JAK

TO DZIAŁA?

Rzadko się zdarza, by doznał niepowodzenia ktoś, kto postępuje zgodnie
z naszym programem. Nie wracają do zdrowia ludzie, którzy nie mogą lub nie
chcą całkowicie poddać się temu prostemu programowi. Zazwyczaj są to
mężczyźni i kobiety, którzy z natury swojej nie są zdolni do zachowania
uczciwości wobec samych siebie. Istnieją tacy nieszczęśnicy. To nie ich wina.
Tacy się po prostu urodzili. Z natury swej nie są zdolni pojąć, a tym
bardziej rozwinąć sposobu postępowania, który wymaga bezwzględnej
szanse na powodzenie są znikome. Istnieją także ludzie,
uczciwości. Ich
których cierpienie wypływa z głębokich zaburzeń emocjonalnych lub
umysłowych, ale wielu z nich wraca do zdrowia, jeśli tylko zdobędą się na
uczciwość wobec siebie.
Historie naszych zmagań opublikowane w książce ANONIMOWI
ALKOHOLICY* ukazują – w ogólnych zarysach – kim byliśmy, co się z nami
stało i jacy jesteśmy obecnie.
Jeżeli słuchacz tych słów** poweźmie decyzję, że pragnie tego co my
w AA posiadamy i że gotów jest uczynić wszystko, aby ów cel osiągnąć, wtedy
jest już przygotowany do postawienia pierwszych kroków.
Przy stawianiu niektórych z nich towarzyszyło nam wahanie; sądziliśmy,
że potrafimy znaleźć łatwiejszą, łagodniejszą drogę. Ale nie potrafiliśmy.
Pozostaje nam zatem prosić was: bądźcie nieustraszeni i gorliwi od samego
początku.
Niektórzy z nas usiłowali przez jakiś czas bezskutecznie trzymać się
starych przekonań. Musieliśmy pozbyć się ich całkowicie. Pamiętajmy przy
tym, że mamy do czynienia z alkoholem, wrogiem podstępnym, potężnym
i przebiegłym. Nie jesteśmy w stanie walczyć z nim sami, bez dodatkowej
pomocy. Ale na szczęście jest ktoś potężniejszy pod każdym względem,
posiadający wszystkie potrzebne zasoby sił. Tym kimś jest Bóg. Obyś znalazł
Go teraz.
Stosowanie półśrodków nic nam nie dało. Znajdowaliśmy się ciągle
w punkcie wyjściowym. Prosiliśmy Boga – z całkowitym oddaniem – o pomoc
i opiekę.
A oto Kroki, które sami stawiamy i które są proponowanym przez nas
programem zdrowienia:
Dla potrzeb mityngu zamieniono słowa, które w oryginale brzmią:
*Historie naszych zmagań opublikowane w tej książce ukazują ...
**Jeżeli czytelnik tej książki poweźmie...

Tekst pochodzi z V rozdz. książki ANONIMOWI ALKOHOLICY,
wydanej przez Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików
w Polsce. Warszawa, ul. Chmielna 20.

Materiały pomocnicze do prowadzenia mityngu, opracowane przez Zespół ds. Literatury AA Region Warszawa.

