PYTANIA DO 50.KSK
Pytanie 1
Czy twierdzenie iż pewnego rodzaju grupy, np. dla agnostyków, kobiet, osób LGBT
… itp. zagrażają jedności AA nie jest łamaniem zasad, wyrażonych, między innymi, w
Tradycjach 3, 4 i 10 i 12?
Uzasadnienie:
Tradycje te mówią, że członkostwo we AA jest indywidualnym wyborem każdego z
nas, że grupa AA ma prawo prowadzić swoje sprawy wedle własnego życzenia, a
Wspólnota nie stoi na straży niczyjej moralności czy politycznej poprawności.
Kobiety, które chcą organizować swoje mityngi, osoby homoseksualne,
transseksualne, ateiści czy agnostycy stają się obiektem krytyki, pouczeń,
wyśmiewania, a nawet zastraszania w niektórych środowiskach AA. Na tradycyjnych
mityngach osoby te często czują się źle. Jest zatem zrozumiałe, że szukają i
potrzebują takich miejsc gdzie mogą poczuć się bezpiecznie, być wśród ludzi o
podobnych poglądach. Gdzie doświadczają uczuć przyjaźni i identyfikacji („ja też tak
mam”), tego co tak naprawdę pomaga nam wszystkim w drodze do trzeźwości. W
myśl Tradycji 10, nie jest sprawą AA ocena tych „specjalnych” mityngów ani ich
uczestników, zajmowania stanowiska w tej sprawie. Powinniśmy natomiast dołożyć
wszelkich starań i podjąć działania zmierzające do tego, by ludzie ci poczuli się
pełnoprawnymi członkami naszej Wspólnoty. Byłoby to zgodne z duchem zasad AA:
wzajemnego szacunku, zaufania, tolerancji, i przyciągania do Wspólnoty wszystkich
cierpiących z powodu alkoholizmu. I z tym co mówi Tradycja 12 - by pokorę i dobro
AA zawsze stawiać przed osobowościami i naszymi ambicjami.
Pytanie 2
Chciałem zgłosić pytanie które często jest zadawane po mityngu lub na mityngu
– czy zgodne jest z tradycjami czy zasadami AA , aby po zakończeniu mityngu była
odmawiana modlitwa „Ojcze Nasz….” ?
Poprzez uczestnictwo w mityngach online zobaczyłem że na grupach np. w Kanadzie
czy USA , po zakończeniu mityngu odmawiana jest modlitwa chrześcijańska
Nie pytałbym ale wiele razy już słyszałem po zakończeniu mityngu, jak osoby
uczestniczące w tym spotkaniu pytali prowadzącego dlaczego taka modlitwa jest
odmawiana. Nie podobało mi się to że traktowano te osoby jakby nie miały prawa
zadawać pytania. Nie odzywałem się nigdy. Gdy słyszałem modlitwę to albo się
rozłączałem albo wyłączałem kamerę. Nie podobało mi się też, bo w tym spotkaniu
mogą uczestniczyć osoby innego wyznania. I jak wtedy osoba która jest pierwszy raz
na mityngu ma oto odebrać? Chciałem zapytać czy tak grupa powinna prowadzić
mityng ?
Pytanie 3
Mam wątpliwość, chodzi mi o "czystość AA". W mojej grupie do modlitwy o "pogodę
ducha", na początku i końcu mityngu, dodaje się do modlitwy frazę: "niech się dzieje
wola Twoja a nie moja Panie". Pytanie: czy jest to zgodne z "czystością AA"? Na
końcu modlitwy dodaje się: ... abym odróżniał jedno od drugiego - "niech się dzieje
wola Twoja a nie moja Panie". Chodzi o wyraz "Panie", czy nazywanie Boga Panem
jest w zgodzie z czystością AA.
Pytanie 4

Czy pracownicy fundacji BSK AA w Polsce, będący alkoholikami, mogą brać udział w
programach emitowanych w telewizji, gdzie ich twarze i dane personalne są
ujawniane?
Uzasadnienie:
Przykładem takich sytuacji są programy emitowane w TVP, gdzie zapraszanymi
gośćmi bywają osoby zatrudnione w BSK.
Rekomendacja Konferencji SK wyjaśniłaby czy nie dochodzi w tych przypadkach do
naruszania Tradycji AA. Byłaby też ważną wskazówką dla wszystkich zatrudnionych i
jednocześnie pełniących służbę w Fundacji BSK AA w Polsce.
Poniżej załączam krótki tekst Billa W. na temat anonimowości.
„Dlaczego Wspólnota AA jest Anonimowa”?
(fragment artykułu):
„Jednak wobec szerszego ogółu, prasy, radia, filmu, telewizji, wydawnictw
książkowych i tym podobnych, ujawnianie pełnych nazwisk i fotografii nie jest dla
nas. Tu trzeba hermetycznie zamknąć wieko i musi ono pozostać w tej pozycji.
Zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że stuprocentowa anonimowość osobista
wobec szerszej publiczności jest sprawą równie zasadniczą dla życia AA, jak
stuprocentowa trzeźwość dla zachowania życia absolutnie każdego indywidualnego
członka Wspólnoty”.
I jeszcze jeden ważny cytat:
W kwietniu 1968 roku Konferencja Służby Ogólnej USA/Kanady dała następującą
rekomendację:
"Ukazywanie pełnej twarzy członka AA na poziomie prasy, telewizji i filmu jest
uważane za naruszenie Tradycji Anonimowości, nawet jeśli jego nazwisko jest
zatajone".
Pytanie 5
Dlaczego słowo, które było i jest wykorzystywane do określania osoby opiekującej i
przeprowadzającej innego alkoholika przez Program 12 Kroków to słowo "sponsor"?
Dlaczego zaczęto używać takiego słowa w USA w latach 40? Pytanie to wynika z
pytań alkoholików dlaczego akurat to słowo jest używane w celu opisywania osoby
będącej duchowym przewodnikiem, skoro w powszechne wiadomo, że w
powszechnym języku polskim ma ono pejoratywny wydźwięk.
Pytanie 6
Czy dzieci mogą uczestniczyć w mityngach, kiedy rodzice nie maja ich gdzie
zostawić? Czy należy wtedy otworzyć mityng? Czy jeżeli sumienie grupy zadecyduje,
ze jej to nie przeszkadza, to dziecko może pozostać na mityngu? Chodzi o małe
dzieci, w wieku 5-15 załóżmy. Na mityngach często opowiada się rzeczy, które nie są
przeznaczone dla uszu dzieci. Uczestnicy mityngu na którym są obecne dzieci
wspominali, ze nie mogli się „w pełni” wypowiedzieć, bo były dzieci. Czuli, ze to nie
jest miejsce dla nich. Niemniej jednak ich rodzic/rodzice aby zdrowieć musza je
zabrać ze sobą, nie maja ich gdzie zostawić.
Pytanie 7
Czy niesienie posłania do szkół, w których uczą się dzieci jest zgodne z Tradycjami i
„duchem AA”? Tradycja Piąta mówi, ze: „Każda grupa ma jeden główny cel – nieść
posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.” Nigdzie nie znalazłem informacji na
temat niesienia posłania „potencjalnym alkoholikom”, jakimi niektóre dzieci mogłyby
się w przyszłości stać. Wyobrażam tez sobie różne reakcje rodziców, gdy dziecko po

„wykładzie AA” w szkole przychodzi do domu i informuje pijącego rodzica o
mityngach AA. Jak wiadomo wielu uzależnionych nie uważa, ze ma problem z
piciem, a wszelkie próby przypominania o tym, często kończą się agresją,
skierowana w stronę osoby, która zaczęła niewygodny temat.
Pytanie 8
Czy prawdą jest, że służący alkoholikom powinni odpowiedzieć na każde zadane
pytanie przez członka Wspólnoty AA jeżeli dotyczy Programu AA czy też działania
Wspólnoty AA? W jednym z pierwszych broszur z początku lat 40 ubiegłego wieku
wyczytałem ,, Żadne pytanie dotyczące picia lub zaprzestania picia nie jest głupie ani
nieistotne. Sprawa jest zbyt POWAŻNA. We Wspólnocie AA uczymy się poprzez
pytania i odpowiedzi. Uczymy się wymieniając między sobą myśli i doświadczenia.
Każde pytanie, które możemy zadać, może pomóc komuś innemu.”
Cytat ten pochodzi z broszury
,,Przewodnik do nauki wczesnych kroków" po zmianach znany też jako ,,Klasy
początkowe" czy też później a nawet korzysta z niego wiele grup w USA czy
Kanadzie korzystają też z niej członkowie AA z innych krajów, znany jest jako
,,Kolega od stołu"
Natomiast jak wiemy jest obowiązkiem służących udzielić odpowiedzi na pytanie
członka Wspólnoty dotyczącego AA. Miłość i służba.
Jeżeli nie znam odpowiedzi na pytanie które zadał mi podopieczny pytam mojego
sponsora jeżeli on nie wie pyta swojego sponsora, region, BSK czy GSO.
Podopieczny nie może pozostać bez odpowiedzi oczywiście jeżeli pytanie dotyczy
Wspólnoty AA, Tradycji czy też Programu.
Tłumaczenie nie autoryzowane.
Broszury nie udostępnię.
To dłuższy cytat z tej broszury.
,,ZADAWAĆ PYTANIA
Żadne pytanie dotyczące picia – lub zaprzestania picia – nie jest głupie ani
nieistotne. Sprawa jest ZBYT POWAŻNA. Wszelkie pytania, które zadajemy, mogą
pomóc komuś innemu. To nie jest skrót do AA. Jest to wprowadzenie – pomoc –
krótki kurs, podstawy. W AA uczymy się poprzez pytania i odpowiedzi. Uczymy się
wymieniając między sobą myśli i doświadczenia. Każde pytanie, które zadasz, może
pomóc komuś innemu. Aby odpowiedzieć na jak najwięcej pytań w możliwie krótkim
czasie, wszystkie odpowiedzi muszą być ograniczone do trzech (3) minut."
Pytanie 9
Czy grupa AA może sama zmieniać brzmienie kroków i tradycji i nadal nazywać się
grupa AA?
Uzasadnienie
Wydaje się ze powstają coraz co nowe grupy, które nie tylko wyrzucają niektóre
słowa z podstawowych tekstów jak Preambuła czy Modlitwa o pogodę ducha, ale
również zmieniają całkowicie brzmienie kroków i tradycji. Weźmy np. grupy dla
ateistów i wolnomyślicieli. To że nie wypowiadają słowa Bóg czy siła wyższa jest
jeszcze poniekąd zrozumiałe, ale że całkowicie zmieniają inne teksty to już jest moim
zdaniem dalece posunięta samowola. Jeżeli np. popatrzymy na inne tego typu grupy
jak „kobiece” lub „LGBT” lub „młodych” poza tym ze członkowie tych grup należą do
pewnej społeczności to wszystko inne pozostaje niezmienne.

Pytanie 10
Literatura w formie pdf-czy nie jest łamana tradycja aa?
Pojawiły się w naszym gronie wątpliwości czy nie jest tu łamana tradycja 10?
Czy jest ok jeśli wysyłam nowicjuszowi naszą literaturę w dokumencie pdf lub np.
robię zdjęcie naszej literatury i wysyłam nowicjuszowi

