raňajky
09.30 – 11.00 hod. 1. Meeting – téma : „ Odvaha “
2. Meeting – téma : „ Prvá Tradícia : Naše spoločné dobro je prvoradé.
Naše uzdravenie závisí od jednoty spoločenstva AA
3. Meeting Al Anon
11.15 – 12.45 hod. 1. Workshop : Téma : „ Recidíva “
2. Meeting – Anonymní narkomani
3. Poľský Meeting
12.45 – 13.45 hod.
Obed
13.45 – 18.00 hod. Individuálny program – výlet do Banskej Bystrici a okolia,turistika, šport
Interskupina ( podľa potreby )
18.00 – 19.30 hod Večera
19.30 – 21.00 hod. 1. Meeting pre ženy
2. Meeting pre mužov
21.00 hod. Diskotéka , opekanie špekáčkov ....
24.00 – 01.30 hod. Meeting : Téma – „ Strach “
Nedeľa 18.9.2005
08.00 – 9.00 hod. Raňajky
09.00 – 10.30 hod 1. Meeting – téma „ Právo jednotlivca myslieť, hovoriť a konať v
spoločentve AA v zmysle 1. tradície AA “
2. Meeting – téma : „ Vyššia sila tak, ako ju chápem “
3. Poľský meeting
10.45 – 12.30 hod. Meeting – téma :
Ukončenie zjazdu
12.30 hod.
Obed
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Dlho som sa nachodila po chodníkoch,
ktoré nikam neviedli. Boli to moje dni, ktoré
som strávila s fľašou. V duši mi zostali
spomienky, ale aj jazvy na tele, ktoré mi
ukazujú, aká som bola a čo som prežila.
Pochopenie života bez alkoholu mi dáva
iný rozmer, často nezmerateľný, ale
prekrásny. Teraz už chápem seba, viem
pochopiť druhých a túžim byť sama chápaná.
Začalo sa to priznaním alkoholizmu
v mojom
živote.
S mojím
vlastným
pochopením seba samej som naštartovala u
seba zmeny. Pochopila som, že sa musím
zmeniť, začať od myslenia , návykov,
správania sa a regulovať pocity a vlastný
vnútorný hlas. Neudialo sa to čarovným
prútikom, ale je to stály proces. Neprestávam
sa modliť a prosiť Boha, aby som v tomto
procese mohla pokračovať. Pochopila som,
že potrebujem byť so sebou spokojná a mať
sa rada. Nedovoliť, aby ma niečo ohrozovalo, skúmať čo to je, ale aj byť odvážna
a priznať si svoje slabosti a omyly.
Tiež chápem, že ani na okamih sa

nestanem ničím iným, čo znamená, že vždy
zostanem alkoholička.
Snažím sa chápať druhých, neskrývať sa
pred ich názormi, predtým čo vidia, cítia, čo
počujú a načo reagujú, alebo nereagujú.
Pretože keď som pila, chcela som, aby všetci
okolo mňa boli slepí, hluchí, nevšímaví,
naivní ....
Vlastnými novými skutkami, terajším
životom v abstinencii môžem obrátiť ich
pozornosť , aby ma začali chápať ako
uzdravujúceho sa človeka zo zákernej
choroby. Moje tempo života ide – deň po dni.
Už chápem tie známe slová „ Človek si je
strojcom vlastného šťastia “ a konečne to
platí aj u mňa. Totiž pred mojou abstinenciou
platilo : „ Alkohol je sám strojcom môjho
života.“
Chápem, že všetko si musím zaslúžiť,
pociťujem veľkú nádej, že úspešné dni nie sú
len náhoda, ale je to aj moja vlastná snaha.
Pravdaže sa potýkam aj s neúspechmi
a provokáciami. Vyriešila by som ich snáď
alkoholom ? Len by ma to oslabilo
a nakoniec položilo. Padla by som znovu do
ťažkého, ohlušujúceho a zničujúceho
živorenia. Dnes triezvym rozumom chápem,
vďaka Bohu, že ja sama som hercom,
scenáristom, režisérom na javisku môjho
života.
Len triezvo chápať a byť chápaná; iba tak
sa zbavím sebaklamov, ktoré mi bránili
v živote rásť a cítiť tú nádhernú vôňu života
v abstinencii.
Irena , alkoholička
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Čas plynie neúprosne, preto by som chcel
napísať svoj príbeh, svoju alkoholickú
kariéru, ktorá trvala 25 rokov.
Začalo to už v mladosti, keď som sa dostal
do styku s týmto démonom. Bez alkoholu
som si nevedel predstaviť žiadne stretnutie
s kamarátmi, či to boli diskotéky, zábavy
alebo iné akcie. Keď som si vypil, zdalo sa
mi, že aj nemožné veci sú pre mňa
zanedbateľné a uskutočniteľné.
Prichádzal som do konfliktu so zákonom.
Na základnej vojenskej službe som alkoholu
úplne prepadol. Dochádzalo k potýčkam
medzi mnou a veliteľmi, za čo som sa
viackrát ocitol v base. Po návrate z vojenskej
služby som v roku 1976 absolvoval protialkoholické liečenie na Prednej Hore, ale bol som
mladý, liečbu som nebral vážne a ani som
nechcel pripustiť, že som závislý na
alkohole.
Moje pitie pokračovalo ďalej, až sa
vystupňovalo do krajnosti. Mal som časté
preliečenia na psychiatrii, ale stále som si
nepriznal, že som alkoholik. Moje problémy
s alkoholom sa neustále stupňovali, a tak
isto aj moje potýčky so zákonom. Bol som
viackrát súdne trestaný, aby to bolo presné
celkom 9 – krát, z čoho som bol štyrikrát vo
výkone trestu .
Pred posledným výkonom trestu som sa
oženil, máme tri deti, manželka trpela môj
alkoholizmus, lebo si nevedela so mnou
rady. Nepomáhali napomínania ani hrozby,
pretože u mňa prevládala túžba piť a piť.

Dobre som sa cítil iba v alkoholickom
opojení. Po čase sa manželka so mnou
rozviedla a ja som sa ocitol na dne, na dne
pekla. Každého som obviňoval, len v sebe
som nevidel príčinu a nechcel som si priznať,
že som chorý.
Došlo to až tak ďaleko, že ľudia sa ma
báli, a ja som padal hlbšie a hlbšie. V roku
1995 ma zbavili svojprávnosti v plnom
rozsahu a umiestnili do ústavu pre duševne
chorých. Aj tam som ešte sústavne holdoval
alkoholu, hoci som bol tlmený liekmi proti
agresivite, no moja agresivita sa neustále
stupňovala.
Až v roku 1999 som si uvedomil, že som
alkoholik a začal s týmto problémom niečo
robiť. Už v ústave som za pomoci iných ľudí
začal abstinovať a vrátili mi svojprávnosť.
Abstinoval som štyri a pol roka, myslel som
si, že som všetko už vyhral, a to bol len
krôčik k recidíve. Znovu som sa rozpil. Vedel
som, že to môže byť môj totálny koniec.
Absolvoval som znovu kompletnú protialkoholickú liečbu, hoci mi už nikto neveril,
že sa k abstinencii vrátim.
Pred tromi mesiacmi som nastúpil do
resocializačného strediska O.Z. Triezvy
život. V programe resocializácie je aj
navštevovanie stretnutí skupiny AA
„ Otvorené srdce “. Tu som spoznal
duchovný program, Dvanásť Krokov AA, tu
začínam chápať, kadiaľ by sa mala uberať
moja ďalšia cesta životom.
Mám 50 rokov a nechcem hovoriť, že do
konca života nebudem piť alkohol, ale stačí
mi byť 24 hodín triezvym. Na stretnutiach
skupiny AA sa mi začínajú “ otvárať oči “ a
zisťujem aký je krásny život bez alkoholu.
Iba toľko som chcel povedať pre tých, ktorí
ešte stále váhajú otvoriť svoje oči pravde.
Jozef, alkoholik
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Volám sa Katka a som abstinujúca
alkoholička. Štyri roky som patrila k tzv.
„ špajzovým pijankám “ . To je dosť charakteristické pre ženy alkoholičky.
Moje pitie nebolo každodenné, ale sa
opakovalo v dvoch – troch mesačných
intervaloch. Prvýkrát po štyroch rokoch som
našla odvahu a silu, priznať si sebe a svojej
mamke pravdu, že som alkoholička. Moja
dobrá priateľka, ktorá má skúsenosti so
spoločenstvom AA a Al – Anon, mi podala
pomocnú ruku a ja som našla odvahu
navštevovať skupinu AA. Moja prvá cesta
na stretnutie skupiny AA bola hrozná. Bola
som plná pocitov malomeštiactva, myslela
som si, že každý človek vie o tom, kam
idem, kde budem. Táto myšlienka ma
sprevádzala celou cestou, idúc na prvé
stretnutie. Tieto pocity však už pominuli, ja
s radosťou navštevujem skupinu AA
a aktívne sa zapájam do jej činnosti.
Dáva mi to veľmi veľa, cítim sa byť
silnejšia preto, lebo tomu čo tam hovorím, tí
ľudia rozumia, neodsudzujú ma za moje
myšlienky. Je to výborný spôsob cesty
k uzdraveniu. Všetci, ktorí tam chodíme, nie
sme menejcenní, ale úprimní a hlavne
odvážni, lebo máme túžbu žiť triezvym
životom. Je to obrovské pozitívum.
Nevyslovujem veľké slová, že sa už nikdy
nedotknem fľaše. Každý večer však budem
ďakovať Bohu, že som opäť prežila jeden
deň bez alkoholu a ďalší deň sa prebúdzam

s nádejou, že to znova bude deň, ktorý
prežijem bez pitia.
Deň, čo deň zažívam svoje veľké víťazstvo
nad alkoholom, ktorý mi spôsobil toľko zla
v živote.
Navštevovaním skupiny AA rastie vo mne
sila, nádej a viera, že sa uzdravím a budem
môcť pomáhať tým ľuďom, ktorí budú
potrebovať pomocnú roku tak, ako ju podala
mne moja priateľka.
Ďakujem Bohu, že mi to bolo umožnené
a modlím sa za to, aby to fungovalo znova,
každý nový deň v mojom živote.
Katka, alkoholička

Nie tam sme doma, kde bývame, ale
tam, kde sme nás chápu.
Christian Morgensterm
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Rozmýšľal si niekedy nad tým, koľko
môžeš získať, ak túto modlitbu neprednesieš
iba srdcom, ale aj s jasným pohľadom
a triezvym rozumom ?
Skúsme sa bližšie pozrieť na slová
modlitby, ktorá je pre alkoholika veľmi
dôležitá, dokonca najdôležitejšia.
„ Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som
prijal to, čo zmeniť nemôžem, ..“.
Musím prosiť Boha o vyrovnanosť, pretože
iba v ňom ju môžem nájsť. Je možné, že
hľadáme náš duševný pokoj cez iných ľudí,
ale najčastejšie sa však k nám vráti iba
pobúrenie a zmätok. Preto prosíme Boha
o duševnú pohodu, aby sme sa dokázali
zmieriť s tým, čo my nemôžeme zmeniť;
napr. počasie, smrť, chorobu , starosti – čiže
všetky tie vecí, ktoré sa nachádzajú mimo
nášho vplyvu. Musím sa vyrovnať s týmto
všetkým, pretože ak to neurobím, znovu
padnem do toho istého štádia, keď som
chcel hlavou rozbiť každý múr. Nemám takú
moc, aby som pomohol slnečným lúčom, aby
sa predrali cez tmavé oblaky, ale záblesk
slnka, – ak ho mám dosť v svojom srdci –
môže vyžarovať z mojej tváre . Nedokážem
mŕtvym vrátiť život , ale môžem svoj vlastný
život prežívať tak, ako by som ho po celú
večnosť prežíval s nimi. Nedokážem vyliečiť
človeka z nevyliečiteľnej choroby, ale
môžem sa modliť o to, aby svoj ťažký
osud a svoju bolesť prijímal s pokojom
v duši. Ak budem mať pokoj v mojej duši,

daný mi Bohom, nebude ma už
prenasledovať potreba pitia.
„ Odvahu, aby som zmenil, to. Čo
zmeniť môžem ... „ Kto dokáže vidieť trpieť
človeka a nesnaží sa mu pomôcť ? Kto
dokáže žiť sám so sebou s tým, že koná
zle ? Nie je treba veľa odvahy na to, aby
sme zavolali trpiacemu sanitku, ale na to,
aby sme zmenili seba samého je potrebné
veľmi veľa odvahy. Odvahu potrebujem aj
vtedy, keď vediac o tom, že nejeden človek
okolo mňa sa mi bude smiať – odmietam
prvý pohárik ; ja však viem, že ak ho
vypijem, tak všetko bude stratené.
„ A múdrosť, aby som vedel odlíšiť
jedno od druhého ...“
Myslím si, že existuje veľa vecí, ktoré
môžem zmeniť. Ale každý z nás potrebuje
tiež múdrosť, znalosť, ktorá nám dovolí
spoznať, či to skutočne dokážem , alebo si to
iba namýšľam. Je v mojich silách zmeniť
myslenie druhého človeka ? Nemôžem to
urobiť a existujú tiež aj ľudia, ktorí sa
v podstate ani nechcú zmeniť. Keď to
pochopím, potom môžem rozlišovať veci,
ktoré zmeniť nemôžem. Sú to všetko veci,
ktoré som už na začiatku vymenoval, a ktoré
dokáže riadiť iba Boh vo svojej všemocnosti.
Môžem však obrátiť svoju snahu
k veciam , ktoré zvyšujú hodnotu môjho
života ; môžem a som povinný pomôcť
druhému človeku! Toto mňa i vás priatelia
privedie k tej tak zázračnej duševnej
vyrovnanosti.
AA
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VÁS

POZÝVA NA

Stretnutie sa uskutoční v sobotu
3. septembra 2005 o 16.00 hod
Miestom stretnutia je Resocializačné stredisko „ Triezvy život “ v obci
Cabaj - Čápor osada Pereš č.838. Účasť môžete hlásiť na kontaktnej
adrese . Ing.Ján Blisca, Resocializačné stredisko „ Triezvy život “ CabajČápor, osada Pereš č.838, č.tel. 037 78 88 702

BRATISLAVA
Si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné stretnutie pri
príležitosti 15. výročia založenia skupiny. Stretnutie sa
uskutoční v sobotu 23.júla 2005 o 17.00 hod. v spoločenskej
sále YMCA , Bratislava, Karpatská 2, druhé poschodie.
Zároveň oznamujeme členom Interskupiny, že pri tejto príležitosti
sa uskutoční zasadanie Interskupiny so začiatkom o 15.00 hod.
TEŠÍME SA NA VÁS
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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

V druhom kroku sme prišli k presvedčeniu, že iba Sila
väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie a v Treťom
Kroku sme sa rozhodli odovzdať svoju vôľu a svoj život do
starostlivosti Boha tak , ako ho my chápeme. Druhá Tradícia
nadväzuje na obidva Kroky nášho programu a rovnako
odovzdáva existovanie nášho spoločenstva do starostlivosti
Sily vyššej, tomu Bohu, akokoľvek ho chápeme.
Ak prijmeme fakt, že Tradície sú určitým druhom
„ štatútu spoločenstva “ , pretože sa tu vo forme doporučení
ustálili určité reguly, ktoré sa týkajú existencie nášho
spoločenstva, potom sformovanie Druhej Tradície svedčí
o nekonečne veľkej viere a istote v existenciu milujúceho
Boha. Môžeme povedať, že dokonca ani spoločenstvá
striktne náboženské sa neoddávajú s takou bezhraničnou
vierou Jeho vedeniu tak, aby ponechali bokom praktickú
reguláciu svojich zemských úradov a funkcií. Anonymní
alkoholici, z ktorých každý sám, pocítil pôsobenie milujúceho
Boha vo svojom živote , majú tiež ako skupina istotu, že naše
veci sa u Neho nachádzajú v tých najlepších rukách. Milujúci
Boh tak, ako sa k nám prihovára vo svedomí celej skupiny, je
nepopierateľne jediná stanovená autorita v spoločenstve AA..
Samotná Druhá Tradícia je skutočným odmietnutím
akejkoľvek hierarchie usporiadania. Vďaka Druhej Tradícii raz
a navždy sa stratili zo slovníka AA také pojmy ako : vedúci,
predseda, starší účastník, hovorca alebo zástupca. Uvedená
skutočnosť stavia spoločenstvo Anonymných Alkoholikov
mimo akéhokoľvek porovnávania s hociktorou inou
organizáciou. Táto situácia nie je tak ľahko zrozumiteľná
a prijateľná, preto tiež vo vnútri spoločenstva, v ktorom všetci
účastníci prechádzajú neustálym procesom dozrievania
vzniknú z času na čas určité nedorozumenia. Stáva sa, že
takýto komplikovaný stav vecí naberie na význame vďaka
určitej výpovedi, ktoréhokoľvek účastníka na mítingu. Jeden
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z priateľov kedysi povedal : „ v AA nezískaš
nič okrem triezvosti .“ Chcel jednoducho
vyjadriť, že v AA sa nedá robiť žiadna
kariéra. Týmto trafil presne to, čo zdôrazňuje
Druhá Tradícia. V spoločenstve AA
jednotlivému účastníkovi AA môže byť
zverená iba jediná funkcia a tou je služba
a nič viac. Všetko iné sa riadi cez ostražitú
väčšinu účastníkov pri dodržaní duchovných
zásad programu AA. Pretože tento program
bol napísaný veľmi jednoduchým spôsobom,
nie sú potrebné žiadne smernice, ktoré by ho
museli vysvetľovať, interpretovať a čo by
bolo najhoršie, prerábať ho na každú
konkrétnu situáciu.
V súlade s Druhou Tradíciou jedinou
autoritou je milujúci Boh tak, ako ho sa
prejavuje vo svedomí celej skupiny. V praxi
to vyzerá tak, že v prípade vyskytnutia sa
nejasnosti čo do správnosti určitého návrhu
objavujúceho sa v diskusii, hlas väčšiny
rozhoduje o tom, čo je pre spoločenstvo
dobré a čo škodlivé. Tradícia Druhá
vychádza z toho, že vždy môže niekto
niekoho iného vyviesť z miery a pri tom
postupovať v dobrej viere v svojom návrhu.
Skúsenosti nás učia, že dobre pracujúca
skupina, dúfajúca v Boha, nás nikdy nedovolí
nasmerovať na falošnú cestu. Môže sa stať,
že niekto zo skupiny príde na míting so
sebaľútosťou, nikdy sme však nezažili
situáciu, že by s podobným problémom prišlo
na míting 15 z 20 účastníkov. Taktiež
recidívy sa nevyskytujú u alkoholikov ako
epidémia. Týka sa to tiež návratu k alkoholickému spôsobu myslenia a odstúpenia od
Programu AA. Môže občas stať, že akoby z
určitej pohodlnosti sa
„ zabudne “
upozorniť účastník vykonávajúci službu na
jej časové ohraničenie a zásadu rotácie
služby. Až vtedy, keď niekto sa snaží
vládnuť, zobudí sa uspané svedomie skupiny

a usiluje o uskutočnenie zmeny v danej
službe .Prax ukázala ako veľmi výhodné je,
ak skupina rozdelí služby na viac účastníkov.
Vtedy je možné bez ujmy na činnosť
skupiny, uskutočniť zmeny v rotácii služieb
tak, aby nebolo potrebné po každý raz
vyberať do všetkých služieb nových
účastníkov. Skupina takto dozerá na to, aby
ten istý účastník neplnil tú istú službu cez
viac období. Priateľovi, ktorému príde
odovzdanie služby zaťažko, by mala skupina
pomôcť, pretože pochopenie skutočného
prijatia pokory sa neprejavuje u všetkých
účastníkov v rovnakom čase. Bezvýznamné
a neužitočné pre skupinu je tzv. pomítingové
nariekanie priateľa plniaceho službu už dlho,
ak nikto iný neprejavuje aktívnu snahu ,
pokoru a odvahu pre prijatie služby. V
skupine AA, v ktorej veľa účastníkov žije
a dozrieva na Programe AA, sú tieto zmeny
vykonávané bezbolestne.

Užitočná spolupráca nových a starších
účastníkov skupiny AA, dávanie a prijímanie,
bude iba vtedy prebiehať harmonicky
a šťastlivo, keď žiadny z účastníkov skupiny
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nebude považovať seba samého za až tak
dôležitého. Ak sa niekto v spoločenstve AA,
alebo vo svojej skupine cíti osamotený vo
svojich názoroch, potom s určitosťou môže
prijať, že inak mysliaca časť skupiny má
pravdu. Ak niekto , napríklad už veľmi dlho
vedie míting, si myslí, že iný to nedokáže, je
povinný dať to raz skúsiť niekomu inému
a uvidí, že iní to dokážu robiť tak isto dobre.
Vtedy si sám overí, že i pre neho je takáto
zmena dobrá, a že za nejaký čas je určite
lepšie iba sedieť a počúvať.
Ak sme o Prvej Tradícii tvrdili, že je
pochvalným hymnusom tolerancie, potom
o Druhej Tradícii môžeme povedať, že je
pochvalným hymnusom praktizovanej pokory
a bezhraničnej viery v Boha.
Neautorizovaný preklad II. vydania knihy
„ Unsere Veg “

Moje počiatky v AA boli z dnešného
pohľadu trochu iné. Mal som však veľkú
radosť z mojej triezvosti a úprimne som sa
tešil, že rovnaké pocity šťastia zdieľali so
mnou aj priatelia zo skupiny. V tomto období
sme nepreberali ani Kroky, ani Tradície AA,
a tak triezvosť bola tá najdôležitejšia
a našťastie takou zostala dodnes. Dnes som
však omnoho bohatší o to, čo mi prinášajú
Kroky a Tradície AA. Priznám sa, že vďaka
ním sa môj život veľmi zmenil.

Ak hovorím o čase, potom musím
povedať, že nesmierne veľa času bolo
potrebné, aby som sa dopracoval k svojmu
hlbokému a krutému dnu alkoholika. Pil som
už od svojich sedemnástich do takmer päťdesiatichšiestich rokov. Už som vôbec
neveril, že sa mi niekedy podarí prestať piť.
Bol som ateista a mojím jediným Bohom bola
fľaša. Vtedy, keď v stave fyzického
a psychického zrútenia som požiadal syna,
aby ma odviezol autom do nemocnice, mi
bolo už všetko jedno. Vedel som, že som
všetko v živote pokazil, to čo bude ďalej, ma
už vonkoncom nezaujímalo. Neviem prečo
a ako, ale v čase úplného vymetenia hlavy
a duše, som sa ja ateista obrátil k Bohu
a prosil som ho záchranu. Nemyslím si, že to
bola viera, bol to viac-menej hlas volajúceho
na púšti, alebo človeka plávajúceho
v rozbúrenom mori po stroskotaní lode.
Myslím si, že to druhé bolo výstižnejšie,
pretože môj život, moja loď po toľkých
rokoch života sa rozlámala na márne kúsky.
To čo sa potom dialo, moje liečenie, moja
účasť v AA, môj návrat k rodine, to je pre
mňa dodnes a zostane aj naďalej zázrakom.
Po tom, čo som sa dostal z tejto apokalypsy
sa moja bariéra , ktorá mi bránila vo viere
zrútila. Ale môj návrat k Bohu, k nájdeniu
skutočnej viery chcel ešte svoj čas. Môj
racionálny rozum, moja ateistická knižnica v
mozgu, môj pohľad na svet, cirkev ,
odsudzovanie iných, to všetko sa vo mne
vzpieralo ako stádo divých koní. Veľkým
problémom pre mňa bola aj sebanenávisť za
svoju minulosť. Myslím, že som skôr
pochopil, že Boh mi odpustil, ale aj napriek
tomu som si takmer tri roky nedokázal
odpustiť svoju minulosť . Spomínam si na
slová kňaza, ktorý mi povedal, že čo je to so
mnou, resp. na čo sa to hrám, či si myslím,
že som viac ako Boh, ktorý mi dal nesmierny
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dar triezvosti a odpustil a ja to nedokážem.
Myslím, že vtedy som viac pochopil Božiu
milosť.
Cesta každého z nás k Vyššej sile, k Bohu
je iná a netrvá rovnako dlho. Dokonca každý
z nás môže chápať svoju Vyššiu silu, svojho
Boha inak, môže byť inej viery alebo
agnostik. Ako alkoholik, ktorý prežil desivé
peklo dna alkoholickej závislosti, dnes viem,
že kto bol tak zdrvujúco porazený vlastným
egoizmom, sa už nikdy nemôže spoliehať
v riadení svojho života na vlastnú silu, ktorá
ho už toľkokrát v živote zradila. Z uvedeného
dôvodu som už po zmenách, ktorými som
prešiel v prvých rokoch triezvosti, nemal
žiadne problémy odovzdaním svojho života
a svojej vôle do rúk Boha tak, ako ho ja
chápem.
Druhou záležitosťou je to, že tento pocit
som prežíval v spoločenstve AA, spoločne
s priateľmi v skupine, ktorú navštevujem, ako
aj všade, kde sa na podujatiach AA
stretávame. Ak sme naše životy individuálne
odovzdali svojej Sile vyššej, milujúcemu
Bohu, potom odovzdanie sa skupiny jedinej
autorite, milujúcemu Bohu, tak ako ho
chápeme, môže mať iba charakter
zosilňujúcej lásky , dôvery a odovzdanosti.
Myslím si, že tak ako aj mne to trvalo nejaký
čas, podobnou cestou prechádza každý, kto
sa zúčastňuje stretnutí AA.
Ak v súvislosti s hľadaním a upevňovaním
viery v Boha a jeho milosť som pochopil, že
nie som to ja, čo dokáže riadiť svoj život,
potom ani ako účastník spoločenstva AA
nemôžem
pociťovať
akúsi
osobnú
výnimočnosť .
Počas tých siedmich rokov v AA som
prešiel rôznymi službami. Aj tu však dôležitú
úlohu hral čas. Pamätám Začalo to čítaním
textov AA. Myslím si, že už v počiatkoch AA

som s ochotou umýval resp. utieral šálky od
kávy a čaju. Neviem, či samotný pád na dno
závislosti pomôže človeku k pokore, ale asi
to tak bude. Celý život mi niekto varil kávu
alebo čaj, ale najčastejšie nalieval poháre
s alkoholom, teraz som takúto službu konal
sám akosi automaticky a bez rozpakov.
Potom prišlo k tomu, že občas mi bolo
umožnené, aby som viedol míting, neskoršie
som sa už v rámci určitej rotácie dostal
k vedeniu mítingov na dlhšie obdobie
a zúčastňoval sa na organizovaní rôznych
akcií, ktoré robila naša skupina AA.

Skupina sa rozrastala a vzhľadom k tomu,
že z našej obce bolo už viac účastníkov AA,
ktorí sme dochádzali do blízkeho mesta,
založili sme si vlastnú skupinu, kde som
začal viesť mítingy. Vďaka Bohu zásada
rotácie v službe u nás sa rešpektuje veľmi
dobre a po niekoľkých mesiacoch som
odovzdal
vedenie mítingu
ďalšiemu
účastníkovi. Dnes môžem povedať, že
okrem účastníkov, ktorí sú v skupine iba pár
mesiacov, už každý niekoľkokrát viedol
mítingy skupiny a robia to všetci vynikajúco.
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Po založení skupiny akosi automaticky
prišla služba v Interskupine. Pomáhal som,
ako som najlepšie vedel. Zúčastňoval som
sa rôznych akcií, zjazdov AA a vďaka Bohu
sa mi táto práca odvďačovala a odvďačuje
naďalej hlbším chápaním programu AA,
Krokov a tradícií AA.
Žiaľ, musím povedať , že ani u nás na
Slovensku nie je až tak veľa ochotných ľudí,
ktorí by sa prihlásili do služby, alebo by prijali
navrhnutú službu potrebnú pre AA na celom
Slovensku.
Dnes , keď sa zúčastňujem v nedeľu a vo
sviatky svätej omše , veľmi často sa mi
prelína služba v AA s tým , čo počujem
v evanjeliu. Aj teraz, keď som mal rozpísaný
tento článok som počul slová z evanjelia
„ Žatva je veľká, robotníkov je málo “ a
„ Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte .“
Tieto slová akoby ma upozorňovali ma moju
povinnosť slúžiť pre iných, pre spoločné
dobro AA.
Za veľmi vážnu službu považujem aj
písanie príspevkov do nášho časopisu
„ Prameň “, a predsa ako ťažko sa k tomu
ľudia odhodlávajú. Myslím si, že niekedy je
v tom viac pohodlnosti ako obavy.
Často počujem odpoveď vo vzťahu
k službe „ Ja to nedokážem, ja to neviem
a pod .“ Môj poľský priateľ Andrzej má na to
krásny príklad. pretože tiež hovoril, keď mu
ponúkali službu v rade regiónu AA : „ Ja to
neviem, ja to nedokážem “ , jeho priateľ
Valek mu na to odpovedal : „ Odkiaľ to vieš,
že to nedokážeš, skús to, a potom povieš. “
Dnes túto službu robí a robí ju dobre. Odkiaľ
vlastne vieme, že čosi nedokážeme, prečo
sa bojíme skúsiť robiť niečo nové ? Možná,
že je v tom trochu strachu alebo ešte viac
ľahostajnosti.

To čo som dostal a dostávam v AA je
mnohokrát predovšetkým vďaka službe, na
ktorú som sa odhodlal a obetoval som jej
seba, svoje schopnosti, a čas s ktorým
vďaka Bohu už dnes môžem slobodne
disponovať. Viem, že v AA dokonca ani viac
nemôžem získať, ako to, že môžem slúžiť
spoločenstvu AA na plnení prvoradého cieľa
a tým je
zostať triezvym a pomáhať
k triezvosti ostatným alkoholikom.
Emil, alkoholik

PREDTÝM AKO ZASPÍME
Keď sa večer obvykle pripravujeme na
nočný odpočinok, obyčajne si pripomíname
udalosti ubiehajúceho dňa. Skúsme si
položiť takéto otázky.
-

Bol som nepríjemný, sebecký,
neúprimný ?
Lomcovali mnou obavy ?
Som niekomu dlžný ospravedlnenie ?
Zamlčal som niečo, čo som mal
prediskutovať s osobou, ktorej sa to
týka ?
Urobil som niečo, čo som mohol
urobiť aj lepšie ?
Myslel som väčšinu dňa iba na seba ?
Našiel som si čas, aby som sa
zamyslel nad tým, čo by som mohol
vykonať pre druhých ?
Priniesol som niečo k všeobecnému
dobru ?
Ak si odpovedáme na tieto otázky, neznepokujme sa a netrápme sa, pretože takto sa
staneme ešte menej užitočný pre iných. Po
analýze všetkých udalostí končiaceho sa
dňa, prosme Boha o odpustenie a o to, aby
nám ukázal cestu nápravy
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STRETNUTIE INTERSKUPINY 16. 4.2005 V ŠURANOCH
Stretnutie interskupiny sa zaoberalo nasledovným otázkami.
-

-

-

-

-

Účastníci boli informovaní o stave finančných prostriedkov, ktoré k danému dňu
činili 68 tis.Sk.
Bola prejednaná informácia o pokračovaní aktivity na hľadaní priestorov pre
kanceláriu AA v Bratislave. Interskupina ešte zváži aj umiestnenie kancelárie
mimo Bratislavy napr .v Nitre.
Bol prejednaný a zostavený program 8. celoslovenského zjazdu AA v Tajove pri
Bánskej Bystrici. Program a pozvánka je uvedená v tomto čísle.
Interskupina prejednala možnosť rozšírenia odovzdávania posolstva AA vo
väzniciach. Na základe oznámenia skupín, ktoré by boli ochotné takúto činnosť
robiť prejedná spôsob šírenia posolstva AA väzňom so Slovenským väzenským
cirkevným spoločenstvom.
Na Interskupine bola prednesená informácia o konaní celočeského zjazdu AA na
Želivsku v dňoch 3.-5.6.2005.
Vzhľadom k priaznivému ohlasu na konanie I. stretnutia s Tradíciami AA
v Podhájskej budeme v týchto stretnutiach pokračovať naďalej. Hlavnými
organizátormi budú skupiny AA „ Fenix “ Komjatice, „ Nádej “ Šurany a skupina
AA „ 24 “ v Nitre. Toto stretnutie bude aj naďalej organizované v spolupráci
s regionom Katowice a regiónom Radom z poľského AA.
Bola rozoberaná informácia o inovácii časopisu PRAMEŇ, a súčasne bolo
apelované na všetky skupiny AA o zasielanie príspevkov do časopisu a jeho
rozširovanie vyšším odberom výtlačkov.
Zástupca skupiny AA „ Z Mozartovho Domu “ informoval o ťažkostiach
s priestormi a o tom, že hľadájú nový prenájom na stretnutia skupiny.
Nasledovné stretnutie Interskupiny sa uskutoční 16.7.2005 o 15.00 hod pred
začatím výročného stretutia skupiny AA „ Z MOZARTOVHO DOMU “ V Imce v
Bratislave
Zapísala Eva
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Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijal to, čo zmeniť nemôžem... Tieto slová sme
nespočetnekrát spoločne vyslovovali, na mítingoch našej skupiny Fenix v Komjaticiach
s našim priateľom Emilom. Vo štvrtok 19.mája 2005 na cintoríne v Černíku nám uvedené
slová našej modlitby slúžili na to, aby sme sa s ním naposledy rozlúčili. Jeho život sa skončil
po krátkej a zákernej chorobe, týždeň pred nedožitými 58 rokmi.
V ušiach mi znejú slová kňaza na pohrebe : „ Duch Pána ma pomazal, aby som hlásal
evanjelium chudobným, poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, slepým, že budú
vidieť, utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. Dnes sa splnilo toto
písmo, ktoré ste počuli.“ Tieto slová akoby priamo súviseli s tým, čo on sám napísal do
nášho časopisu č. 2/2002 a čo počas svojich siedmich rokov v AA napĺňal svojím životom.
„ Boh mi pomohol dostať sa z moci alkoholu a moja predchádzajúca viera v Boha sa
stala ešte silnejšou. Budem ho aj naďalej prosiť nielen za seba, ale aj za všetkých,
ktorí naďalej trpia .“
Počas jeho hospitalizácie sme ho boli navštíviť v nemocnici v Nitre. Izba, v ktorej ležal sa
stala miestnosťou improvizovaného mítingu, na ktorom sa zúčastňovali pacienti ako aj
ošetrujúci personál. Jeho svedectvo o prekonaní utrpenia zo závislosti na alkohole sa na ten
okamih stalo nesmiernym povzbudením, pre ľudí zápasiacich s takou vážnou a zákernou
chorobou. Náš kňaz po ceste domov mi s údivom povedal „ To je niečo neuveriteľné, ako
človek v takom ťažkom zdravotnom položení dokáže prijímať utrpenie života a naviac
rozdávať silu iným .“
Žiaľbohu, Emilovi sa nepodarilo vyhrať nerovný boj s krutou chorobou. Zanechal nám však
nesmierne bohaté posolstvo, ktoré nás môže posilniť na našej ceste triezvym životom. Jeho
manželka a deti spomínali, akou zázračnou premenou, vďaka jeho triezvemu životu, sa
zmenil život celej rodiny. Ich otec sa opäť pre nich stal oporou a nesmiernou pomocou. Jeho
život nadobudol opäť hodnotu človeka, hodného úcty a poďakovania. O to väčšia však je
bolesť, že tento čas bol pretrhnutý krutou smrťou. Vo chvíľach rozlúčky som si opäť
uvedomil, aký veľký dar sme dostali svojou triezvosťou od Boha, prešli sme peklom utrpenia
závislosti na alkohole, aby nám Boh dal uzrieť opätovne svetlo života dôstojného
a hodnotného človeka. Emil v tých najťažších chvíľach utrpenia sa snažil nedať iným na
vedomie svoju bolesť a rozptyľoval obavy svojich najbližších ako aj naše, pokojom a
vyrovnanosťou, akoby napĺňal slová evanjelia „ svoj pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám
dávam.“
Účastníci AA si ho najviac budú pamätať ako veselého človeka, plného humoru. Mám pred
očami jeho zmysel pre zábavu na zjazdoch, výročných mítingoch, bol všade, kde bol smiech
a zábava. Najlepšie si ho však pamätáme s jeho básňami a veršovačkami. Nebolo ani jedinej
akcie AA, kde by nebola odznela jeho báseň. Vždy, keď idem na míting, si pomyslím na
pieseň „ po starých zámeckých schodech “ , ktorá zvestovala, že už je opäť tu. Žiaľ, už ju
nebudeme počuť. Náš Emil odišiel na svoj večný míting a ak platí to, že najkrajšie kvety sa
presádzajú v máji, potom Pánu Bohu pribudol krásny a vzácny kvet. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku a svoje modlitby. My veríme, že on zas bude určite prosiť Boha
aj za nás
AA skupina Fenix
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Navštevujem skupinu Al – Anon už druhý
rok. Na dátumy a telefónne čísla nemám
dobrú pamäť. No jedno číslo si predsa veľmi
dobre pamätám, aj keď sa počas tých
dvadsiatich rokov párkrát zmenilo. Celé roky
som na toto číslo so strachom volala
a kontrolovala, či moja dcéra pije.
Chcem byť stručná. V Al- Anon som
objavila jeden krásny slogan : Nekomplikuj
to a odovzdaj to Bohu . Ja som sa v tomto
slogane našla a vďaka Bohu sa mi ho darí aj
aplikovať.
Už nie som utrápená a užialená mama,
ktorá stále vymýšľala ako zabrániť dcére
v pití, s akými ľuďmi ju kontaktovať ( hlavne
veriacimi ), ktorí by jej nenaliali alkohol, ale
radšej rozum do hlavy. Prestala som bojovať
s veternými mlynmi. Priznala som si svoju
bezmocnosť nad alkoholom. Vzdala som sa
kontroly nad tým, čo sa mi aj tak nikdy
nedalo kontrolovať. Ja už úplne a hlboko
verím, že len Sila vyššia obnovila moje
duševné zdravie. Odovzdávam dennodenne
svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha.

Musím však priznať, že po tieto dni, akoby
som prešľapovala na jednom mieste. Urobila
som prvé tri Kroky, a čo ďalej ? Tak, ako je
Štvrtý Krok slovne najkratší, obsahovo je
najrozsiahlejší a treba ho robiť celý život a ja
to mám žiaľ dosť komplikované , lebo mám
už 68 rokov.
Urobiť dôkladnú a nebojácnu inventúru
samej seba ? Ale ako ? Keď som si prečítala
tú úžasnú pomôcku k Štvrtému Kroku
„ otázky k spovedi “, ( tak, ako som si ju
sama nazvala ), oficiálny názov je :
charakterové vlastnosti, musím sa priznať,
že je to úžasný objav ( nie môj ), že každý
človek ma tri charaktery. A to :
1. Charakter, o ktorom si myslí, že taký
naozaj je.
2. Charakter, o ktorom chce, aby iní verili,
že ho má.
3. A nakoniec charakter, ktorý naozaj má.
Utvrdila som sa v tom, že som kombinácia
všetkých troch charakterov. Verím, že sa mi
podarí poctivo prejsť aj Štvrtým Krokom
a objaviť, ale hlavne prijať samu seba.
Verím, že aj tu mi pomôže už uvedený
slogan, preto sa nebudem snažiť o žiadne
zbytočné komplikácie, ale hlavne aj naďalej
sa plno odovzdať Bohu. Veď práve vďaka
jeho pomoci sa už nebojím o svoju dcéru
a aj moja dcéra vďaka Bohu a AA našla svoj
nový a krásny triezvy život.
Rena I. Al- Anon
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Aj po mnohých rokoch v Al-Anon bojujem
každý deň s tým, aby som sa vzdávala
svojich očakávaní. Vyrastala som v rodine
alkoholikov, kde sa stanovovali pravidlá
podľa toho, ako išiel život. Polovicu času
som nevedela, aké tie pravidlá sú, ale aj tak
som bola potrestaná, keď som ich
nedodržiavala. Očakávali odo mňa, že sa
budem správať dokonalo, a keď to tak
nebolo, nadávali mi, vyhýbali sa mi, alebo
ma zanedbávali. Naučila som sa očakávať,
že každý človek, vrátane mňa, je dokonalý.
Očakávala som, že alkoholici v mojom
živote budú úprimní, že dodržia sľuby, že sa
budú primerane správať, že budú predvídať,
a že mi budú verní. Keď tieto veci
nedokázali, nahnevalo ma to a takisto
vydesilo. Al-Anon ma naučil, že alkoholizmus
je ľstivá, záhadná a mocná choroba, preto
bolo všetko v našom rodinnom systéme
pochopiteľne neúprimné a nepredvídateľné.
Vždy som od iných očakávala, že mi budú
čítať myšlienky. Chcela som, aby robili to, čo
od nich chcem bez toho, aby som ich o to
musela požiadať. Takisto som sa snažila –
ale neúspešne – žiť podľa očakávaní iných
ľudí. Niekedy som nemala trpezlivosť, keď
som od alkoholikov očakávala isté veci.
Musela som si dávať pozor, aby som nebola
posadnutá ich postojmi a správaním.
Bála som sa odhaliť moje najvnútornejšie
myšlienky, presvedčenia a pocity, pretože
v minulosti som zažívala kritiku a posmech,
keď som sa s alkoholikmi delila o osobné
prežitky. Som extrémne orientovaná na
seba, a tak som naozaj frustrovaná, keď iní

Ľudia nechápu veci presne tak ako ja.
Veľakrát som na stretnutiach Al-Anon
počula, že očakávania nie sú nič viac než
vopred premyslený odpor. Verím, že mojou
úlohou pri uzdravovaní je vzdať sa všetkého
a dovoliť Bohu, aby vyriešil výsledky mojich
situácií a vzťahov.
Spôsob, akým veci vnímam, celkom súvisí
s mojím očakávaním toho, ako to všetko má
dopadnúť. Trvalo mi veľmi dlho, kým som
pochopila, že 12 krokov Al-Anon ma uzdraví.
Keď som prišla prvýkrát na Al-Anon, mala
som veľa nesplnených očakávaní od Boha.
Musela som sa veľa učiť o rozdiele medzi
mojou slobodnou vôľou a Božou vôľou.
Teraz je to väčšinou tak, že sa vzdávam
svojich
očakávaní
a rozhodnem
sa
nasledovať Božie vnuknutie a vedenie.
Uvedomujem si, že Boh do môjho života
nepriniesol všetku tú tragédiu a zúfalstvo.
Väčšinou som si to spôsobila sama tým, že
som sa na všetko pozerala negatívne.

Dnes, keď očakávam, že ma ponížia,
vylúčia alebo zaprú, bojím sa a prosím Boha,
aby odo mňa vzal strach. Prosím, aby som
bola vďačná za nádheru a naplnenie daného
momentu, pretože vďačnosť je súčasťou
toho, čo ma lieči z bolesti mojich vlastných
očakávaní. Keď alkoholici v mojom živote
nežijú podľa mojich očakávaní, snažím sa

.
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modliť , aby ich Boh v živote požehnal
všetkým dobrým.
Je pre mňa veľmi dôležité, aby som sa
vymanila z úlohy obete, aby som mohla
vidieť, čo robím, že si sama spôsobujem
bolesť. Snažím sa udržiavať pozornosť na
seba a na to, čo môžem urobiť, aby som
pomohla sama sebe. Okrem vďačnosti,
modlitieb za iných a rozpoznávania, akú
úlohu hrám v situáciách a vzťahoch, snažím
sa niesť odkaz uzdravenia tým, ktorí kvôli
tejto chorobe ešte stále trpia. Verím, že toto
je ďalší prejav Božej vôle v mojom živote.
Keď sa modlím, preberám zodpovednosť za
svoje rozhodovanie, hovorím o tomto
programe iným a cítim sa vďačná, neostáva
mi veľa času ani sklonov k očakávaniam.
Protilátky na moje rozhorčenie zahŕňajú
to, že zostávam v prítomnosti a uvedomujem
si Božiu milosť. Keď dokážem odpustiť
alkoholikom v mojom živote a aj sebe, mám
lepšiu šancu prežívať vyrovnanosť a lásku.
Odpustenie a naprávanie chýb mi poskytujú
užitočný a hodnotný spôsob ako žiť.
Som vďačná, že už viac nezostávam
uviaznutá vo svojich očakávaniach. Teším sa
z tohto nového spôsobu života. Takisto som
vďačná, že vo väčšine prípadov už viac
nepotrebujem nutkavo ovládať alebo
manipulovať s výsledkami. Al-Anon a 12
krokov spôsobili v mojom živote veľký
rozdiel.
Pamela L., California
The FORUM, July 2003, Vol. LI, No. 7, str.24

Som dospelé dieťa, sestra a exmanželka
alkoholika. Som takisto priateľkou mnohých
alkoholikov. No bolo to až , keď som sa stala

matkou alkoholika, vtedy som sa rozhodla
urobiť zmenu. Viac, ako čokoľvek na svete
som si želala nestratiť svoje dieťa kvôli
chorobe alkoholizmu, a tak som sa nakoniec
rozhodla ísť na Al-Anon.
Po niekoľkých rokoch zápasov s realitou
som konečne prijala pravdu. Správala som
sa ako záchranca u všetkých tých
alkoholikov v mojom živote. Kedykoľvek sa
dostali do problémov, mohli rátať s tým, že
vyštartujem na svojom bielom koni
a zachránim ich. V skutočnosti som ich
zachraňovala aj vtedy, keď to odo mňa
nechceli. Výsledkom toho bolo, že neznášali
moju dotieravosť a ja som neznášala ich
nevďačnosť.
Keď som to konečne pochopila, bolo to
akoby mi niekto zasvietil na cestu.
Uvedomila som si, že Boh má pre
alkoholikov v mojom živote svoj plán.
Zakaždým, keď som vysadla na koňa a išla
ich zachrániť, stavala som sa do cesty Božej
práci. Prekážala som jeho zázrakom.
Keď som začala ustupovať z ciest iných
ľudí, začali sa diať zázraky. Život sa začal
meniť. Najdôležitejšie bolo to, že život sa
zmenil aj pre mňa.
Začala som sa tešiť zo vzťahov, ktoré som
mala s blízkymi ľuďmi. Moja zatrpknutosť sa
zmenšovala. Prvýkrát v živote som nemala
taký veľký strach. Veď moji blízki sú teraz
v Božích rukách, nie v mojich. On má oveľa
lepšie zručnosti a moc ako ja, aby sa o nich
postaral. „Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu“,
pre mňa skutočne znamená to, čo sa tu
hovorí. Praktizovaním tohto sloganu som
dosiahla vyrovnanosť. Som za to veľmi
vďačná.
Sissy S., Texas
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SKUPINY AA ( Anonymní alkoholici )
BRATISLAVA
Pondelok – 18.30 h. Skupina AA „
Z Mozatovho domu “, IMCA Karpatská 2
,1.posch. Kontakt: Paľo Tel. 02 6428 1434
Streda – 18.00 h. Skupina AA, CPPS,
Tomašíkova 23, Kontakt Milan – M; 0905
579 380
Štvrtok – 18.30 h. Skupina AA “ Svetlo
“,CPLDZ, Hraničná 2, II. Posch. Kontakt
Oľga : Tel. 02 6381 1954, M; 0907 725 063
PEZINOK
Streda –17.30 Skupina AA – Pinelová
nemocnica odd.AT Kontakt Michaela 02
54654622, M : 0905 404 825
Nedeľa –17.30 Skupina AA Pinelová
nemocnica odd.AT ,Kontakt Jožko M: 0904
329 326
NOVÉ ZÁMKY
Pondelok –17.00 hod. Skupina AA „
Siccus“
Stará
nemocnica
CPLDZ,
Kápisztoryho 5, Kontakt: : Juraj Tel.035 6410
621
ŠURANY
Piatok – 17.30 h. Skupina AA „ Nádej „
Rím.Kat. farský úrad, Kontakt: Laco : Tel.
035 650 3575, M : 0907 797503
KOMJATICE
Streda – 17.30 h Skupina AA „ Fénix „
Kultúrny dom, Námestie , I.posch.
Kontakt : Emil, Tel: 035 6591176 M: 0905
372147

NITRA
Pondelok – 18.00 h. –Skupina AA „
Otvorené srdce „ Dom srdca Ježišovho,
Lukov Dvor 2 Kontakt : Jano – Tel. 037 7888
702, 037 7331 694
Streda – 17.30h- Skupina AA „24“ ,
Pastoračné Centrum ,Misijný dom na
Kalvárii. Kontakt Tomáš, M;0905 800 603
TRENČÍN
Pondelok – 19.00 h,
Štvrtok – 19.00 h, Skupina AA Psychosociálne centrum, Palackého 21 Kontakt :
Jarmila, Tel. 032 640 1008
BANSKÁ BYSTRICA
Utorok– 16.30. h. –Skupina AA „MOST“,
Bratská Jednota Baptistov , Horná
Strieborná 3 , Kontakt Irena : tel. 048/417 35
77, M: 0904384 458
Piatok – 17.30 hod
skupina AA
„Maják“ v Novamede , Bernoláková 12,
.Kontakt Irena : tel. 048/417 35 77, M:
0904384 458
KOŠICE
Utorok – 16.30 h. – Skupina AA „
1.košický AA “ Sociál.- psychol. centrum,
Jegorovo nám.č.5 Košice Kontakt : Anka –
M: 0903 328 061
MICHALOVCE
Nedeľa –17.00 hod.,Skupina AA „ Návrat “
Staničná reštaurácia, i.posch. Kontakt :
Hanka M; 0907 916 158
PREŠOV
Pondelok - 15.00 h. – Skupina AA,
Ukrajinské divadlo, Jarkova ul. Kontakt :
Eva. – 0907 474
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Streda – 17.30 h, Skupina AA „Nová
Sloboda“, Letná ul.č.60 ( fara) , Kontakt;
Jano °M 0908 668 786
POPRAD
Štvrtok – 17.30hod skupina AA BJB,
Jahodná 5, Kontakt; Jana č.t.052 7754 936
M; 0908 699 767,
LUČENEC
Štvrtok – 16.00 h. Skupina AA „ 3 Pe “,
Spoločenské centrum, Sokolská 12Kontakt :
Tomáš – M: 0903 205 851
KRUPINA
Pondelok – 17.00 hod. Skupina AA,
Svätotrojičné námestie 21, Kontakt : Dana
tel. 045/5511076
LEVOČA
Pondelok – 15.30 hod. , Nemocnica NSP,
Probtnerova cesta ( Domček opora) Kontakt;
Jano , tel. 0908 668 786
SKUPINY AL- ANON
BRATISLAVA
Piatok – 17.30 h. –Skupina AL- Anon –
Cirkev česko-bratská , cukrová 2Kontakt :
Dáša –
Tel. 02 6280 2442
BANSKÁ BYSTRICA
Streda – 16.30 h. – Skupina AL- Anon- ,
Horná Strieborná 5, Kontakt : Irena:
Tel. 048/ 417 35 77, M: 0904 384 458
LUČENEC
Štvrtok – 16.00 h., Skupina Al- Anon „ 3
Pé“ Sokolská 12, Kontakt : Tomáš , M: 0903
025 851
POPRAD
Štvrtok – 17.30, skupina AL-ANON,
Jahodná 5, Kontakt; Jana č.t.052 7754 936
M; 0908 699 767,

KRUPINA
Pondelok – 17.00 hod , Skupina Al- Anon ,
Svätotrojičné námestie 21, Kontakt ; Dana
tel. 045/551076
LEVOČA
Sobota – 15.30 hod, Nemocnica
NSP,Probtnerova cesta ( Domček opora ) –
Kontakt ; Oľga tel. 0907 871 017
SKUPINY AN ( Anonymní narkomani )
BRATISLAVA
Utorok – 18.15 h. – Skupina AN „ Piaty
element “,CPLDZ , Hraničná 2
Kontakt : Lenka – M: 0903 228 728
HLOHOVEC
Pondelok – 18.30.h –
Streda – 18.30 h. Skupina AN „ Archa “,
Fraštacká 3
Kontakt : Ivan M: 0907 717 097
SKUPINY DDA ( dospelé deti alkoholikov )
a SKUPINY AL ATEEN ( deti alkoholikov )
BRATISLAVA
Štvrtok - 17.00 hod – Skupina Dospelé
deti alkoholikov
cirkev Bratská Cukrova 4 , Bratislava,
Kontakt ; Hana
0908 607 188
LEVOČA
Piatok – 15.30 hod. Skupina ALATEEN .
Nemocnica NSP, Probtnerova cesta
( Domček opora) Kontakt; Jano ,
tel. 0908 668 786
Nesiem zodpovednosť ....
Keď ktokoľvek, hocikde natiahne ruku
o pomoc
Chcem, aby mu ju vždy ponúkla
pomocná ruka AA
A za to nesiem zodpovednosť

12 TRADÍCIÍ AA
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 spoločenstva 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 len jeden cieľ - prinášať toto posolstvo
alkoholikovi, ktorí 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 majetku 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 odborníkov.

9.

AA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môže vytvárať
služobné predpisy a výbory, 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 rozhlase a v tlači musíme vždy zachovávať osobnú
anonymitu.
12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a
pripomína nám nadriadenosť princípov nad osobnosťami.P

