6. Co znaczy – „Konferencja nie zajmuje stanowiska w publicznych polemikach, nie popiera ani nie zwalcza Ŝadnych poglądów? Dlaczego?
- Konferencja zajmuje się tylko swoimi sprawami, nie rozprasza się na inne cele. Unika w
ten sposób rozłamu.
- Konferencja daje przykład znaczenia jedności i wspólnej odpowiedzialności wobec siebie. Konferencja daje przykład przyciągania, a nie reklamowania się na zewnątrz.
- Mamy swój problem i się nim zajmujemy.
- AA kieruje się duchem MIŁOŚCI w swych poczynaniach. Stanięcie po jakiejkolwiek
stronie sporu, uwikłanie się w publiczne kłótnie, zniszczyłoby ten wizerunek Wspólnoty
opartej na MIŁOŚCI. Gdy jest kłótnia – nie ma miłości.
7. Czy wśród członków mojej grupy powiernicy, delegaci oraz inni członkowie konferencji są traktowani, jako ci „na górze”? A moŜe raczej, jako ci, którzy poświęcają
swój czas na potrzebne działania, tak aby członkowie grupy mogli bardziej zająć się
własnym trzeźwieniem? Jakie jest moje zdanie?
- Na ogół widzę, Ŝe są „dwa światy” – ludzie biorący słuŜby i owacy, którym się zdaje, Ŝe
to jakaś „władza” nie wiadomo skąd.
- SłuŜby bardziej poświęcają swój czas i umiejętności, abym ja mógł lepiej trzeźwieć.
- Nie, nie ma takich odczuć w grupie. KaŜdy powołany do słuŜby na zewnątrz grupy
umoŜliwia grupie zajmowanie się tym, co jest najwaŜniejsze na drodze zdrowienia. Nie
jest tym samym odłączony od spraw wewnętrznych.
- Dziękuję tym „na górze”. Dzięki ich posłudze i pracy ja mogę zająć się moim własnym
trzeźwieniem.
- Nie mam takiego poczucia, Ŝe ci w słuŜbach, na górze to jacyś lepsi, czy gorsi.
8. Dlaczego Wspólnota AA ma zawsze pozostać demokratyczna w duchu i
działaniu?
- Dlatego, Ŝe nie wykracza poza tradycje i zapisy karty konferencji. Duchowość i działanie wystarcza dla naszych potrzeb, jest anonimowe, jest podstawą dla utrzymania wspólnoty AA w jedności i wzrastaniu. Demokracja jest pojęciem równości i zabezpiecza
Wspólnotę AA w duchu i działaniu.
- Demokracja to ład i porządek. Inaczej to chaos (logika z pijalni piwa).
- Z powodu „demokratycznego” charakteru naszej choroby. Jeśli choroba jest demokratyczna, to niech będą teŜ demokratyczne zasady działania naszej wspólnoty.
- śeby AA było kierowane przez Boga, a nie przez osobiste ambicje.
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Ogólne gwarancje Konferencji: we wszystkich swoich poczynaniach, Konferencja SłuŜb ma kierować się duchem tradycji AA, dbając o to, by sama nigdy
nie stała się ośrodkiem bogactwa lub władzy. Podstawową zasadą finansową
ma być zapewnienie wystarczających funduszy operacyjnych i rozsądnej rezerwy budŜetowej. śaden z członków Konferencji nie moŜe znaleźć się w pozycji
nieuzasadnionej władzy nad innymi. Wszystkie waŜne decyzje mają być podejmowane w drodze dyskusji i głosowania, i jeśli to tylko moŜliwe, głosem większości. Działania Konferencji nigdy nie mogą spowodować pociągnięcia jej
członków do karnej odpowiedzialności lub wywołania publicznej polemiki.
ChociaŜ Konferencja pełni słuŜbę na rzecz Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, nigdy nie będzie nią rządziła, i tak jak Wspólnota, której słuŜy, na zawsze
pozostanie demokratyczna w duchu i działaniu.
Kilka słów do uczestników warsztatów:
Drodzy Przyjaciele!!!
Nsza Wspólnota staje dzisiaj przed nowym wyzwaniem. Przed laty wiele zrozumienia przyniosły nam warsztaty Tradycji AA. Mówiliśmy wtedy, w jakich warunkach
najskuteczniej moŜemy trzeźwieć. Dzieliliśmy się swymi doświadczeniami opowiadając
co nam pomaga, a co przeszkadza. Dowiedzieliśmy się teŜ, Ŝe szczere zaangaŜowanie we
wspólnotowe słuŜby często w istotny sposób pomaga w procesie zdrowienia.
Dzisiaj stajemy przed kolejnym zadaniem. Chodzi o to aby zacząć formułować doświadczenia z przebiegu słuŜb.
Mamy nadzieję, Ŝe odpowiedzi na przedstawione pytania przybliŜą uczestnikom tematykę zasad odbywania słuŜb. W ten sposób przekaŜemy nasze doświadczenia innym alkoholikom.
12 Koncepcji AA Ilustrowane

Dopiszcie własne odpowiedzi. ……………………………………

Nasze doświadczenia przekazujemy dalej!
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KILKA MYŚLI Z NASZEJ LITERATURY
* Tragedią naszego Ŝycia jest to, jak głęboko musimy cierpieć, nim nauczymy się

prostych prawd, według których naleŜy Ŝyć.
"Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość" str.331
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ZASADY SŁUśBY ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
KaŜda grupa AA ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który
wciąŜ jeszcze cierpi.
KaŜda grupa powinna być samowystarczalna.
Działalność we wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa.
Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza
Się jednak tworzenie słuŜb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym słuŜą.
Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami; oni nami nie rządzą.
Staramy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich
"Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość" str.179
naszych poczynaniach.
Pytasz mnie, po co nadal biorę udział w słuŜbach? - odpowiedź prosta.
Po pierwsze - pamiętam smak cierpienia, po drugie - polubiłem trzeźwe Ŝycie
anonim

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE 12 KONCEPCJI AA

1 Co to są Gwarancje Konferencji? Czy rzeczywiście mają jakieś znaczenie?
Warto o nich mówić? Czy wiem, Ŝe pochodzą one z 12 artykułu Karty Konferencji?
- Mają znaczenie, jako kolejny stopień rozwoju duchowego.
- Kiedy mój pomysł zostanie przyjęty przez sumienie grupy czy Konferencji nie będę
posądzony o wywyŜszanie się poprzez sumienie grupy. Pomysł staje się pomysłem naszym wspólnym (gwarancja bezpieczeństwa).
- Gwarancje Konferencji powstały na nasze własne Ŝyczenie i są wyrazem zaufania wobec siebie i wdzięczności, jak równieŜ strzegą nas przed manipulowaniem i zaspokajaniem własnych ambicji, uczą o przydatności naszych poświęceń.
- Gwarancje to zobowiązanie gwarantujące stosowanie się Konferencji do 12 Tradycji.
- Gwarancje ;pochodzące z 12 artykułu Karty Konferencji mają zabezpieczyć AA przed
chorobami władzy – autorytaryzmem i gromadzeniem bogactwa. Zabezpieczają one
Wspólnotę przed chorobliwymi ambicjami jednostek, w końcu tak wyraźnie pokazanymi
przez Program 12 Kroków, jako jedno ze źródeł naszych kłopotów (chciwość, chęć błyszczenia, zdobycia poklasku, chęć zdobycia uznania i władzy).
2. Dlaczego waŜne jest aby wystrzegać się powstawania „ośrodków bogactwa
i władzy”? Czy czasem w ten sposób nie powstają ambicje intergrupowe,
grupowe?
- Takie grupy gromadzące zbyt duŜo środków podejmują działania bez współpracy z reszDO
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tą AA. Zaczynają rządzić ambicje i umyka podstawowy cel AA.
- Aby nie przewróciło się w głowie. Mamy trzeźwieć, a nie kombinować.
- „Ośrodki bogactwa i władzy” najczęściej są przyczyną konfliktów. Na konflikty nasza
Wspólnota nie moŜe sobie pozwolić. Ryzykujemy rozpadem, a tym samym ryzykujemy
własnym Ŝyciem.
- Dlatego, Ŝeby nie stracić z oczu naszego głównego celu – niesienia posłania cierpiącemu alkoholikowi. Nie raz przekonaliśmy się o tym, Ŝe bogactwo i władza jest dla nas szkodliwe.
- warto uczestniczyć w Zespole ds. finansów i zdobywać wiedzę na temat finansowania w AA.
- Góra pieniędzy to morze zawiści.
- Nie na darmo Rockefeller odmówił Billowi i Bobowi przyznania wielkich sum na AA:
wiedział, Ŝe bogactwo i władza psują ludzi.
3. Co to jest „fundusz rezerwowy”? Czy zachęcam do powstawania takiego
w mojej grupie? Czy zasadne jest troszczenie się tylko o bieŜące wydatki,
zostawiając troskę przyszłość grupy Bogu?
- Fundusz jest potrzebny dla bezpieczeństwa istnienia grupy. Stara aowska prawda mówi:
módl się, jakby wszystko zaleŜało od Boga, a działaj jakby zaleŜało tylko od ciebie.
- Jest to fundusz, jaki powinna posiadać kaŜda grupa, intergrupa, region na tzw. „chude
czasy”, by chwilowy brak pieniędzy nie zakłócił funkcjonowania AA
- Troszczenie się o cokolwiek musi być perspektywiczne, a wtedy poznamy wolę BoŜa
wobec nas. Skarbnik jest odpowiedzialny za przekazywanie potrzeb finansowych grupie a
potem nadmiaru pieniędzy do intergrupy, regionu, BSK.
- Rozsądna rezerwa jest oznaką odpowiedzialności.
- Taki fundusz to wyraźny dowód trzeźwego, przewidującego myślenia w grupie.
4. Wyjaśnij słowa „zabezpieczenie przeciwko powstaniu autorytatywnej władzy” na dowolnym szczeblu struktury naszej Konferencji? Jaka jest rola
sumienia grupy na poszczególnych poziomach słuŜb?
- Sumienie grupy jako jedyny autorytet (władza) ma większe znaczenie, niŜ opinia władczej jednostki
- Nie moŜemy zapominać o większości podejmowania decyzji i to jakiejkolwiek, jak równieŜ wysłuchania mniejszości by nie powstawały blokady. Sumienie grupy jest takie samo
na wszystkich poziomach słuŜb i to jest najwaŜniejsze. Nie moŜe powstać coś, co znaczyłoby o waŜniejszych lub mniej waŜnych słuŜbach. - Sumienie grupy oznacza odpowiedzialność zbiorową.
- Kolejne koncepcje stanowią zabezpieczenia – prawo udziału, prawo głosu, prawo apelacji…
5. Wyjaśnij zadanie „świadomej dyskusji” i „głosowania” w Ŝyciu grupy?
- Dobrze jest, jeśli uczestniczący w dyskusji wiedzą o czym mówią i w jakiej wspólnocie
uczestniczą – czy znają jej zasady? Wtedy łatwiej uzyskać zgodę. Na pewno jednak najwaŜniejsza rzecz to: rozmawiać ze sobą.
- Wszyscy w ten sposób otwieramy się na siebie i nikt z nas nie powinien podejmować
decyzji wg własnego uznania. Grupy, które upadały są przykładem braku odpowiedzialności oraz przestrzegania zasad.
- Dyskusja i głosowanie jest wyrazem rozwoju i postępu w grupie.\
- Głosowanie jest wyrazem sumienia grupy
- KaŜda dyskusja jest świadoma, jeśli prowadzi do uzgodnienia postanowienia, które będzie słuŜyło dobru wspólnemu.
- Dopuszczamy wszystkich do głosu, ale decyzje podejmujemy w głosowaniach, dąŜąc
do maksymalnej jednomyślności.
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