PREAMBU£A AA
Anonimowi alkoholicy s¹ wspólnot¹
mê¿czyzn i kobiet, którzy dziel¹ siê
nawzajem doœwiadczeniem, si³¹ i nadziej¹,
aby rozwi¹zaæ swój wspólny problem
i pomagaæ innym w wyzdrowieniu
z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we
wspólnocie jest chêæ zaprzestania picia.
Nie ma w AA ¿adnych sk³adek ani op³at,
jesteœmy samowystarczalni, poprzez
w³asne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest zwi¹zana
z ¿adn¹ sekt¹, wyznaniem, dzia³alnoœci¹
polityczn¹, organizacj¹ lub instytucj¹, nie
anga¿uje siê w ¿adne publiczne polemiki,
nie popiera ani nie zwalcza ¿adnych
pogl¹dów. Naszym podstawowym celem
jest trwaæ w trzeŸwoœci i pomagaæ innym
alkoholikom w jej osi¹ganiu.
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Chcesz piæ?
to Twój problem
Chcesz przestaæ?
zadzwoñ
Anonimowi Alkoholicy
Region Warszawa
03-904 W-wa, ul. Berezyñska 17
tel. kontaktowy (0-22) 616-05-68

Od pon. do pt. godz 1600-2100

12 KROKÓW AA
1. Przyznaliœmy, ¿e jesteœmy bezsilni wobec alkoholu,
¿e przestaliœmy kierowaæ w³asnym ¿yciem.
2. Uwierzyliœmy, ¿e Si³a Wiêksza od nas samych mo¿e
przywróciæ nam zdrowie.
3. Postanowiliœmy, powierzyæ nasz¹, wolê i nasze ¿ycie opiece
Boga jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliœmy gruntowny i odwa¿ny obrachunek moralny.
5. Wyznaliœmy Bogu, sobie i drugiemu cz³owiekowi istotê
naszych b³êdów.
6. Staliœmy siê ca³kowicie gotowi, aby Bóg uwolni³ nas
od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliœmy siê do niego w pokorze, aby usun¹³ nasze braki.
8. Zrobiliœmy listê osób, które skrzywdziliœmy staliœmy
siê gotowi zadoœæuczyniæ im wszystkim.
9. Zadoœæuczyniliœmy osobiœcie wszystkim, wobec których
by³o to mo¿liwe, z wyj¹tkiem tych przypadków, gdy zrani³oby
to ich tub innych.
10. Prowadziliœmy nadal obrachunek moralny, z miejsca
przyznaj¹c siê do pope³nianych b³êdów.
11. D¹¿yliœmy przez modlitwê i medytacjê do coraz
doskonalszej wiêzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmuje my,
prosz¹c jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o si³ê do
jej spe³nienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliœmy
siê nieœæ pos³anie innym alkoholikom i stosowaæ te zasady we
wszystkich naszych poczynaniach.

12 TRADYCJI AA
1. Nasze wspólne dobro powinno byæ najwa¿niejsze,
wyzdrowienie ka¿dego z nas zale¿y bowiem od jednoœci
Anonimowych Alkoholików.
2. Jedynym i najwy¿szym autorytetem w naszej wspólnocie jest
mi³uj¹cy Bóg, jakkolwiek mo¿e siê On wyra¿aæ w sumieniu
ka¿dej grupy. Nasi przewodnicy s¹ tylko naszymi s³ugami, oni
nami nie rz¹dz¹.
3. Jedynym warunkiem przynale¿noœci do AA jest
pragnienie zaprzestania picia.
4. Ka¿da grupa powinna byæ niezale¿na we wszystkich
sprawach, z wyj¹tkiem tych, które dotycz¹ innych grup lub AA
jako ca³oœci.
5. Ka¿da grupa ma jeden g³ówny cel: nieœæ pos³anie
alkoholikowi, który wci¹¿ jeszcze cierpi.
6. Grupa AA nigdy nie powinna popieraæ, finansowaæ ani
u¿yczaæ nazwy AA ¿adnym pokrewnym oœrodkom ani
jakimkolwiek przedsiêwziêciom, a¿eby problemy finansowe,
maj¹tkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywa³y nas od
g³ównego celu.
7. Ka¿da grupa AA powinna byæ samowystarczalna i nie
powinna przyjmowaæ dotacji z zewn¹trz.
8. Dzia³alnoœæ na wspólnocie AA powinna na zawsze pozostaæ
honorowa, dopuszcza siê jednak zatrudnianie niezbêdnych
pracowników w s³u¿bach AA.
9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy staæ
siê organizacj¹ dopuszcza siê jednak tworzenie s³u¿b i komisji
bezpoœrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym s³u¿¹.
10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmuj¹ stanowiska wobec
problemów spoza ich wspólnoty, a¿eby imiê AA nie zosta³o
nigdy uwik³ane w publiczne polemiki.
11. Nasze oddzia³ywanie na zewn¹trz opiera siê na
przyci¹ganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze
zachowaæ osobist¹ anonimowoœæ wobec prasy, radia i filmu.
12. Anonimowoœæ stanowi duchow¹ podstawê wszystkich
naszych Tradycji, przypominaj¹c nam zawsze o pierwszeñstwie
zasad przed osobistymi ambicjami.

