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 Šī ir tikai neliela daļa no visiem 87 rakstiem, 
kas kopš 2021. gada jūlija līdz decembrim 
publicēti interneta žurnālā “Vīnoga”. Pāreja uz 
digitālo formātu izrādījās negaidīti dabiska un, 
kā redzams jau pēc publikāciju skaita, arī ražīga. 
Rakstu izlase ir vienlaikus zināms atskats uz 
līdz šim paveikto (var teikt arī – inventarizācija) 
un vēlme sasniegt lasītājus, kas dod priekšroku 
drukātam formātam. Šo apkopojumu var izdrukāt 
ikviens, kam pieejams printeris, un aiznest uz 
savu grupu, uz sociālo dienestu vai cietumu. Iedot 
draugam. Palikt sev zem spilvena un palasīt, ja 
naktī nenāk miegs.  

Aizvadīto mēnešu laikā uzrunājot AA cilvēkus 
ar lūgumu uzrakstīt par tādu vai citu tēmu, 
gandrīz vienmēr saņēmām atsaucību. Reizēs, kad 
uzrunātais atteica, tam bija savi respektējami 
iemesli. Neslēpšu – aktīvi rakstījām arī mēs paši, 
redakcijas biedri. Un “Vīnoga” ar savām mēneša 
tēmām darbojās arī kā sava veida sapulce. No 
savas pieredzes varu teikt – padalījos par tēmu, 
kas man rakstīšanas brīdī joprojām bija aktuāla 
un sāpīga, bet tagad, pārskatot rakstus, redzu, ka 
esmu izdarījusi savu daļu – atzinusi problēmu 
pati sev, Augstākajam Spēkam un citiem, palaidusi 
vaļā, un tagad šajā jomā man viss mierīgi. Tas 
strādā. Zinu, ka vairākas mūsu tēmas tikušas 
ierosinātas apspriešanai arī AA grupu sapulcēs, 
esam saņēmuši pozitīvas atsauksmes gan 
rakstveidā, gan mutiski, esam saņēmuši uzticības 
ziedojumus, kas ļaus “Vīnogai” turpināt darbību 
2022. gadā. Žurnāls dzīvo. 

Taču ir viena lieta, ko man ļoti gribas pieredzēt, bet 
līdzšinējos mēnešos kopā ar “Vīnogu” tas vēl nav 
izdevies. Jaunajā gadā es vēlētos atvērt redakcijas 
e-pastu un priekšā ieraudzīt vēstuli tieši no Tevis. 
Tas var būt dzīvesstāsts – kā bija, kas notika 
un kā ir tagad. Tās var būt atmiņas par pēdējo 
dzeršanu. Tas var būt stāsts par pirmo AA sapulces 
apmeklējumu. Par to, kā gāji soļus. Kā norāvies, bet 
atgriezies. Kā dibināji pirmo grupu savā pilsētā. 
Kā varētu uzlabot Latvijas AA sadraudzības dzīvi 
kopumā. Par to, kāpēc pēc sapulces nomazgā ne 
tikai savējo, bet arī citas krūzītes. Kā saskāries ar 
smagiem pārbaudījumiem, bet nesāki dzert. Par 
Tavu pieredzi. 

Savā dzīvē esmu iztukšojusi daudz pudeļu. Ļoti 
daudz. Tagad iztēlojos, ka paņemu vienu no tām. 
Es uzrakstu stāstu par savu slimību un savu 
veseļošanos un ielieku pudelē, kuru reiz esmu 
iztukšojusi līdz pēdējai lāsītei (kā gan citādi!), līdz 
pašam dibenam. Pudeli ar savu atveseļošanās 
stāstu palaižu interneta okeānā. Es nezinu, kurš 
to izlasīs, bet varbūt tas būs tieši kāds, kurš tikko 
iekratījis mutē pēdējo pilīti no savas pudeles 
dibena. Un pat ja nē, toties manai pudelei tagad ir 
pavisam jauns saturs. 

Atsūti mums savu stāstu! 

“Vīnogas” redakcijas vārdā –
Maija 



 Drīz būs trīs gadu desmiti, kopš esmu AA sadraudzībā. Šobrīd esmu skaidrā mazliet ilgāk par 
sešsimt dienām. Kas notika?

Īsi par manu skaidrības ceļu. Pirmos piecus gadus muļļājos, nespēdams līdz galam pieņemt Pirmo soli. 
Vidēji ik pēc gada man bija jāiebauda kāds dzēriens normālā iedzeršanas manierē, kas pēc samērā īsa laika 
pārauga nepārtrauktā plostā. Tad es padevos. Regulāri apmeklēju sapulces, un šoreiz skaidrības ilgums 
bija piecu gadu garumā. Divpadsmit soļus dzirdēju katras sapulces sākumā, bet dziļāk tos neiepazinu. 
Programma man bija blakus, bet es nebiju programmā. Rezultātā – četru dienu ilgs plosts.

Nākamā bija piecpadsmit gadu skaidrība. AA sadraudzībā sākās sponsorēšanas vilnis. Mani sasniedza 
vēsts, cik laba, atbrīvojoša un kvalitatīva ir Divpadsmit soļu iziešana kopā ar sponsoru, un rezultātu varēja 
redzēt arī manos sadraudzības biedros. Es to vēlējos un arī izdarīju, bet sev par nelaimi sakoncentrējos 
uz gaidāmo rezultātu, atstājot pašu soļošanas procesu otrajā plānā. Un piedzīvoju vilšanos – izfantazēto 
garīgo ekstāzi nepiedzīvoju.

Kopš skaidrības ceļa sākuma darbojos arī citā sadraudzībā – baznīcas draudzē. Esmu kristietis. Gan 
AA, gan baznīca atzina Augstāko Spēku. Pirmajā – kā es to sapratu, otrajā – 2000 gadu senā tradīcijā. 
Man sirdij tuvāks ir pirmais variants, bet laikam piedzīvotās vilšanās rezultātā arvien vairāk aktivizējos 
kristietības jomā. Pozitīvais šajā laika posmā ir tas, ka es sapratu kalpošanas nozīmi – to, ka ticība bez 
aktīvas kalpošanas ir nedzīva. Aktīvi kalpoju baznīcā, savā kristiešu sadraudzībā. Ar laiku arī šeit mans 
eiforijas laiks beidzās, jo ne vienmēr manas domas sakrita ar citu domām, un es to vienkārši nespēju 
pieņemt.

AA es nepametu ne uz brīdi, bet šeit manas kalpošanas augstākais sniegums bija savas krūzītes 
izmazgāšana un pa retam kādas sapulces novadīšana. Jā, kādas reizes arī pārstāvēju savu mājas grupu 
sadraudzības pasākumos, ja nebija kas brauc uz kopāsanākšanām. Aizvien retāk un retāk apmeklēju 
sapulces un kādu laiku nemaz negāju uz savu AA grupu. Izrādījās, ka kļūdams neaktīvs abās savai sirdij 
tuvajās sadraudzībās, nekopdams savu garīgo pusi, biju pavēris plašas iespējas savam egocentrismam. 
Radās pārliecība, ka, iespējams, varu to, no kā līdz šim ilgu laiku biju izvairījies. Sāku “normāli” lietot 
alkoholiskos dzērienus. Vairākus mēnešus. Finišs ierastais – piecu dienu ilgs plosts. Visu laiku atrados 
pilnīgā nemaņā, īsajos samaņas mirkļos iegāzdams sevī tādu alkohola daudzumu, lai atkal iekristu komā. 

Atceros mirkli, kad pacēlu litrīgo degvīna pudeli, pieliku pie lūpām, bet tā bija tukša. Kādu brīdi blenzu 
pretējā sienā, bet tad noslīgu četrāpus un devos grūtā, piecus metrus garā distancē, lai izvemtu iekšas. 
Joprojām skaidri nezinu, kāpēc nedevos pēc jaunas alkohola devas. Varbūt vienkārši tik tālu nevarēju 
aiziet, varbūt tā bija nāves priekšnojauta, varbūt tas bija Augstākais Spēks, kurš iedarbojās, jo redzēja, ka 
atkal esmu gatavs savai īstajai ģimenei – Anonīmajiem alkoholiķiem.

Atklājums un patvērums
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Tiklīdz atguvu spēju domāt un arī pārvietoties, devos uz nākamo savas mājas grupas sapulci. Par savu 
dzeršanu nepateicu – pietrūka drosmes. Manī iemājoja slikta sajūta, ka esmu bailīgs, gļēvs un negodīgs 
pret sevi un saviem biedriem. Par noraušanos vispirms izstāstīju kaimiņpilsētas grupā. Tur mani labi 
pazina tikai divi vecbiedri. Nākamajā sapulcē pateicu arī mājas grupā. Bija vieglāk, jo tas jau reizi bija 
izskanējis. Esmu pateicīgs AA draugiem, ka neviens nesaķēra galvu, nešausminājās, bet bija ļoti saprotoši. 
Kāds brālis gan pajautāja, kā tas viss noticis, jo esot sajūta, ka arī viņam šī robeža ir tuvu. Izstāstīju savu 
pieredzi, bet beigās noteicu: ”Pamēģini, bet neiesaku! Gudrie mācās no citu kļūdām, bet daži no savām!”

Atkal regulāri apmeklēju AA sapulces, lai būtu drošībā starp savējiem. Un tad nāca Covid vilnis un visu 
aizvēra ciet. Jutos diezgan nelāgi un arī apdraudēts. Biju nobijies par savu skaidrību, kura bija īsāka par 
divsimts dienām. Ko darīt? Kāda izeja?

Varbūt tas atkal bija Augstākais Spēks, kurš mudināja atvērt internetā AA mājaslapu un ieraudzīt 
uzaicinājumu uz virtuālo sapulci “Maratons onlainā”. Līdz šim mans interneta lietojums aprobežojās ar 
ziņām, zolīti un elektronisko pastu. Nesaskatot citu iespēju, nolēmu pievienoties internetsapulcei, kura, 
kā izrādījās, notika katru dienu.

Biju dzirdējis ieteikumu jaunatnācējiem – 90 sapulces 90 dienās. Biju arī dzirdējis ļoti labas atsauksmes, 
kā tas strādā, taču izturējos skeptiski, jo – kā gan to paveikt provincē, kur pārsvarā visās grupās sapulces 
notiek reizi nedēļā.

Tobrīd es atkal biju “jaunatnācējs”, un “Maratons onlainā” pavēra iespēju pārbaudīt šo teoriju praksē. Es 
apmeklēju 140 sapulces 140 dienās. Tagad droši varu dalīties savā pieredzē – tas darbojas.

Būdams regulārs sapulču dalībnieks, arvien vairāk iesaistījos virtuālās sapulces norisēs un kalpošanā. Es 
ieguvu agrāk nekad neizjustu drošības un piederības sajūtu. Kopējiem spēkiem realizējās daudzas domas 
un idejas, līdz “Maratons onlainā” tapa tāds, kāds tas ir šobrīd.

No sadraudzības biedriem ar lielu skaidrību bieži esmu dzirdējis: “Virtuālā sapulce nekad nevar aizstāt 
dzīvo sapulci ar īstu acu kontaktu, rokas spiedienu un apskāvienu.” Tas mani ļoti kaitināja, jo nesapratu, 
kā var nenovērtēt šo Dieva doto iespēju. Tad man atausa gaisma – es taču esmu “jaunatnācējs”, kurš 
izmantos jebkuru līdzekli, lai paliktu skaidrā – un dusmošanās beidzās.

Tagad es piekrītu saviem draugiem – jā, virtuālā sapulce nevar aizstāt dzīvo sapulci, bet tā ir vēl viena 
Augstākā Spēka dota iespēja un veids, kā atrast AA sadraudzību un dzīvi skaidrā prātā.

Nobeigumā gribu uzskaitīt savus atklājumus un ieguvumus internetsapulcēs:
• jaunatnācēju no iespējas atrast AA sadraudzību un dzīvot skaidrā šķir viens klikšķis uz datora 

klaviatūras vai viens skāriens telefonā, 
• dzīvojoties tikai mājas grupā, es nekad gada laikā nebūtu dzirdējis deviņus dažādus spīkerus dalāmies 

par AA vēsturi pasaulē un Latvijā, 
• “Maratons onlainā” esmu dzirdējis ap divdesmit pieciem stāstiem par tēmu “Kā bija, ko darīju, un kā 

ir tagad”, kā arī daudz dzīvesstāstu, ko AA jubilejās stāstījuši draugi no dažādām Latvijas vietām, 
• man ir iespēja darboties soļu studiju grupā, ko diezin vai realizētu savā mājas grupā, 
• man ir plašs paziņu un draugu loks visā Latvijā, ar kuriem satiekos, dalos pieredzē un no kuriem 

saņemu pieredzi vairākas reizes nedēļā savā otrajā mājas grupā – virtuālajā “Maratons onlainā”.

Jānis
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Alcohólico? Estupendo!*

 Pirmo reizi Spānijā ierados dzērumā. Dzert sāku jau Rīgas lidostā. Joprojām labi atceros, kā 
viskija pudeles korķītis nokrakšķēja manās plaukstās lidostas tualetē. Tūlīt es iedzeršu pirmo malku. 
Vairs nevaru izturēt, apsēstība plosās, patiesībā tā mani pārņēma ilgi pirms tam, kad ierados lidostā. 
Tagad apzinos, ka doma par iedzeršanu iezagās manā prāta vismaz sešas nedēļas pirms faktiskās 
dzeršanas. Toreiz, protams, tā nedomāju. Ko es toreiz vispār domāju? Nebiju lietojis alkoholu ilgāko 
laiku kopš bērnības – vairāk nekā 13 mēnešus. Tagad man bija tam jāpieliek punkts. Nebija izvēles. 
Vēl pirms dažām stundām ar somu rokā stāvēju virtuvē un skumjām acīm skatījos uz draudzeni, kura 
mani pavadīja sen pelnītajā atvaļinājumā. Šķiet, viņa jautāja, kāpēc es skumstu. Atbildēju kaut ko par 
ilgošanos. Tagad šķiet, ka gribēju viņai kaut kādā telepātiskā veidā nodot signālu, lai viņa saprastu, ka 
mani ir jāattur no šī brauciena. Un tajā pašā laikā zināju, ka nekas mani neatturēs. Dīvainā alkoholisma 
iezīme – es vienlaikus ļoti gribu un arī ļoti negribu dzert.

Bet šoreiz stāsts nav par to, kā es dzēru, kā atlikušo Spānijas ceļojuma daļu nevarēju salāpīties, kā mani 
visu laiku kratīja drudzis, kā nokļuvu atpakaļ Rīgā. Par to citreiz. Šoreiz par to, kā es atkal ierados Spānijā 
– atkal viens, bet šoreiz skaidrā.

Tobrīd skaidrā biju nodzīvojis vairāk nekā trīs ar pusi gadus. Kaut kas bija mainījies manās attiecības 
ar alkoholu, pašam ar sevi un pasauli. Man bija sponsors, man bija pieredze darbā ar atveseļošanās 
programmu, man bija telefons, kurā jau iepriekš biju uzmeklējis AA sapulces Valensijā – pilsētā, kurā 
plānoju pavadīt vairāk nekā nedēļu.

Tā ir viena no brīnišķīgākajām AA sadraudzības sniegtajām dāvanām – iespēja apmeklēt sapulces 
jebkurā pasaules vietā. Pirms tiku to pieredzējis uz savas ādas, es pat nebiju iedomājies, cik patīkami ir 
ienākt jaunā sapulcē – viss, kas man vajadzīgs, ir pareiza adrese. Man nevienam nekas nav jāpaskaidro 
– tiklīdz esmu pa durvīm iekšā, sajūtu kafijas smaržu, kāds mani sveicina, es ieņemu brīvu vietu. Kāds 
jautā, vai esmu pirmo reizi, bet es atbildu, ka esmu viesis no ārzemēm. Sākas sapulce, norises formāti 
var atšķirties, taču visus vieno labi pazīstamais mērķis – nest vēsti. Es izbaudu iespēju satikt šos cilvēkus 
pirmo un, iespējams, pēdējo reizi mūžā, bet mēs visi zinām, kāpēc šeit esam, un par to mēs varam būt 
pateicīgi.

Alkoholiķis no Rīgas izbauda iespēju apmeklēt sapulces ceļojumu laikā.
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Pirmajā vakarā Valensijā es iegriežos vietējā angliski runājošo sapulcē. Kādā vecā pilsētas centra baznīcā 
sanākuši ap desmit cilvēku. Man jautā, vai esmu gatavs pastāstīt par sevi. Turpmākajās divdesmit minūtēs 
cenšos izklāstīt, kā bija, kas notika un kā ir tagad. Pēc manas runas sapulce tiek atvērta pārējiem. Cilvēki 
saka paldies un dalās, kādas kuram tobrīd ir problēmas. Kāds cits sazīmē līdzības manā stāstā ar savu 
pieredzi.

Angļu sapulce notiek pāris reižu nedēļā, tāpēc nākamajā dienā nolemju apmeklēt kādu citu grupu, kas 
atrodas tuvāk manam īrētajam dzīvoklim. Šī sapulce izrādās pavisam citāda. Lai gan rēķināju savu 
ierašanos laicīgi, uzmeklējis īsto namu un ienācis pa durvīm, nedaudz samulstu. Šķiet, ka sapulce jau 
sākusies. Garenas telpas dziļumā pie galda sēž kāda sieviete un runā spāniski. Mana ienākšana nevienu 
nesamulsina, sieviete turpina runāt, pārējie cilvēki, kas sasēduši gar telpas sienām kā ārsta uzgaidāmajā 
telpā, tikai noskatās uz mani, taču tas arī viss. Pārvaru pirmo neveiklo momentu un atrodu vietu turpat 
blakus pārējiem. Ja pie sienas nebūtu AA simbolikas, varētu padomāt, ka esmu iztraucējis mazas partijas 
priekšvēlēšanu semināru. Kādu brīdi sēžu, vērodams cilvēkus, un sasveicinos ar katru, pamājot ar galvu. 
Mans blakussēdētājs pieliecas tuvāk un saka kaut ko spāniski. Es angliski čukstu, ka esmu alkoholiķis 
no ārzemēm. Šāda atbilde viņu pilnīgi apmierina, viņš pasmaida un turpina klausīties emocionālajā 
sievietes stāstā.

Pēc aptuveni piecpadsmit minūtēm ir pārtraukums. Visi iziet ārā uzsmēķēt. Daži brīnās, kad pasaku, ka 
esmu atbraucis no tālās zemes Lettonia. Alcohólico? Si, si! Pēc pauzes dodamies atpakaļ telpā; klausītāju 
rindas palikušas tukšākas. Tagad pie spīkera galda sēžas cita dāma. Lauzītā angļu valodā un ar kāda vīra 
palīdzību viņa atvainojas, ka man būs jāklausās viņas runa spāniski, jo angliski viņa neprot. Es steidzos 
visus nomierināt, ka es pavisam neiebilstu. Saku, ka man patīk, jo tā patiešām ir.

Nākamo stundu es pacietīgi sēžu gaišajā telpā un klausos šīs sievietes stāstu. Lai gan gandrīz neko 
nesaprotu, es klausos ar sirdi. Sapulces formāts (ja tāds vispār bija) atšķīrās no visām citām ārzemju 
sapulcēm, kurās biju piedalījies. Šī grupa mums pierasto nosacījumu “viens runā, pārējie klausās” 
ievēroja ļoti burtiski – nekādas literatūras lasīšanas, nekādu laminētu lapiņu, ko laist apkārt, nekādu 
ievadu. Viens cilvēks runā, pārējie klausās.

Ik pa laikam spīkere mēģina iestarpināt kādu anglisku izteicienu par godu man. “Ai drink. No stop” vai 
“Mai hazband – hī drinks bēd olso.” Es māju ar galvu. Es visu saprotu.
 
Paiet stunda un pienāk kārtējais pārtraukums. Alkoholiķi gatavojas vēl vienam maratona raundam, bet 
man šoreiz pietiks. Es pasaku gracias un uz atvadām uzdāvinu spīkerei Latvijas AA žetonu. “From Lettonia,” 
es saku. Viņa smaida un kaut ko atbild spāniski. Es dodos vakara pastaigā pa Valensijas vecpilsētu. Man 
ir laba pašsajūta, mani nekrata drudzis, man nav jāmeklē tuvākais veikals, kur iegādāties skābo, bet lēto 
vietējā vīna tetrapaku. Vēl vienu dienu esmu pavadījis skaidrā.

 

A. K.

*Alkoholiķis? Lieliski! (spāņu val.)
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Īstajā vietā. Īstajā laikā
Alkoholiķe no Sanktpēterpurgas atceras, kā pēc pārcelšanās no Krievijas nokļuva latviešu grupā, kur 

nesaprata ne vārda, un kā grupa viņai palīdzēja izjust vienotību un turpināt atveseļošanos.

 Sveiki, mani sauc Katja, esmu atkarīgā no Sanktpēterburgas. Pateicoties Dievam un sadraudzībai, 
esmu skaidrā 12 gadus un 10 mēnešus. Uz Ventspili mēs ar ģimeni pārvācāmies pirms pieciem gadiem. 
Mums nebija plānu šeit palikt uz dzīvi – lēmums, var teikt, tika pieņemts negaidīti. Pārmaiņas biedēja, 
es jutu bailes, trauksmi, spriedzi, bija grūti tikt galā ar jūtām, taču bija kāds resurss – mani atbalstīja 
mani anonīmie draugi.

Esmu narkomāne, un pirmā grupa, kurā ierados, bija rehabilitācijas centrā. Tā bija AN grupa, un es viņiem 
pieķēros. Lai gan mana atveseļošanās notika Anonīmo narkomānu sadraudzībā, kurā es apmeklēju 
grupas, kalpoju, rakstīju soļus, mana lietošanas pieredze uzskatāmi parādīja, ka esmu atkarīga no visām 
apziņu mainošām vielām.

Savā Pirmajā solī es atzinu bezspēcību un nevadāmību narkotiku, alkohola un tablešu priekšā. Atceros, 
sākumā jutu skumjas un nomāktību, apzinādamās, cik slima esmu, taču vēlāk, palikdama skaidrā un 
atveseļojoties, es sajutu prieku un atvieglojumu, ka varu apmeklēt gan AN, gan AA sapulces un justies kā 
mājās.

Pārvācoties uz Ventspili, es ne uzreiz nokļuvu sapulcē un atradu palīdzību. Sākumā meklēju AN grupu, 
taču Ventspilī tādas nebija. Biju šausmās, jo nekad nebiju neko tamlīdzīgu piedzīvojusi – agrāk man 
sapulces bija pieejamas jebkurā ērtā laikā.

Zināju, ka Rīgā ir AN sapulces, taču tās bija 170 km attālumā. Uz tām nokļūt nebija reāli arī tāpēc, ka 
tobrīd baroju ar krūti mazu bērnu. Tad uzzināju, ka notiek AA sapulces, taču pret AA sadraudzību man 
bija izveidojušies aizspriedumi, es jutu bailes un nepatiku, jo, dzīvodama Sanktpēterburgā, periodiski 
apmeklēju AA sapulces un bieži sastapos ar narkomānu un alkoholiķu pretnostatīšanu. Tas liedza sajust 
vienotību un sadzirdēt atveseļošanās pieredzi. Zināju, ko gaidīt no skaidriem narkomāniem, turklāt jau 
biju pazīstama ar Latvijas AN – biju braukusi uz jubilejām, pazinu dažus biedrus, zināju, ka viņi ir 
nekaitīgi. Bet es nezināju, ko sagaidīt no skaidriem alkoholiķiem, turklāt svešzemniekiem.
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Iztēle zīmēja ainas, kā mani atraidīs, bet es pat nevarēšu pienācīgi aizstāvēties, jo ne vārda nezinu 
latviski. Aizspriedumu vadīta, Ventspils AA grupas apmeklējumu atstāju kā galējo variantu. Es izjutu 
žēlumu pret sevi, vilšanos, spriedzi, mana domāšana šīs problēmas risināšanai noslēdzās, es kļuvu par 
apstākļu upuri.

Tā pagāja aptuveni pusgads, es neapmeklēju sapulces, jūtu spriedze pieauga, pie manis sāka atgriezties 
dziļas vientulības sajūtas, kuras, pateicoties sapulcēm, nebiju izjutusi iepriekšējos astoņus gadus. 
Palīdzība nāca, kā jau bija paredzams, no kādas anonīmas draudzenes, kas bija ieradusies mani apciemot 
– no viņas pieredzes un atbalsta. Viņa stāstīja, kā bija Somijā, atrada AA grupu, ne vārda nezinot somiski, 
runāja par vissāpīgāko, sajuta atvieglojumu un uzelpoja. Viņa piedāvāja man savu atbalstu, un mēs 
kopā aizgājām uz AA grupu Ventspilī. Tādā veidā es pirms četriem gadiem pirmo reizi nokļuvu grupā 
“Vindava”.

Tiklīdz es nokļuvu sapulces atmosfērā, izdzirdēju preambulu, ikdienas pārdomas, soļus, tradīcijas, kuras 
lasīja man nepazīstami cilvēki – kurš krieviski, kurš latviski –, sapratu, ka esmu pareizajā vietā pareizajā 
laikā. Es sajutu laimi, un milzīgais melnais caurums manā dvēselē sāka piepildīties ar mīlestību un 
pateicību. Mani pieņēma ar siltumu un prieku, it kā būtu gaidījuši, kad es beidzot atnākšu.

Tobrīd manas latviešu valodas zināšanas bija tik sliktas, ka nesapratu ne tikai vārdus, bet pat to, kur 
vārdi sākas un beidzas – dzirdēju tikai skaņu birumu. Taču man par pārsteigumu izrādījās, ka mana 
valodas nezināšana nebija tikai mana problēma, bet uzdevums man un maniem grupas biedriem, kuru 
vajadzēja atrisināt. Man tulkoja krieviski, lai es varētu saprast, par ko ir runa. Tie, kuri varēja izteikties 
abās valodās, izvēlējās krievu valodu, lai es varētu saprast. Es jutu un turpinu just bezgalīgu pateicību 
pret katru AA grupas “Vindava” biedru un vienotību ar katru no tiem. Tādā drošā un draudzīgā atmosfērā 
nav iespējams neatveseļoties.

Pirmajos divos gados neizlaidu nevienu sapulci bez attaisnojoša iemesla, kā, piemēram, temperatūra vai 
prombūtne no pilsētas. Es atradu sponsoru, sāku iet ar viņu pa soļiem, un tas mani vēl vairāk satuvināja 
ar AA sadraudzību. Paralēli sapulcēm mēs ar AA biedriem tikāmies arī citos pasākumos – gan jautros, 
gan skumjos. Tas man ir ļoti svarīgi – esmu ļoti satuvinājusies ar viņiem. Viņi ir mana lielā latviešu 
ģimene.

Papildus siltām jūtām man ir arī apziņa, ka tikai dodot, mēs saņemam, un tiklīdz radās iespēja uzņemties 
grupā kalpošanu, es sāku kalpot. Man uzticēja kļūt par kasieri, uzticēja kļūt par delegātu kalpošanas 
konferencē, uzticēja izveidot grupu virtuālajā telpā. Mani ir pārņēmusi vēlēšanās dot.

Pateicoties manai atveseļošanās pieredzei jaunā vidē, šodien es zinu, ka nav svarīgi, vai vide ir jauna vai 
veca, dzimtajā vai svešā valodā, man ir svarīgi turēties pie Divpadsmit soļu programmas principiem, būt 
godīgai, atklātai, bez aizspriedumiem, un Dievs mani nepametīs. 

Paldies, ka izlasījāt! Esmu skaidrā un pateicīga!

 

Katja, Ventspils
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Kā es tevi mīlēju… skaidrā prātā
Šis AA biedrs 26 gadu vecumā pirmoreiz mūžā meklēja romantiskas attiecības skaidrā prātā. Viņa 

pieredze apliecina teicienu: “Mēs neesam svētie – mēs gribam garīgi augt.”

 Bija paredzēts, ka šis raksts jeb dalīšanās pieredzē būs par manām kā AA biedra romantiskajām 
attiecībām ar “normālo” cilvēku. Sapulcēs vai AA literatūrā šos neparastos zvērus bieži dēvē par 
nealkoholiķiem. Ilgu laiku uzskatīju, ka dažādu iemeslu dēļ es nespētu veidot romantiskas attiecības 
ar alkoholiķi, kura atveseļojas ar AA programmas palīdzību, jo manā prātā tādas attiecības novestu pie 
nepārtrauktas otra inventarizēšanas un piespiedu sponsorēšanas. Bet tās jau ir tikai manas iedomas. 
Tomēr sapratu, ka sākumā savas pieredzes vietā gribēju paust savu viedokli. Ak, mans dārgais EGO! 
Mana pieredze un mans viedoklis ir divas dažādas lietas. Viedokļrakstus pataupīšu citiem izdevumiem, 
bet te – tikai sausi fakti.

“Vīnogu” uztveru kā drukātu sapulci. Un, kā jau reizēm notiek sapulcēs, daloties savā pieredzē, esmu 
izstāstījis ne 100% no tā, ko biju plānojis. Mani mierina doma, ka tā tam bija jānotiek – man tas jāizstāsta 
un tev tas jāizlasa. Novelšu vainu uz Augstāko Spēku, kā es viņu saprotu. Ja kas, visas sūdzības viņam. 
Tātad šis ir stāsts par manu pieredzi romantisku attiecību veidošanā skaidrā prātā, par AA lomu manās 
attiecībās un to, cik daudz parādā esmu Anonīmajiem alkoholiķiem.

Kā bija
 
Dzēru no 15 līdz aptuveni 26 gadiem. Tātad viss mans pusaudža attīstības posms pagāja pamatīgā 
žvingulī. Līdz ar to, kad 26 gadu vecumā biju sasniedzis savu zemāko punktu un sapratis, ka nevaru 
nedzert, bet arī nevaru vairs dzert, uz skaidrības sliekšņa nostājos teju kā nevainīgs pusaudzis. Lai gan 
fiziski biju piedzīvojis daudzas vienas nakts vai īslaicīgas attiecības, nevienas no tām nebija skaidrā 
prātā un patiesu tuvību (fizisku un garīgu) ar otru cilvēku nebiju pieredzējis vispār.

Kas notika

Skaidrības sākumā sapulcēs dzirdēju, ka pirmajā skaidrības gadā vajadzētu dzīvot mierīgi. Kā atceros, 
tika ieteikts neuzsākt vai nepārtraukt attiecības, nelīst riskantās ar alkoholu saistītās situācijās, neturēt 
sevī dusmas un daudz citu šādu derīgu ieteikumu. Pārkāpu gandrīz visus no tiem.

8



Man paveicās un es nenorāvos. Mana skaidrība ilgst jau 14 gadus. Bet pirmais skaidrības gads pagāja 
samērā vētraini, ar lieliem kāpumiem un kritumiem. Joprojām gāju uz bāriem kopā ar vecajiem draugiem. 
Centos neizkrist no piektdienas vakara Vecrīgas kodienu aprites. Par laimi, mana vēlme būt skaidrā un 
Augstāki Spēki, kā nu kurš viņus saprot, mani nosargāja no norāviena un palēnām lika saprast, ka vecā, 
alkohola orbītā rotējošā dzīve ir beigusies.

Tomēr es biju 26 gadus jauns. Pieaugošais skaidrības čipu skaits uz mana plauktiņa, AA sapulces un 
psihologa apmeklējums reizi nedēļā mani cēla eiforijas spārnos bez “Red Bull” un citiem ķīmiskiem 
palīglīdzekļiem. Tā pirmo reizi dzīvē sāku meklēt romantiskas attiecības skaidrā prātā. Skaidrība man 
deva tādu drosmi, ka mierīgi varēju uzrunāt kādu iepatikušos pretējā dzimuma pārstāvi, pateikt, ka viņa 
man šķiet simpātiska vai ko tādu, un uzlūgt uz randiņu. Saņēmu vairākus atteikumus, bet arī izdevās 
vairāki randiņi, kas pārauga nedaudz ilgākās attiecībās.

Tomēr, ja nākas runāt par romantiskām attiecībām AA kontekstā, es sev uzreiz uzstādīju noteikumu, ka 
nemēģināšu sākt nekādas romantiskas attiecības savā mājas grupā, jo dzerošā laika pieredze man bija 
mācījusi, ka sačakarētas attiecības vietās, kurās ir jāatgriežas, parasti sagādā lielas problēmas. Īsāk sakot 
– nekārnies, kur ēd. Uztvēru AA sapulci un grupu kā vitāli svarīgu lietu savai izdzīvošanai, tādēļ laikam 
bija tik stingra nostāja.

Lai gan tagad, godīgi atskatoties uz to laiku, tā bija viegli pieņemama politika, jo pirmos piecus skaidrības 
gadus apmeklēju tikai vienu grupu, kurā bija ļoti maz mana vecuma cilvēku. Neapmeklēju arī nevienu 
AA pasākumu ārpus sapulcēm, tāpēc man bija mazāk kārdinājumu, kuriem savā iedomātajā varonībā 
vajadzētu stāties pretī. Skaidrības sākuma rozā brillēs redzēju arī savu atspulgu un iedomājos, ka 
attiecību meklēšana AA, kur droši vien sāpinātas un izmisušas dvēseles bez liekas apdomas metas cita 
citas apskāvienos, lai meklētu drošību un siltumu, man – stiprajam, jaunajam un skaistajam – būtu 
vieglākais ceļš.

Tā nu gāju meklēt mīlestību “normālo cilvēku” pasaulē. Jā, es galvenokārt meklēju mīlestību, jo dažās 
pirmajās skaidrības dzīves intīmās tuvības reizēs sapratu, ka man ir grūtības mīlēties, ja pilnībā neuzticos 
savai partnerei. Lai gan zināju, ka fiziski esmu vesels un citās situācijās viss darbojas, kailums un tuvība 
liek man vēlēties aizbēgt vai vienkārši atslēgties.

Tieši šī nespēja lika man uzrunāt manu pirmo sponsoru, lai sāktu strādāt ar soļiem. Esmu pateicīgs, ka 
jau tad sapulcēs biju daudz dzirdējis gan citu biedru pieredzi, gan lasījis AA literatūru, un atšķirībā no 
dzerošā laika es nemetu plinti krūmos, bet biju gatavs risināt šo problēmu, neraugoties uz kaunu, ko tā 
man lika izjust. Zināju arī to, ka ļoti vēlos stabilas un banālas attiecības. Jā, ar randiņiem, aplidošanām 
un visu pārējo.

Šajā periodā tā patiesi laikam biju ieķēries divās meitenēs. Bet šīs “attiecības” beidzās diezgan ātri.

1. Kad Olgai kādā trešajā randiņā pateicu, ka esmu alkoholiķis un nelietoju, viņa nosmējās, ka es noteikti 
pārspīlējot un droši vien neesot bijis tik traki, kā saku. Tas nebija nekas drausmīgs, bet ar to pietika, lai, 
neraugoties uz manu centību, nekāda tuvība mums neizdotos. Laikam nejutos, ka spēju viņai uzticēties. 
Beigās, kā tagad saka, es viņu nogoustoju un atkal sajutos kā dzerošā laika attiecībās. Necēlu telefonu un 
neatbildēju uz ziņām, kamēr otrs cilvēks vairs necentās sazināties. Manā lietojošajā dzīvē labi apgūtas 
prasmes.

2. Baiba man ļoti patika. Viņa bija īsta femme fatale. Māksliniece un dzērāja. Es gāju ar viņu uz bāriem. 
Runāju, tempu limonādi un skatījos, kā viņa lēnām piedzeras. Tad viņa laikam gāja dzert tālāk, bet es uz 
mājām, jo skaidrība taču! No rīta pēc Baibas lūguma gāju uz veikalu, pirku divlitrīgos bamšļus un devos 
uzlāpīt savu mīlestību. Skaidrā sēdēju, kamēr viņa lāpījās. Šodienas acīm skatoties, šķiet pilnīgs neprāts. 
Pārstāju viņai zvanīt, kad kādā entajā randiņā notika mūsu pirmais skūpsts un vienīgais, ko es spēju 
sajust bija “skrūves” garša viņas mutē un bailes no tā, ka tas liks man norauties.
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Tā ritēja mani mīlestības meklējumi skaidrā prātā. Brīžiem jutos kā septītajās debesīs, brīžiem – kā 
nezinkurā elles lokā. Tagad zinu – tas ir normāli.

Kā ir tagad

Un tad es satiku savu lielo mīlestību. Es biju skaidrā gadu. Viņa bija tas cilvēks, kuram es spēju uzticēties 
līdz galam. Tas cilvēks, kura priekšā varēju būt kails un nekaunēties par to, kas esmu gan fiziski, gan 
garīgi. Mēs esam kopā jau 13 gadus un mums ir foršs dēls.

Ja šeit beigtu savu stāstu, tad tas nebūtu īsti pilnīgs, jo beigas tam vēl nav pienākušas. Lai gan šīs attiecības 
es sauktu par laimīgām, noteikti nevaru teikt, ka tās ir vieglas. Mums ir klājies grūti gan attiecību sākumā, 
gan vidū, gan citos brīžos. Mans secinājums: attiecības ar “normālu cilvēku” ir normālas, un normālas 
attiecības droši vien sevī ietver arī konfliktus, nesaskaņas, asaras un dusmas. Es esmu atkarīgais, man 
piemīt tendence meklēt kaifu visur. Es esmu ieprogrammēts gūt baudu pa vieglāko ceļu – dzēriens, 
dūms, tablete. Tieši tāpēc man sākumā bija grūti pieņemt, ka attiecībās ir arī savas negatīvās puses, viss 
nav tikai mūžīgas rotaļas palagos, Netflix & Chill un ceļojumi uz Kanāriju salām. Galu galā, attiecībās ir 
iesaistīts arī otrs cilvēks ar saviem tarakāniem galvā un skeletiem skapī.

Šo attiecību laikā esmu sapratis pāris sev ļoti svarīgu lietu. Attiecības uzlabojās un arī es, manuprāt, 
tajās kļuvu labāks, kad sapratu, ka tās nav galvenais manā dzīvē. Manā dzīvē pirmajā vietā ir skaidrība 
un dvēseles miers, jo bez šīm divām sastāvdaļām es noteikti esmu neciešams vīrs, tēvs vai vienkārši 
līdzcilvēks. Otrā varbūt izklausīsies banāla, bet bez AA nebūtu ne manu attiecību, ne ģimenes, ne 
skaidrības. Tieši AA es mācījos dzīvot skaidrā. Citu biedru pieredze un darbs ar AA programmu man gan 
tieši, gan netieši ir palīdzējis no 26 gadus veca ķermeņa ar pusaudža prātu kļūt par daudz maz adekvātu 
un pieaugušu cilvēku. Anonīmie alkoholiķi palīdzēja ielikt manai dzīvei stabilu skaidrības pamatu, 
uz kura būvēt visu pārējo. Un, lai vai kā tas man nepatiktu, šķiet, ka AA atbilde uz visiem maniem 
jautājumiem par problēmām attiecībās ir: paskaties uz sevi, ko tu izdarīji?; kā ir ar tavu ego? Un tā nav 
sevis vainošana visās lietās jeb pazemošanās. Šie jautājumi arī palīdz saprast, vai man kādas konkrētas 
attiecības ir vajadzīgas, vai es netieku izmantots, vai manas robežas un intereses tiek ievērotas.

Joprojām sekss un attiecības nav tēmas, par kurām man ir viegli runāt sapulcēs vai dalīties ar citiem AA 
biedriem. Iemesls droši vien ir tāds, ka, daloties par seksu, man laikam gribas izlikties labākam nekā 
esmu un, daloties par attiecībām kopumā, man piemīt tendence visās nelaimēs vainot otru pusi. Tāpēc 
par šīm lietām vislabprātāk runāju tieši ar sponsoru, jo viņš lieliski spēj norādīt, kur esmu negodīgs un 
savtīgs. Un, kā man šķiet, vissvarīgākais – šīs tēmas ir tik “sāpīgas”, ka liek man aizmirst to, ka patiesībā 
man jāizjūt pateicība par jebkuru mirkli, ko piedzīvoju skaidrā prātā. Dzerošajā dzīvē neveiksmes jebkurā 
jomā man lika vēl vairāk noslēgties sevī, vainot netaisnīgo pasauli, Dievu, vecākus un visu pārējo, bet, 
pateicoties AA, dzīvojot skaidrā, jebkura nelaime un neizdošanās kalpo kā pamats turpmākai attīstībai, 
ja vien es spēju to saskatīt. OK, iespējams, skan kā jēlība, bet tas manā skaidrībā ir lielākais ieguvums.   

Atgriežoties pie sākotnējās raksta tēmas, ko improvizēti varētu nosaukt “Attiecības – normālie pret 
AA biedriem”, es svinīgi pasludinu, ka, pateicoties paša attiecībās piedzīvotajam un no citu teiktā 
dzirdētajam, mana pieredze ir novedusi līdz secinājumam, ka ir pilnīgi vienalga, kur satieku savu otro 
pusi (tramvajā, universitātē, AA sapulcē vai basketbola treniņā), galvenais, ka man ir stabils skaidrības 
pamats zem kājām, AA programma aiz jostas un AA biedru atbalsta siena aiz muguras. Zinu, izklausās 
perfekti, un, jā, es droši vien nekad šādu ideālo stāvokli nesasniegšu, bet galvenais taču ir tiekšanās uz 
pilnību, nevis tās sasniegšana, vai ne?

 
               

Anonīms autors
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Ko man darīt, ja mani nemīl

Šis alkoholiķis atklāj, kā Divpadsmit soļu programma palīdzēja tikt vaļā no greizsirdības un nelaimes 
sajūtas par to, ka viņu nemīlēja kāds, kuru viņš mīlēja.

Epizode 1 

 Mana skaidrība sākās viegli. Biju tik ļoti noguris no dzeršanas, ka pirmajā gadā pārsvarā izbaudīju 
to, ka beidzot varu mosties kaut sešos no rīta un man netrīc rokas, ka atceros to, kā beidzās iepriekšējais 
vakars, ka vakari kļuvuši gari un var izbaudīt pavasari – pamanīt, kā kļūst siltāks, kā puķes zied un 
pamanīt pat to dienu, kad ziemas jaku var atstāt mājās. Varbūt tagad nedaudz romantizēju to laiku, 
bet atceros, ka kopumā bija viegli. Es gāju uz sapulcēm, mani atbalstīja jauni draugi no Anonīmajiem 
alkoholiķiem. Bet bija vēl kas. 

Es atnācu uz sadraudzību noguris no dzeršanas un ar salauztu sirdi. Gadiem mocījos, ka man neizdevās 
izveidot attiecības ar cilvēku, kuru biju iemīlējis ar visu sirdi. Šīs nenotikušās attiecības sarežģīja visu 
manu dzīvi – man bija jādzer (kā man toreiz šķita), lai man nesāpētu dvēsele, lai nejustu kaunu par 
visiem gadījumiem, kad biju pazemojis to cilvēku, kas nevēlējās būt ar mani. Man bija jādzer, lai nejustu 
aizvainojumu par to, ka mani nemīl. Jo es biju pārliecināts – esmu pelnījis šīs attiecības, pasaule man 
tās ir parādā, biju taču tik daudz pie tām strādājis. Pirmie mēneši skaidrā man parādīja, cik ļoti alkohola 
lietošana patiesībā aptumšoja manu prātu, cik ļoti paspilgtināja manus aizvainojumus, bet vainas 
sajūtu varēja pieklusināt tikai uz īsu laiku. Pirmais skaidrības gads manas salauztās sirds problēmu 
neatrisināja, bet padarīja mazāk sāpīgu; varētu teikt, ka nedaudz noņēma no dienaskārtības. 

Pēc tam bija soļi. Es sāku kopā ar sponsoru strādāt ar Divpadsmit soļu programmu. Kad nokļuvu līdz 
Ceturtajam, nobijos – kā visas šīs sarežģītās un sāpīgās attiecības varēšu aprakstīt. Mani baidīja arī 
Devītais solis, jo zināju, ka būs jāiet atvainoties un atlīdzināt, es to negribēju darīt. Sponsors teica, lai 
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nedomāju par to, jo līdz Devītajam solim jau daudz kas mainīsies. Tā arī notika. Izrādījās, ka Ceturtajā 
solī visi sarežģījumi, samezglojumi, neizteiktās sāpes, nakts murgi, histērijas, neuzrakstītie dzejoļi – tas 
viss ietilpa vienkāršajā tabulā ar četrām slejām. Kad tiku līdz ceturtās slejas pildīšanai, kad vajadzēja 
paskatīties uz savu “daļu” aizvainojumos, man bija liels pārsteigums, kad pats ierakstīju – egoisms, 
savtīgums, bailes un negodīgums. Tas viss bija par mani. Nekad nebiju iedomājies, ka uz attiecībām 
var paskatīties tieši tā: mana mīlestība pret otru cilvēku izrādījās nekas cits kā mans egoisms, manās 
vēlmēs, lai viss notiek pēc mana plāna, bija daudz manu baiļu, ka tā nenotiks, līdz ar to daudz manas 
negodīgas rīcības un mana savtīguma, lai to panāktu. Un es to visu saucu par mīlestību.

Kad apjēdzu, kāds es biju, man vairs nebija problēmu arī Devītajā solī palūgt piedošanu par to, ko biju 
sastrādājis. Ja godīgi, ļoti gaidīju to dienu, jo zināju, ka daudz kas mainīsies. Tā arī notika – es sajutu 
atvieglojumu (tas notika uzreiz), un es sāku mācīties mīlēt citādāk – bez egoisma un savtīguma (tas 
nenotika uzreiz). Bet galvenais – man gribējās mainīties, jo vairs negribēju, lai man sāp. Šeit varētu šo 
stāstu laimīgi pabeigt, jo es taču esmu iemācījies tikt galā ar sirds lietām, turklāt ar Divpadsmit soļu 
palīdzību. Bet es esmu alkoholiķis. Un tad, kad es saskāros ar līdzīgu problēmu, kad atkal iemīlējos kādā, 
kas negribēja mīlēt mani, kad saskāros ar tādām pašām sāpēm (tikai šoreiz jau savā nedzerošajā dzīvē 
un ar citu cilvēku), es atkal nezināju ko darīt. Tas ir – es zināju, bet nedarīju. 

Epizode 2

Es nerunāju par to sapulcēs – man bija kauns un bail runāt par jaunu iemīlēšanos, kas no skaistās rudens 
melanholijas nu jau bija pārvērtusies par mokām un ikdienas trauksmi. Man trīcēja rokas, es glābos 
cigaretēs, bieži nevarēju aizmigt. Es sūdzējos draugiem, es biju gatavs darīt jebko, lai atkal atgrieztos pie 
mierīgas dzīves, jebko, izņemot Divpadsmit soļus. 

Šeit ilgi var mēģināt saprast, kāpēc neatgriezos pie programmas, kas jau vienreiz izglāba manu dzīvi. 
Kas jau vienreiz man pierādīja, ka tā strādā. Godīgi – es nezinu. Tapāt kā kādreiz ar alkoholu – man 
nepatika dzert, bet es turpināju un nevarēju pateikt, kāpēc. 

Varētu teikt, ka Augstākais Spēks un AA draugi man palīdzēja neatsākt dzert. Es zināju, ka neatsākšu, 
kaut arī bieži domāju – man ir tik slikti, tik sāpīgi, ka bija dienas, kad es vairs neredzēju starpību 
starp dzerošo un nedzerošo dzīvi. Turklāt mana nelaimīgā mīlestība attīstījās pēc iepriekšēja scenārija 
– pazemojumi (no manas puses), draudi, aizvainojumi (“atkal mani nemīl”). Es biju pārvērties par 
emocionālu monstru (demonstrēju savas jūtas nabaga cilvēkam un uzskatīju, ka rīkojos godīgi), es 
uzvedos gandrīz tāpat kā dzerošajā laikā, tikai vakaros ķēros nevis pie pudeles, bet pie aizvainojuma, 
kuru simtiem reižu pārskatīju savā galvā. Es mēģināju netikties, tad tikties, nerunāt, tad runāt. Bet es 
nemēģināju Divpadsmit soļus. 

Līdz dienai, kad draugs, arī AA biedrs, atnāca pie manis ciemos un teica: “Es zinu, ka tu visu zini. Bet vai 
tu vari priekš manis izdarīt vienu lietu?” Es zināju, ko viņš gribēs, lai es daru. Es negribēju to darīt. Bet 
es paņēmu papīru, pildspalvu un sāku rakstīt ārā savus aizvainojumus. 

Kad pēc vairākām stundām draugs izgāja no mana dzīvokļa, es biju pierakstījis un nolasījis viņam 
vairākas lapas ar aizvainojumiem, bailēm un seksuālās dzīves inventarizāciju. Es ieraudzīju ne tikai 
savu egoismu šajās attiecībās, bet arī to, ka atkal biju vēlējies spēlēt ļoti konkrētu lomu, biju iedomājies 
sevi tajā lomā un cīnījies par to, aizvainojos, kad nesanāca tā, kā gribēju. Tāpēc man sāpēja. Vēlreiz kopā 
izlasījām rindas par bailēm: “Mēs esam šajā pasaulē, lai spēlētu Viņa norādīto lomu. [..] Mēs lūdzam Viņu 
[..] pievērst mūsu uzmanību tam, kādiem mums pēc Viņa gribas jābūt.” (“Anonīmie alkoholiķi”, 58.–59. 
lpp). Kamēr es spēlēšu sevis izdomātu lomu, man sāpēs. Bet Dievs tādu lomu man nav paredzējis šajās 
attiecībās. 
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Es jutos, it kā atkal būtu pārtraucis dzert. It kā kāds izņemtu nazi no manas sirds. Iestājās miers un 
skaidrība. Tieši tik pēkšņi un viegli. Es nometos ceļos pateicībā. 

Tālāk sekoja Sestais un Septītais solis – es vēlreiz izgāju cauri visam uzrakstītajam, sapratu, kādi rakstura 
trūkumi man traucēja šajā jautājumā. Tikai pēc dažiem mēnešiem izdarīju Astoto un Devīto soli ar šo 
cilvēku. Kad palūdzu piedošanu un sāku atlīdzināt (pirmkārt, jau ar to, ka liku viņu mierā), izmainījās 
arī mūsu attiecības. Man vairs negribējās kompulsīvi kontrolēt, nomocīt sevi ar domām, kāpēc mūsu 
attiecības ir tādas, kādas ir. Es zināju, ka Dievs grib tā un paldies viņam par To. Desmitais solis ir mana 
drošība – es zināju, ja atkal kļūdīšos, pamanīšu to un mēģināšu izlabot uzreiz. 

Man gribas ticēt, ka šīs ir laimīgas beigas. Ka trešās epizodes nebūs. Kaut arī intuitīvi zinu, ka noteikti 
būs jauni pārbaudījumi arī romantiskajās un seksuālajās attiecībās. Un es lūdzos (jo zinu, ka pašam 
prāta nepietiks), lai man blakus ir AA un Dievs, lai es paliktu dzīvs un varētu nodot šo pieredzi vēl kādam 
citam alkoholiķim, kaut vai rakstot par to “Vīnogai”. 

Ģ.

Palīdzi veidot “Vīnogas” saturu! 

Sūti savu dzīvesstāstu vai rakstu par atveseļošanās, vienotības vai 
kalpošanas tēmām uz redakcija.vinoga@gmail.com

 
“Vīnoga” ir lieliska iespēja kalpot sadraudzībai un stiprināt savu skaidrību, 

daloties ar atveseļošanās pieredzi, spēku un cerībām.
 

“Vīnoga” publicē rakstus latviešu un krievu valodā. 
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 Pirms daudziem gadiem, kad vēl nebiju savu dzeršanas problēmu identificējis, sēdēju kruīza 
kuģa “Ocean Countess” darbinieku bārā un pusceļā uz Islandi ar pudeles brāļiem no citām valstīm gudri 
diskutēju par ģeogrāfiju. Pavisam nevainīgi bijām nonākuši pie sarunām par Eiropu un Āziju, līdz kāds 
pēkšņi Eiropu nosauca par kontinentu. Es vīzdegunīgi norādīju, ka Eiropa ir pasaules daļa, kas atrodas 
Eirāzijas kontinentā, un pati par sevi tā nav kontinents. To pateicis, iedzēru vēl vienu malku alus un 
izjutu pārākumu pār saviem ar ģeogrāfijas intelektu apdalītajiem sarunu biedriem. Gandrīz uzreiz manu 
paštīksmināšanās smīnu renstelē aizslaucīja pārējie dzērāji, kas sāka pārmetoši skaidrot, ka Eiropa tomēr 
ir kontinents. Es spurojos pretī un skaidroju, ka esmu izbijis ģeogrāfijas teicamnieks un visus kontinentus 
zinu no galvas jau kopš 5. klases. Tomēr man par izbrīnu viss bāra kontingents nostājās argumenta 
pretējā pusē un vienbalsīgi skaidroja, ka Eiropa un Āzija ir atsevišķi kontinenti. Tā kā bijām okeāna vidū, 
nevarējām strīdu atrisināt ar Googles palīdzību, tomēr vēlāk, kad tiku pie interneta dzīslas, beidzot 
uzzināju patiesību. Izrādās, pat ģeogrāfu augstākajās aprindās nav vienota viedokļa par terminoloģiju, 
kas attiecas uz kontinenta definīciju. Lielākajā daļā pasaules (tai skaitā visās angliski runājošajās valstīs) 
Eiropu un Āziju nodala kā atsevišķus kontinentus, kamēr postpadomju valstu skolās tiek mācīta vienota 
Eirāzijas kontinenta patiesība. 

Kāds tam visam sakars ar “Vīnogas” tematiku un Anonīmajiem alkoholiķiem? Tiešā veidā – nekāds. 
Tomēr atklāsme, ko toreiz man deva apziņa, ka dažādās sabiedrībās ir dažādas patiesības, un, lai arī 
atšķirīgas, tās abas var būt vienlīdz patiesas, ļoti labi sasaucas ar to pieredzi, kas man lika, atgriežoties 
šeit pēc dzīves trimdā, pieņemt Latvijas AA realitāti ar visām tās “nepareizajām” praksēm. Jāpaskaidro, ka 
savas atveseļošanās pirmos 18 mēnešus es pavadīju Stokholmas angliski runājošajā Anonīmo alkoholiķu 
sabiedrībā, un tur esošā lietu kārtība bija vienīgā AA īstenība, kādu pazinu. 

Same, same but different* 
jeb kā es mācos pieņemt “nepareizo” Latvijas AA realitāti
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 Stokholmas realitāte

Stokholmā angliski runājošos alkoholiķus ārstē divas grupas – “International Group” un “Swenglish 
Group”. Abas grupas kopā (vismaz tajā laikā, kad uzsāku savu atveseļošanos) organizēja 12 sapulces 
nedēļā. Katrā sapulcē tika stingri ievērots tās formāts, kas neatkārtojās nevienā citā no 12 sapulcēm:

• Pirmdienas spīkera sapulce (International). Viens runātājs dalās savā stāstā 20 minūtes un piedāvā 
sapulces tēmu, par kuru sapulces dalībnieki pēc tam izsakās. 

• Otrdienas literatūras sapulce (Swenglish). 20 minūtes pa apli tiek lasīta apstiprinātā AA literatūra 
(izņemot Lielo grāmatu), un pēc tam dalīšanās par izlasīto. 

• Trešdienas rīta sapulce (Swenglish). Man nav ne jausmas par šīs sapulces formātu, jo tajā laikā es 
vēl saldi gulēju (sapulce sākās 7.00). 

• Trešdienas Lielās grāmatas sapulce (International). 20 minūtes tiek lasīta Lielā grāmata, pēc tam 
dalīšanās par izlasīto. 

• Ceturtdienas atsevišķas vīriešu un sieviešu sapulces (Swenglish). Vīriešu sapulces formāts: divi 
runātāji, katrs pa 10 minūtēm dalās par sev aktuālu ar AA saistītu tēmu un katrs piedāvā sapulces 
tēmu. Pēc tam pārējie dalās par dzirdēto un piedāvātajām tēmām. 

• Piektdienas mainīgās tēmas sapulce (International). Atkarībā no mēneša piektdienas tā varēja būt 
soļu, tradīciju, grupas viesu vai brīvās tēmas sapulce. 

• Piektdienas vakara sapulce (Swenglish). Nezinu formātu, jo uz to negāju. 
• Sestdienas rīta Lielās grāmatas studiju sapulce (Swenglish). Tika lasīta Lielā grāmata, līdz kādam 

radās vēlme izteikties par tikko lasīto. Pēc tam, kad viens vai vairāki dalībnieki bija izteikušies, 
lasīšana turpinājās. Šajā sapulcē tika atļauts arī diskutēt un atsaukties uz cita teikto (“Jauniešu 
grupas” ceturdienas sapulces formāts).

• Sestdienas vakara sapulce (Swenglish). Arī uz šo es negāju, bet, cik saprotu, tā bija dzīvesstāstu 
sapulce.

• Svētdienas rīta brokastu sapulce (Swenglish). Sākas ar kopējām iepriekš sagatavotām brokastīm, 
tad viens spīkers norunāja 30 minūtes. Tad pauze ar maizītēm, tad otrs spīkers norunāja savu 
stāstu 30 minūtes. Pēc tam laiks jautājumiem abiem runātājiem. 

• Svētdienas vakara Vienpadsmitā soļa sapulce (Swenglish). Tāds pats formāts kā Vienpadsmitā soļa 
sapulcē Rīgā. 

Sapulcēs vienmēr pieturējās pie scenārija, un atkāpes tika atļautas tikai ļoti īpašos gadījumos. Sapulču 
noteikumi aprobežojās ar “viens runā, un pārējie klausās” un “runājam tikai savā vārdā un nevienu 
nekritizējam”. Visās sapulcēs tika atļauta dalība arī cilvēkiem, kas ir vieglā reibumā – tiesa, tikai kā 
klausītājiem. Ja kāds neievēroja sapulces noteikumus, tad laipni, bet bez kompromisiem tikai izraidīts 
no sapulces (šādi gadījumi bija reti, tomēr tie reizi pa reizei notika, un tika uzskatīts, ka šādas situācijas 
ir daļa no AA realitātes). Tikai divas no visām sapulcēm bija slēgta tipa sapulces, bet pārējās desmit laipni 
gaidīts bija jebkurš interesents. Pēc sapulcēm regulāri notika socializēšanās (fellowship) vietējā kafejnīcā 
vai restorānā, turpat blakus normīšiem, kas brīvi pie saviem galdiņiem laka alu un vīnu. 

Tātad, pirms ierados Latvijā, mana saprašana par Anonīmo alkoholiķu sadraudzību bija aptuveni šāda:
• pāris grupas, kas veido vairākas atklātās sapulces nedēļā, kur katrai sapulcei ir savs formāts, kurš tiek 

stingri ievērots; 
• sadraudzība arī ārpus sapulcēm, kas balstījās uz regulāriem, neplānotiem, neformāliem pasākumiem 

brīvā gaisotnē; 
• kamēr runātājs dalās par savu pieredzi un nevienu nekritizē, dalīties drīkst brīvi, neierobežojot savu 

dalīšanos ar kādiem tabu tematiem. 

Vēl pirms atgriezos dzimtenē uz patstāvīgu palikšanu, pāris reizes atvaļinājumos biju apmeklējis Latvijas 
AA sapulces. Jau tad pamanīju nelielas atšķirības sapulču formātos un noteikumos, kā arī vispārējā 
sadraudzības atmosfērā, kas te valdīja, un dažas no atšķirībām man jau toreiz instinktīvi šķita ačgārnas. 
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Tomēr, tā kā tajā laikā tā vēl nebija mana ikdiena, lielu diskomfortu manai skaidrībai tās neradīja. Tad pēc 
18 skaidrības mēnešiem Stokholmā es atgriezos uz dzīvi Latvijā, un šejienes AA kļuva par manu primāro 
skaidrības uzturēšanas avotu. Līdz ar to visas dažādības, kuras sākotnēji tikai pamanīju, mani pēkšņi sāka 
kaitināt. Man likās, ka daudzi cilvēki šeit ačgārni saprot AA garīgos principus, sapulču formāti neveicina 
atveseļošanos, un es iedzīvojos jaunos aizvainojumos.  

 Latvijas un Zviedrijas atšķirības

Dalīšanās ierobežojumi

Pirmā atšķirīgā lieta, kas man iekrita acīs un par ko es pat saņēmu aizrādījumu pēc kādas sapulces, 
ir lūgums neminēt alkoholisko dzērienu markas. Līdz šim nevienā no sapulcēm, kuras biju apmeklējis 
Zviedrijā un citviet pasaulē, nebiju šādu punktu dzirdējis. Mani īpaši satrauca kāds gadījums, kad vienā 
no retajām sapulcēm Latvijā, kuras scenārijā šis punkts par dzērienu zīmolu neminēšanu nav iekļauts, 
sapulces vadītājs aizrādīja jaunatnācējam pēc tam, kad viņš daloties neviļus minēja kāda slavena viskija 
nosaukumu. Es uzreiz gribēju iebilst sapulces sekretāram, ka šajā sapulcē tādas prasības nav un tā nav 
oficiāla AA sadraudzības prakse, tāpēc sapulces dalībnieks var minēt kādus dzērienu brendus vien 
vēlas, tomēr toreiz paklusēju un mēģināju pieņemt, ka tā vienkārši ir Latvijas AA patiesība un nav manā 
kompetencē kādu pārliecināt par pretējo. Tomēr daudziem vietējiem par izbrīnu es varu pastāstīt, ka 
šāds punkts nav bieži sastopams angliski runājošās sapulcēs citviet pasaulē. 

Līdzīgas sajūtas manī izraisīja noteikums “Mēs cenšamies izslēgt alkohola lietošanas baudas momentus.” 
Arī šādu punktu nebiju dzirdējis tajā AA realitātē, kuru pazinu pirms Latvijas. Dzirdot šo ierobežojumu, 
man šķita, ka mana dalīšanās tiek cenzēta, jo īpaši tāpēc, ka nesapratu, kurš tieši definēs, kas ir dzeršanas 
baudas momenta pieminēšana. Katrā gadījumā, manā dzīvē tādi momenti ir bijuši, un tā ir svarīga 
mana stāsta daļa, jo īpaši dzeršanas sākuma stadijā. Tomēr arī ar šo diskomfortu esmu samierinājies un 
pieņēmis, ka tāds punkts ir šejienes īpatnība, un saprotu, ka manai skaidrībai tas nekādu apdraudējumu 
nerada.  

Runājot par ierobežojumiem un ieteikumiem, šie divi iepriekš minētie punkti iezīmē atšķirīgos kontroles 
līmeņus starp Latvijas un Zviedrijas Anonīmo alkoholiķu sadraudzības praksēm. To pamanīju pagājušajā 
vasarā, kad biju aizgājis uz kādu diezgan populāru Rīgas sapulci, kur kalpo cilvēks, kuru ļoti cienu un 
mīlu kā AA brāli. Tomēr jau sapulces sākumā, es nemierā dīdījos savā krēslā, jo sapulces ievads, kas 
vilkās teju 10 minūtes, bija uzrakstīts ar mērķi nepieļaut nevienu iespējamu ekscesa gadījumu telpā, 
kurā pie galdiem ir sasēdušies lielie alkoholiķu ego. Ievads bija garš saraksts ar lietām un nelietām, par 
ko nedrīkst un drīkst dalīties un kā drīkst un nedrīkst rīkoties tādas un citādās situācijās. Otrreiz uz to 
sapulci tā arī neaizgāju, jo mani aizkaitināja šī vēlme izveidot tādus apstākļus, lai izvairītos no katras 
iespējamās nepatīkamās situācijas. Tas nesaslēdzās kopā ar manu izpratni par pieņemšanu, kontroles 
atlaišanu un savas ielas puses tīrīšanu. Kā es to toreiz sapratu, alkoholiķu sabiedrībā ik pa brīdim būs 
kādi ārpus komforta zonas atgadījumi, un tā ir daļa no šīs sadraudzības un atveseļošanās procesa. 

Tagad vairs neesmu tik kategorisks un noteikti aiziešu uz šo sapulci vēlreiz, kad klātienes tikšanās būs 
pilnībā atgriezušās. Tomēr vēl aizvien pamanu, ka salīdzinājumā ar Stokholmu šejienes aktīvie brāļi 
un māsas daudz vairāk mēģina kontrolēt citu AA biedru uzvedību ar noteikumu, lūgumu un vadlīniju 
palīdzību. 

Sapulču vienveidība

Cita lieta, kuru man bija ļoti grūti pieņemt, bija sapulču formātu vienveidība. Biju pārsteigts, ka lielākā 
daļa šejienes tikšanos bija brīvās tēmas sapulces. Biju radis, ka sapulču formāts nedēļas laikā neatkārtojās 
un katrā sapulcē uz atveseļošanos varēju paskatīties no cita punkta. Vienā reizē – ar literatūras palīdzību, 
citā – dzīvesstāsta iespaidā, bet vēl citkārt man bija iespēja uzdot jautājumus “ilgdzīvotājiem”, kamēr 
nākamās dienas sapulcē varēju spriest un diskutēt par Lielās grāmatas tekstu. 
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Katrā sapulcē bija kaut kas, kur piesiet domu, kamēr brīvās tēmas sapulcēs, kas dominēja Rīgas realitātē, 
cilvēki, šķiet, bieži dalījās, lai pasūdzētos par savu sūro ikdienas dzīvi. 

Fellowship (–ings)

Bet visvairāk man pietrūkst pēcsapulču čupošanās ar brāļiem un māsām. Protams, arī te anonīmie pēc 
sapulcēm mēdz aiziet kopā iedzert tēju, tomēr manā pieredzē tas drīzāk ir izņēmums, nevis regulāra 
prakse. Es AA iemīlēju tieši šajos kopības brīžos pēc sapulcēm, kad brīvā gaisotnē, ēdot picu un dzerot 
limonādi, es kā jaunatnācējs varēju uzdot visus sev interesējošos “muļķīgos” jautājumus. Ļoti ceru, ka šī 
prakse kļūs aizvien populārāka arī Rīgas grupās, un, ejot uz kārtējo sapulci, brāļi un māsas būs aizvien 
vairāk morāli nobrieduši nelielai kopāpasēdēšanai pēc sapulces.

Jubilāri 

Ir vēl daudzas citas lietas un nelietas, kurām man vajadzēja laiku, lai tās pilnībā pieņemtu, tomēr viena 
lieta mani kaitina vēl aizvien. Tas ir jubilāru īpašais statuss sapulces laikā. Arī Zviedrijā jubilāri nes uz 
sapulci kūkas un našķus, citi alkoholiķi viņus sveic un sumina ar sasniegto skaidrības atskaites punktu, 
tomēr, izņemot medaļu dalīšanu, citādi sapulces norisi tas neietekmē. Ja gribas dzirdēt kāda jubilāra 
dzīves stāstu, viņš vai viņa tiek aicināts būt par spīkeru kādā no dzīvesstāstu sapulcēm. Pārējās sapulces 
pieturas pie sava formāta neatkarīgi no jubilāru daudzuma tajās. 

Man atmiņā īpaši palicis atgadījums, kad pagājušajā vasarā biju kādā sapulcē, kur vienlaikus bija trīs 
gaviļnieki un katram tika dots laiks sava stāsta izstāstīšanai. Pēc aptuveni 40 minūtēm, nesagaidījis 
sapulces beigas, devos no tās prom ar svaigu aizvainojumu dvēselē. Toreiz uz sapulci biju ieradies ar sāpi 
uz sirds, un šī Latvijas prakse sniegt jubilāriem īpašu uzmanību neļāva man izrunāt savu sāpi. Ar prātu 
saprotu, ka tā vienkārši ir šejienes realitāte – šejienes izpratne par to, vai Eiropa ir vai nav kontinents – 
tomēr pa īstam to pieņemt es vēl tikai mācos. 

Epilogs

Tagad man ir saprotams, kāpēc pirmajā skaidrības gadā ir ieteikums izvairīties no lielām dzīves pārmaiņām. 
Ja es būtu pārcēlies uz Latviju savos pirmajos nestabilajos skaidrības mēnešos, kad vēl nebiju apjēdzis 
AA principus, tad mani aizvainojumi uz šejienes “nepareizajām” AA praksēm radītu daudz lielāku risku 
norauties. Bet, tā kā biju jau 18 mēnešus potēts ar spēcīgu AA sadraudzības poti un biju jau izsoļojis visus 
Divpadsmit soļus, sapratu, ka man ir jāpieņem vietējā AA prakse pat tad, kad iekšēji jutu diskomfortu. 

Es sapratu, ka nedrīkstu paļauties uz sevi un emocijām, kuras man lika instinktīvi apšaubīt te esošo 
lietu kārtību. Latvijas Anonīmo alkoholiķu sadraudzība tagad bija kļuvusi par daļu mana Augstākā 
Spēka, un to mainīt nebija nedz mans pienākums, nedz kompetence. Sākās pieņemšanas un pazemības 
prakse, kuru aizvien mācos un ar dažādiem rezultātiem praktizēju ik dienas, kad sakaros ar atšķirīgu AA 
principu izpratni. 

Esmu intelektuāli apjēdzis, ka Latvijas AA realitāte nav nepareiza, bet vienkārši citādāka. Tagad ir tikai 
jāiemācās to sajust ar sirdi. 

Oskars

*Tas pats, tas pats, bet atšķirīgs – angļu val. 
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Kad mūsu sadraudzība sasniegs pilngadību?
Par uzticēšanos, pieaugšanu, atbildības uzņemšanos un to, 

kā tas attiecas uz Latvijas AA reģionu veidošanos. 

 Atgriežoties Anonīmajos alkoholiķos pēc kārtējā norāviena, mans uzticības kredīts apkārtējai 
pasaulei bija pavisam zems. Es neuzticējos ārstiem, es neuzticējos tiem, kas mēģināja man palīdzēt, es 
neuzticējos arī cilvēkiem, kurus mīlēju. Bet vistraģiskāk bija tas, ka es vairs neuzticējos pats sev. Es vairs 
nespēju būt savā ādā ne mirkli ilgāk. Visi mani plāni par nedzeršanu bija izgāzušies, un es zināju – kā 
mēdz teikt, “ar aknām” zināju –, ka nekādi jauni plāni, ja arī mēģinātu tos izdomāt, neko man nedos. 
Neticēju, ka varēšu sevi noturēt skaidrā ilgāk par dažām dienām. Sadraudzībā šādu stāvokli mēs laikam 
mēdzam dēvēt par garīgu bankrotu.

Bezpalīdzībā es atgriezos AA sapulcēs, kuras sāku regulāri apmeklēt un, pats galvenais, sāku ieklausīties. 
Mans domu pavediens bija šāds: ja jau beidzot līdz sirds dziļumiem esmu pārliecinājies, ka mani 
risinājumi nedarbojas, varbūt man tomēr vajadzētu ieklausīties citos cilvēkos cerībā, ka viņu pieredze 
man var noderēt. Es sāku pamazām uzticēties citiem, kļuvu aizvien mazāk aizkaitināts, nervozs 
un dusmīgs. Es pat sāku sapulcēs ik pa reizei smieties. Citi AA biedri norādīja, ka ar mani sāk notikt 
pārmaiņas. Manī pamazām atgriezās uzticēšanās pašam sev. Tagad zinu, ka es sāku pieaugt kā cilvēks, 
kā sabiedrības loceklis, kā AA biedrs.

Šis bija asā pretrunā ar visu, kam biju ticējis un pēc kā vadījies visu apzināto mūžu. Manas dzīves 
filozofijas pamatā bija paļaušanās uz paša spēkiem. “Kurš gan cits, ja ne tu?“, “Veiksmīgi cilvēki negaida 
iespējas – viņi tās rada paši” bija manas dzīves vadības principi. Uzskatīju, ka galvenā pieauguša cilvēka 
raksturiezīme ir pašpietiekamība, un ar visiem spēkiem pēc tās tiecos.

Tagad sāku saprast, ka varbūt tā nemaz nav. Varbūt pašpietiekamība ir ilūzija, pie kuras ķeras 
nenobriedušas personības. Varbūt šī ilūzija sakņojas bailēs par kontroles zaudēšanu. Kā sāku atklāt, 
varbūt ir tieši otrādi – pieaugt nozīmē ticēt un uzticēties. Drosme riskēt un paļauties, nezinot, kāds būs 
iznākums.
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Jebkuru attiecību pamatā ir uzticēšanās. Neviena cilvēku grupa nevar veiksmīgi pastāvēt un sadarboties, 
ja tā nepamatojas kaut uz nelielu ticību cits citam. Anonīmajos alkoholiķos šis princips izpaužas vēl 
spēcīgāk nekā citās “parastās” apvienībās. Piemēram, mūsu tradīcijas nav noteikumi, bet tikai ieteikumi, 
kurus vēlams ņemt vērā, ja gribam saglabāt mūsu sadraudzības vienotību. Mūsu Otrā tradīcija runā 
par grupas sirdsapziņu un uzticamiem kalpotājiem. Par to, ka jebkurā svarīgā jautājumā, kas skar visu 
sadraudzību, galavārdam vienmēr jāpieder grupas sirdsapziņai. Tajā pašā laikā mums ir jāuzticas mūsu 
kalpotājiem, jo citādi mēs nespējam funkcionēt. “Visas mūsu AA programmas pamatā ir abpusējas 
uzticēšanās princips. Mēs uzticamies Dievam, mēs uzticamies AA un mēs uzticamies viens otram. Tāpēc 
mazākais, ko varam darīt, ir uzticēties mūsu kalpojošajiem vadītājiem,” III koncepcijā raksta Bils V.

1955. gadā pirmie vecbiedri, pilnvarotie un Bils savā un Dr. Boba vārdā nodeva aizbildniecību par 
vispārējo kalpošanu visu grupu rokās. Ko tas nozīmēja un kā tas izpaudās? II koncepcijā Bils to aprakstā 
šādi:

“Jau 1945. gadā kļuva skaidrs, ka līdzdibinātāju augstāko atbildību un pilnvaras nekad nevajadzētu 
pilnībā nodot pilnvaroto padomei. Protams, mums bija jādeleģē liela daļa aktīvo un tiešo pienākumu 
mūsu pilnvarotajiem. Taču augstāko atbildību, kas joprojām piederēja man un Dr. Bobam, nedrīkstēja 
nodot pašieceltai padomei, kas AA sadraudzības lokā bija salīdzinoši nezināma. Kur tad galu galā 
sakņotos mūsu augstākā atbildība par [vispārējo] kalpošanu? Un kas tādā gadījumā notiktu ar manu 
vadību [vispārējās] kalpošanas jautājumos? Tagad AA vēsture liecina par to, kam tika nodota augstākā 
atbildība. Sentluisā mēs ar Dr. Bobu to nodevām pašām AA grupām.

Taču nepietika vien ar to, ka grupas uzņēmās augstāko varu un atbildību. Lai kāda būtu grupu vara, tās 
nespēja izpildīt jauniegūtos pienākumus, kamēr nebija deleģējušas lielāko daļu no saviem aktīvajiem 
pienākumiem. Tieši šī iemesla dēļ Anonīmo alkoholiķu Vispārējās kalpošanas konferencei tika piešķirta 
vispārīga atbildība par AA [vispārējās] kalpošanas uzturēšanu, un tādējādi tā kļuva par visas AA 
Sadraudzības kalpošanas sirdsapziņu.”

Bils tālredzīgi saprata, ka AA nākotni nevar atstāt dažu cilvēku rokās, lai cik prasmīgi, pazemīgi un 
pieredzējuši šie cilvēki būtu. Atbildība par AA pastāvēšanu un nākotnes virzību bija jānodod visai 
sadraudzībai, proti, visām AA grupām. Taču šī pilnvaru nodošana pati par sevi ir visai teorētisks 
pasākums. Grupu ir daudz – tās visas nevar kopīgi pieņemt lēmumus. Bija vajadzīgs kāds praktisks 
rīks, kurā šis pilnvaru nodošanas princips iemiesotos reālā rīcībā. Tā radās ideja par konferenci – reālu, 
aptveramu kalpotāju kopumu, kura sastāvā būtu nevis pašu grupu biedri, bet delegāti, kuriem grupas 
piešķir ievērojamu uzticības kredītu lemt par visas AA sadraudzības svarīgākajiem jautājumiem. Ar 
šo brīdi sadraudzība sāka atbildēt pati par sevi. Tā sāka uzticēties saviem kalpotājiem. Tā sasniedza 
pilngadību

Reģionu jautājums raisa daudz neskaidrību

Sarunas par reģionu veidošanu jau kādu laiku klejo pa Latvijas AA sadraudzību. 2021. gada pavasara 
konferencē izskanēja aicinājums virzīties uz trīs reģionu izveidi. Cik atceros, konference reaģēja ar 
zināmu neizpratni. Bija acīmredzams, ka šī tēma raisa daudz jautājumu. Kas ir reģions? Ko tas dara? Vai 
mums tiešām tādi vajadzīgi, vai mēs tikai gribam kopēt amerikāņus? Un kas tādā gadījumā ir starpgrupa, 
un ar ko tā atšķiras no reģiona?

Šajā rakstā mēģināšu atbildēt uz šiem jautājumiem. Tāpat vēlos argumentēt, kāpēc reģionu izveide 
varētu būt svarīgs un noderīgs solis mūsu sadraudzības attīstībā. Visbeidzot es vēlos piedāvāt konkrētu 
ideju par to, kā tas varētu izskatīties. Bet sāksim no sākuma...
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Kas ir starpgrupa?

Pieredze rāda, ka daudzi kalpošanas pasākumi kļūst efektīvāki, kad grupas izlemj apvienot spēkus un 
risināt šos jautājumus kopīgi. Tās veido komitejas, kurām deleģē noteiktu kalpošanas nozaru pārraudzību. 
Daudzās starpgrupās ir cietumu, sabiedrības informēšanas vai ārstniecības iestāžu komitejas. Dažas 
starpgrupas nodibina vietējo biroju jeb servisa centru, kas uzglabā un tirgo literatūru, atbild uz vietējo 
iedzīvotāju telefonzvaniem, lūgumiem pēc palīdzības, proti, apkalpo tieši vietējās grupas.
Starpgrupas darbību varētu ilustrēt ar šādu piemēru.
Iedomāsimies kādu Latvijas novadu, kurā darbojas vairākas AA grupas. Šajā novadā ir slimnīca un arī 
ieslodzījuma vieta. Novadā ir vairākas pašvaldības, katrā pa kādam sociālajam darbiniekam. Visticamāk, 
ka novadā darbojas arī vairākas bibliotēkas.

Kādam no aktīvākajiem AA biedriem, kuru nosauksim par Annu, rodas ideja apgādāt visas novada 
iestādes ar AA grāmatām un bukletiem. Annas mājas grupai ir sava kase, taču tajā nepietiek līdzekļu 
šādam literatūras apjomam. Anna aprunājas ar biedriem no citām grupām, un arī viņiem šī ideja šķiet 
simpātiska. Tiek norunāta kopēja tikšanās, uz kuru katra grupa atsūta savu pārstāvi. Grupas nolemj 
atbalstīt Annas iniciatīvu un katra ziedo kādu summu kopējā kasē. Ja ir nauda, tad vajag, lai kāds to 
uzraudzītu. Tāpēc grupu pārstāvji nolemj ievēlēt Sergeju par mantzini, pie kura glabāsies šī nauda. Anna 
ir gatava sazināties ar bibliotēkām un nodot mūsu literatūru. Grupu pārstāvji nobalso un deleģē Annu 
šim uzdevumam. Pēteris piesakās sazināties ar vietējo ieslodzījuma vietu un slimnīcu un piedāvāt tām 
mūsu bukletus. Starpgrupa ir dzimusi. Nevienam nav jāgaida rīkojums “no augšas”, nav jāsaņem kāda 
atļauja. Grupas reaģēja uz sava novada vajadzībām un rīkojās, lai tās apmierinātu.

Visu šo laiku kaimiņu novadu grupas vēroja, kā jaunajai starpgrupai izdodas nest vēsti. Arī tās sāk vēlēties 
pievienoties pulciņam un piedalīties vēsts nešanā un kopējās kases veidošanā. Grupas sanāk kopā un 
kā pieauguši cilvēki nolemj nolikt malā, iespējams, iepriekš eksistējošas domstarpības un sadarboties 
kopējā labuma vārdā. Starpgrupa kļūst spēcīgāka.

Tikmēr arī pārsimts kilometrus attālajā novadā ir grupas, kuras vēlas pārņemt šādu pieredzi. Arī šajā 
novadā ir slimnīca, kāda rehabilitācijas iestāde un sociālais dienests. Šīm grupām ir savas vietējas 
kalpošanas vajadzības, tāpēc tas nepievienojas pirmajai starpgrupai, bet nolemj dibināt savu.

Ar šo piemēru es vēlējos izcelt faktu, ka starpgrupa nodarbojas ar vietēja mēroga kalpošanu un risina 
organizatoriskos jautājumus, kas tieši skar vietējās grupas. Starpgrupas veidojas pašas – neviens cits 
neuzliek nekādus ierobežojumus tam, cik vienā reģionā ir starpgrupu un cik AA grupu var veidot vienu 
starpgrupu. Starpgrupa ir atbilde vietējām kalpošanas vajadzībām.

Kas ir reģions?

Reģions atšķirībā no starpgrupas nodarbojas ar vispārējās, nevis vietējās kalpošanas jautājumiem, proti, 
jautājumiem, kas skar visu sadraudzību. Varētu teikt, ka reģiona kopsapulce ir maza konference, kurā 
reģiona grupu pārstāvji var regulāri satikties, diskutēt ne tikai par reģiona attīstību, vietējo starpgrupu 
sadarbību, bet arī par visas Latvijas AA sadraudzības jautājumiem. Reģiona kopsapulces parasti sanāk 
vairākas reizes gadā, tostarp lai apspriestu jautājumus, kas virzāmi uz nākamo konferenci, vai diskutētu 
par gatavu konferences dienaskārtību. Reģions var kalpot par forumu, kurā reģiona grupu iniciatīvas 
tiek rūpīgi iztirzātas, pirms tās nonāk līdz konferencei.

Reģionā var būt viena vai vairākas starpgrupas. Tajā pašā laikā, ja grupas neredz jēgu apvienot kalpošanas 
spēkus, reģionā var nebūt nevienas starpgrupas. Proti, lai arī gan starpgrupu tikšanās, gan reģionu 
sapulces apmeklē AA grupu pārstāvji, pēc savas būtības abu veidojumu funkcijas atšķiras. Un tāpēc 
starpgrupu un reģionu veidošanās ir neatkarīgi procesi – par pirmo atbild vietējās grupas, par otro – 
visa sadraudzība kopumā.
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Pašlaik mūsu kalpošanas struktūra sastāv no trim līmeņiem. Grupas – konference – pilnvaroto 
padome. Grupu pārstāvji (VKP) sanāk konferences sanāksmē. Konference ievēl pilnvaroto padomi. 
Mūsu kalpošanas struktūrā nav posma, kas deleģētu konferenci. Šajā brīdī kāds var iebilst: “Kāpēc 
nav? Grupas taču izvirza delegātus – savus VKP!” Taču atļaušos izteikt pieņēmumu, ka veids, kā mēs 
veidojam konferenci, tomēr nav pilnvaru deleģēšanas process. Mūsu gadījumā grupas nedeleģē pilnvaras 
konferencei – grupas faktiski ir konference.

Šeit mans iedomātais oponents varētu teikt: “Labi! Bet kas tajā ir slikts? Kāpēc visu sarežģīt? Kāpēc jāliek 
šķērslis starp grupām un konferenci?”

Tik tiešām – pašreizējais konferences sastāvs sākotnēji var šķist lielisks tiešas demokrātijas iemiesojums. 
Visām grupām ir iespēja piedalīties konferencē un tieši ietekmēt lēmumus. Taču kādā brīdī mums ir 
jāuzdod sev jautājums: cik labi informēta ir mūsu konferences sirdsapziņa? Ko mēs vispār vēlamies no 
mūsu konferences?

Es vēlos argumentēt, ka pašreizējā kārtībā, kad grupu pārstāvji tieši veido konferenci, mēs izlaižam 
kādu svarīgu kalpošanas aspektu, kuram ir ne tikai praktiska, bet arī garīga nozīme.

Šeit vēlos izcelt vēl kādu ļoti svarīgu funkciju, kādu reģions pilda daudzās citās sadraudzībās un 
kas, manuprāt, nospēlētu lielu lomu arī mūsu struktūrā. Reģiona grupas sanāk kopsapulcē (kas, kā 
minēts, atgādina mazu konferenci) un ievēl delegātus nākamajam Vispārējās kalpošanas konferences 
sasaukumam. Šādā izkārtojumā uz konferenci nedodas visu AA grupu pārstāvji, bet tikai noteikts skaits 
kalpotāju, kurus reģiona grupu kopējā sirdsapziņa ir deleģējusi tās pārstāvēt. Tādējādi visā kalpošanas 
struktūrā sāktu darboties Otrā tradīcija, kurā ietverti garīgie principi par grupas sirdsapziņu un 
uzticamiem kalpotājiem.

Kā minēju, manuprāt, šādai pilnvaru nodošanai ir ne vien praktiska, bet arī garīga nozīme. Sākumā par 
dažiem praktiskiem apsvērumiem:

• Konference sāk sastāvēt no skaidri zināma delegātu skaita, kuru noteikusi pati konference un kas 
paliek nemainīgs, kamēr vien konference nav lēmusi citādi (turklāt kļūst skaidri zināms, kāds 
delegātu skaits veido kvorumu).

• Parādās vēl viena platforma (reģiona kopsapulce), kurā visus svarīgos sadraudzības jautājumus 
iespējams rūpīgi apspriest reģionālā līmenī un virzīt jaunas iniciatīvas uz sadraudzības līmeni.

• Pieaug konferences informētība, jo reģiona grupas izvēlēsies kalpošanā vairāk pieredzējušus 
kalpotājus, kuri, visticamāk, jau ir iepazinušies ar kalpošanas principiem un struktūru. Konference 
kļūst efektīvāka.

• Samazinoties konferences delegātu skaitam, tiek atvieglotas daudzas organizatoriskas problēmas, 
kā telpu atrašana, ēdināšana, samazinās citas izmaksas. Turklāt ārkārtas gadījumos, kad konferencei 
kāds svarīgs lēmums jāpieņem ārpus sanāksmes, kļūst vienkāršāk sazināties ar delegātiem un 
laicīgāk uzzināt viņu viedokli.

• Konference var paredzēt, ka pilnvaroto padomes sastāvā vienmēr jābūt vismaz vienam pilnvarotajam 
no katra reģiona.

Tomēr galvenais mana argumenta aspekts ir garīgs. Šādas struktūras izveidošana, kurā AA grupas 
konferencē pārstāvētu konkrēts kalpotāju skaits no katra reģiona, paredzētu izdarīt drosmīgu soli jaunā 
savstarpējās uzticēšanās līmenī. Tā prasītu no mums lielāku atbildību par procesu, kādā izvēlamies 
mūsu kalpotājus. Beigu beigās es ticu, ka tas nevis vājinātu demokrātiju, bet tieši stiprinātu neformālos 
kalpošanas principus, uz kuriem balstās mūsu sadraudzība. Varbūt tieši to domāja Bils, kad runāja par 
AA pilngadības sasniegšanu?
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Lai manas pārdomas nepaliktu tīri teorētiskas, nobeigumā vēlos piedāvāt konkrētu redzējumu, kā varētu 
veidoties Latvijas AA reģionu struktūra.

Mans ierosinājums paredz trīs reģionus, kas vispārīgi aptvertu Rietumlatviju, Austrumlatviju un Rīgu. 
Kur tieši būtu novelkamas reģionu robežas, pašlaik būtu grūti spriest, turklāt šis jautājums būtu rūpīgi 
iztirzājams ne tikai konferencē, bet arī provizoriskajos reģionos.

• Katrs reģions izvirza sešus delegātus Vispārējās kalpošanas konferencei, tādējādi konferences 
sastāvā būtu 18 delegāti.

• Delegāti kalpo divus gadus – vienu gadu kā pirmā termiņa delegāti, nākamajā gadā – kā otrā termiņa 
delegāti.

• Sešu delegātu skaits pieļautu ērtu rotāciju – katrā konferences sasaukumā reģionu pārstāvētu trīs 
pirmā un trīs otrā termiņa delegāti.

• Visiem delegātiem ir balsstiesības neatkarīgi no termiņa kārtas.
• Tāpat sešu delegātu skaits pieļautu ērtu rotāciju reģiona iekšienē. Piemēram, trīs delegāti no 

Kurzemes grupām un trīs – no Zemgales.
• Saskaņā ar IV koncepcijā ietvertajām līdzdalības tiesībām, konferences sastāvā būtu arī šādi 

kalpotāji: divi pilnvaroto padomes pārstāvji (priekšsēdētājs un vietnieks), divi pasaules kalpošanas 
delegāti (pirmais un otrais termiņš), divi konferences kalpošanas darba grupas pārstāvji (vadītājs un 
vietnieks) un AA biroja vadītājs.

• Tādējādi konferences sastāvā un līdz ar to balsstiesīgi būtu 25 kalpotāji.
• 18+7 saglabātu tik ļoti svarīgo proporciju, kurā reģionu delegātiem vienmēr būtu 2/3 vairākums 

jebkurā balsojumā.

Piezīme: arī gadījumā, ja šāds izkārtojums gūtu konferences atbalstu, jāņem vērā rotācijas faktors. 
Tas nozīmētu, ka pirmajā gadā pēc pārejas uz šādu struktūru, reģioniem būtu jāvirza katram pa trim 
delegātiem. Nākamie trīs delegāti pievienotos otrajā konferences gadā. Sāktos rotācija: trešajā gadā 
rotētu pirmā gada delegāti, kurus aizstātu trīs jauni delegāti. Tādā gadījumā būtu jāņem vērā arī delegātu 
proporcija pret pārējiem konferences dalībniekiem. Līdz ar to pirmajā gadā konference darbotos pārejas 
režīmā un sastāvētu no deviņiem reģionu delegātiem un četriem kalpotājiem (viens no pilnvaroto 
padomes, viens pasaules delegāts, viens konferences kalpošanas darba grupas pārstāvis un AA biroja 
vadītājs).

Aicinu lasītāju paturēt prātā, ka mans ierosinājums ir un paliek tikai ierosinājums. Šī raksta galvenais 
mērķis ir piedāvāt ko daudz maz konkrētu, kas sekmētu diskusiju par šo jautājumu. Apzinos, ka jautājums 
ir ļoti ietilpīgs un prasa rūpīgas diskusijas. Tāpat ceru, ka nemaldinu sevi par piedāvātā ierosinājuma 
patieso jēgu. Kad domāju par tik nozīmīgām AA tēmām kā struktūras reforma, es cenšos atcerēties to, 
ko Bils V. rakstīja vienā no saviem labākajiem rakstiem par vadītprasmi (lasāms šeit): “Ja ideja izskatās 
pietiekami laba, mēs to izmēģinām – vienmēr eksperimentālā kārtā, ja tas ir iespējams.”

Andris K.
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 Neviena sabiedrība nevar eksistēt bez spējīgiem vadītājiem jebkurā līmenī, un AA nav izņēmums. 
Tomēr jāsaka, ka reizēm AA biedri lolo domu, ka mēs vispār varam iztikt bez vadītājiem. Mēs mēdzam 
sagrozīt tradicionālo ideju – “principi ir svarīgāki par personībām” – līdz tādai pakāpei, ka mūsu vadītāju 
vidū “personību” vispār nav. Tas nozīmētu bezpersoniskas mašīnas, kuras mēģina izdabāt pilnīgi visiem. 

Citkārt mēs nekavējamies pieprasīt, lai AA vadītāji būtu cilvēki ar nevainojamām spriestspējām, morāli 
un iedvesmu – vareni darītāji, lieliski piemēri visiem, praktiski nekļūdīgi.

Īstu vadītāju uzdevums, protams, ir darboties šajās mūsu iecerētās un iztēlotās pilnības robežās. Arī AA 
vadītāji nav bezpersoniskas būtnes, tāpat kā neviens vadītājs nav pati pilnība. Par laimi, mūsu sadraudzība 
ir bagātīgi svētīta ar reāliem līderiem – aktīviem cilvēkiem šodien un potenciāliem līderiem nākotnē, kas 
ieplūst līdz ar katru jaunu biedru paaudzi. Mūsu vidū ir papilnam vīriešu un sieviešu, kuru apņēmība, 
stabilitāte, redzējums un īpašās prasmes padara viņus spējīgus uzņemties jebkuru iespējamu kalpošanas 
uzdevumu. Mums viņi ir tikai jāuzmeklē un jāuztic viņiem kalpot mūsu labā.

Par šo jautājumu AA literatūrā ir sacīts: “Viņi nevada ar mandāta tiesībām, viņi vada ar savu piemēru”. 
Būtībā mēs viņiem sakām: “Strādājiet mūsu labā, bet nekomandējiet mūs.”

Vadītājs AA kalpošanā ir vīrietis (vai sieviete), kas personiski spēj ieviest darbībā principus, plānus 
un politiku tik pašaizliedzīgi un efektīvi, ka pārējie vēlas viņu atbalstīt un palīdzēt viņam darbā.                              

Vadītprasme AA –
vienmēr aktuāla nepieciešamība

Mūsu līdzdibinātājs Bils V. dalās ar vērtīgu pieredzi, 
ko nozīme būt par efektīvu un uzticamu AA līderi.
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Ja vadītājs mēģina valdīt, mēs dumpojamies; ja viņš kļūst tikai par rīkojumu padevīgu izpildītāju un 
neizmanto savu spriestspēju – nu, tad viņš vispār nav nekāds vadītājs.

Labi vadītāji izstrādā plānus, darbības politiku un idejas, lai uzlabotu mūsu sadraudzību un tās kalpošanas 
darbu. Taču jaunos un svarīgos jautājumos viņi plaši konsultējas ar citiem, pirms paši pieņem lēmumus 
vai sāk rīkoties. Labi līderi atceras, ka labs plāns vai ideja var nākt no ikviena. Tādējādi labi līderi bieži 
vien atteiksies no sevis lolotajiem plāniem, dodot priekšroku labākam plānam, un atsauksies uz tā autoru.

Labi vadītāji nekad neizvairās no atbildības. Pārliecinājušies, ka viņiem ir pietiekams vispārējs atbalsts 
vai ka tādu var iegūt, viņi brīvi pieņem lēmumus un nekavējas tos īstenot, ja, protams, šāda rīcība ir 
viņiem noteikto pilnvaru un pienākumu ietvaros.

“Politikānis” ir cilvēks, kurš mūžīgi mēģina “piesolīt cilvēkiem to, ko viņi grib”. Valstsvīrs ir cilvēks, kurš 
spēj rūpīgi izsvērt, kad to darīt un kad – nedarīt. Viņš saprot, ka pat ievērojams vairākums, kad tas ir 
stipri satraukts vai neinfomēts, šad un tad var klaji maldīties. Šādos retos gadījumos, kad uz kārts ir likts 
kas vitāli svarīgs, līderu pienākums, arī esot mazākumā, ir vienmēr stāties pretī vētrai, izmantojot visu 
savu autoritāti un pārliecināšanas spējas, lai mainītu situāciju.

Tomēr nekas nevar būt liktenīgāks labai vadītprasmei par pretošanos opozīcijas pēc. Nav pieļaujama 
nostāja: “Būs pa manam vai nebūs nekā.” Bieži vien šādu opozīciju vada tuvredzīga lepnība vai sīkumaini 
centieni vienmēr kaut ko bloķēt. Tāpat arī ir opozīcija, kas balso ar vārdiem “nē, mums tas nepatīk”, 
taču nemin konkrētus iemeslus. Šāda pieeja neder. Ja viņus lūdz paskaidrot, līderiem vienmēr jāsniedz 
iemesli, turklāt – labi iemesli. 

Taču līderim arī jāsaprot, ka pat vislepnākajiem un dusmīgākajiem cilvēkiem dažreiz var būt pilnīga 
taisnība, savukārt mierīgie un pazemīgie var kļūdīties. 

Šie piemēri praktiski ilustrē rūpīgas izsvēršanas un apdomīguma principus, pēc kuriem patiesiem 
līderiem vienmēr jāvadās.

Cits vadītprasmes kritērijs ir  elastīgums – spēja labprātīgi piekāpties situācijās, kurās īsts kompromiss 
var veicināt situācijas progresu virzienā, kurš šķiet pareizākais. Kompromiss nenāk viegli tādiem kā mēs, 
kuri pieraduši dzīvot pēc principa “visu vai neko”. Taču mums vienmēr jāpatur prātā, ka progresu gandrīz 
vienmēr raksturo aizvien labāku kompromisu virkne. Tomēr mēs nedrīkstam piekāpties vienmēr. 
Reizēm patiešām būs nepieciešams stingri turēties pie savas pārliecības, kamēr jautājums atrisinās. 
Šādas situācijas prasa īsto rīcības brīdi un ļoti rūpīgu apsvērumu, kurā virzienā doties.

Vadītāji bieži sastopas ar asu un brīžiem ilglaicīgu kritiku. Šī ir izturības pārbaude. Ir cilvēki, kuri ir 
konstruktīvi kritiķi; patiesībā, viņi ir mūsu draugi. Mums vienmēr viņos rūpīgi jāieklausās. Mums jābūt 
gataviem ļaut viņiem mainīt mūsu viedokli vai to pilnīgi pārskatīt. Bieži vien mēs nepiekritīsim un 
paliksim pie sava, taču nezaudēsim viņu draudzību. Taču ir arī tādi, kurus var saukt par destruktīviem 
kritiķiem. Viņi izdara spiedienu, viņi politizē, viņi bārstās ar apvainojumiem. Viņi mēdz būt vardarbīgi 
un kaitnieciski. Viņi tenko, aprunā un izplata vispārējas baumas, lai sasniegtu savu mērķi – protams, it 
kā AA labklājības vārdā! Vismaz AA mēs esam iemācījušies, ka šie ļaudis, kuri varbūt ir kripatiņu slimāki 
par mums pārējiem, var nebūt nemaz tik destruktīvi, kas gan ir vistiešākajā veidā atkarīgs no mūsu 
attieksmes pret viņiem.

Sāksim ar to, ka mums ir ļoti rūpīgi jāuzklausa viņu viedoklis. Dažreiz viņi teiks visu taisnību, citreiz 
– tikai daļēju taisnību. Visbiežāk gan viņi cenšas racionalizēt savas neprātīgās idejas. Ja viņu kritika 
attiecas uz mums, tā var mūs sāpināt neatkarīgi no tā, vai viņi stāsta patiesību, puspatiesību vai nestāsta 
patiesību vispār. Tieši tāpēc mums viņi tik rūpīgi jāuzklausa. Ja viņiem ir pilnīga vai vismaz daļēja 
taisnība, mums viņiem jāpateicas, jāpievēršas attiecīgai sevis inventarizēšanai un jāatzīst savas kļūdas. 
Ja viņi runā muļķības, mēs varam viņus vienkārši ignorēt. Vai arī mēs varam visu atklāti izskaidrot un 
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mēģināt viņus pārliecināt. Ja tas neizdodas, mēs varam tikai nožēlot, ka viņi ir pārāk slimi, lai ieklausītos, 
un mēģināt to visu aizmirst. Nav daudz labāku veidu, kā mācīties pašizziņu un attīstīt patiesu iecietību, 
par to, ko mums var piedāvāt šie labu vēlošie, taču neirotiskie brāļi. Tas vienmēr prasa daudz piepūles, 
un dažreiz mēs paši nevarēsim sekot šim ieteikumam, taču mums jācenšas.

Tagad pievērsīsimies vissvarīgākajai īpašībai – tālredzībai. Manuprāt, tālredzība ir spēja prasmīgi 
paredzēt gan tuvāku, gan tālāku nākotni. Dažiem var šķist, ka šī īpašība ir ķecerības iemiesojums, jo mēs, 
alkoholiķi, pastāvīgi sev atgādinām: “Tikai pa vienai dienai!” Taču šī vērtīgais princips patiesībā attiecas 
uz mūsu emocionālo dzīvi un nozīmē tikai to, ka mēs nedz gaužamies par pagātni, nedz tukši fantazējam 
par nākotni.

Mēs noteikti cietīsim gan kā indivīdi, gan kā sadraudzība, ja visus plānošanas darbus novelsim uz 
labvēlīgu providenci. Dievs mūs, cilvēkus, ir apveltījis ar ievērojamām tālredzības spējām un acīmredzot 
vēlas, lai tās izmantojam. Tāpēc mums jānošķir tukša sapņošana par laimīgo rītdienu un mūsu šodienas 
spējām piesardzīgi paredzēt – spējām, kas, kā mums šķiet, nesīs progresu nākotnē, nevis neparedzētas 
ciešanas.

Tālredzība ir apdomības būtība – nemainīga vērtība, ja tāda vispār pastāv. Protams, mēs savos nākotnes 
aprēķinos bieži kļūdīsimies pilnībā vai daļēji. Bet arī tas ir daudz labāk nekā vispār atteikties domāt par 
to.

Izvērtēšanai ir vairāki aspekti. Mēs uzlūkojam pagātnes un tagadnes pieredzi, lai redzētu, ko tā mums 
nozīmē. No tā mēs atvasinām provizorisku ideju vai vadlīniju. Sākumā ieskatoties tuvākā nākotnē, 
mēs jautājam, kā mūsu ideja vai vadlīnija varētu strādāt. Pēc tam mēs jautājam, kā mūsu vadlīnijas un 
idejas varētu darboties vairākos atšķirīgos scenārijos, kas varētu rasties tālākā nākotnē. Ja ideja izskatās 
pietiekami laba, mēs to izmēģinām – vienmēr eksperimentālā kārtā, ja tas ir iespējams. Pēc kāda laika 
mēs pārvērtējam situāciju un uzdodam jautājumu, vai mūsu plāns jau darbojas vai drīz sāks darboties. 

Šajā brīdī mums var nākties pieņemt kritisku lēmumu. Varbūt mums ir vadlīnija vai plāns, kas joprojām 
izskatās labi, un viss liecina, ka tas darbojas. Tomēr mums ir ļoti rūpīgi jāapsver, kāds būs ilgtermiņa 
efekts. Vai šodienas ieguvumi rīt neatspēlēsies kā lieli zaudējumi? Gandrīz vienmēr mums radīsies 
kārdinājums pieķerties ātrajiem ieguvumiem un piemirst par bīstamajiem precedentiem vai sekām, 
kuras tie varētu izraisīt.

Šie nav tukši spriedelējumi. Mēs esam sapratuši, ka mums nepārtraukti jālieto šie paredzēšanas principi 
– īpaši vispārējās kalpošanas līmeņos, kur likmes ir augstas. Piemēram, attiecībās ar sabiedrību mums 
jāparedz gan AA grupu, gan pašas sabiedrības reakcija ne tikai īstermiņā, bet arī ilgākā laika posmā. 
Tas pats attiecas uz mūsu literatūru. Mums jāaprēķina izmaksas un jāparedz budžets. Mums jādomā 
par mūsu kalpošanas vajadzībām, ņemot vērā vispārējo ekonomisko situāciju, grupu spēju un vēlēšanos 
ziedot. Par daudzām šādām problēmām mums bieži vien jāmēģina domāt vairākus mēnešus vai pat 
gadus uz priekšu.

Būtībā visas AA Divpadsmit tradīcijas sākotnēji bija nākotnes paredzēšanas un tālredzības jautājumi. 
Pirms daudziem gadiem mēs pakāpeniski attīstījām ideju, ka AA ir pašiem sevi jāuztur. Mēs sastapāmies 
ar svešu dāvinājumu problēmu. Tas izraisīja vēl vairāk sarežģījumu. Rezultātā mēs izstrādājām politiku, 
kas paredzēja atteikšanos no svešiem dāvinājumiem. Mēs sākām nojaust, ka lielas summas padarītu 
mūs bezatbildīgus un novērstu no mūsu galvenā mērķa. Visbeidzot mēs ieraudzījām, ka ilgtermiņā sveša 
nauda mūs varētu iznīcināt pavisam. Tajā brīdī tas, kas sākotnēji bija tikai ideja vai vispārēja vadlīnija, 
stingri nostiprinājās par AA tradīciju. Mēs sapratām, ka mums jāupurē īslaicīgs ieguvums par labu 
ilgtermiņa drošībai.
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Līdzīgiem procesiem mēs gājām cauri anonimitātes jautājumos. Daži publiski anonimitātes laušanas 
gadījumi neizskatījās nemaz tik slikti. Taču ar laiku radās nojausma, ka daudzi šādi gadījumi varētu raisīt 
haosu mūsu vidū. Tā tas viss sākās – nojausma noformulējās idejā, kas ir eksperimentāli pārbaudāma, 
pēc tam – stingrā vadlīnijā, un visbeidzot dziļā pārliecībā – rītdienas redzējumā. Šādā veidā izpaužas 
mūsu tālredzīgums. Mūsu atbildīgajiem vadītājiem visā pasaulē jābūt īpaši un noturīgi prasmīgiem šajā 
vitāli svarīgajā procesā. Šādas spējas ir ļoti nepieciešamas mūsu pilnvarotajiem, un domāju – vairākumu 
no viņiem mums jāizvēlas, balstoties uz to, ka viņi jau ir pierādījuši savu spēju būt  tālredzīgiem 
uzņemējdarbībā vai profesionālajā karjerā.

Vienmēr visos AA kalpošanas līmeņos mums iespēju robežās būs nepieciešami ar šādām īpašībām 
apveltīti vadītāji. Vadītāju prasmēm vajadzētu būt līdzīgām neatkarīgi no tā, kurā amatā tie kalpo. Šī 
ideja par vadītprasmi pirmajā brīdī var izskatīties pēc mēģinājuma izcelt īpaši priviliģētus un pārākus 
AA biedrus. Taču patiesībā tas tā nav. Mēs vienkārši atzīstam, ka mūsu talanti var ievērojami atšķirties. 
Orķestra diriģents ne vienmēr ir labs finansists vai vizionārs. Vēl mazāk ticams, ka labs baņķieris varētu 
gūt panākumus mūzikā. Tāpēc tad, kad runājam par vadītprasmi AA, mēs tikai apgalvojam, ka vadītāji 
mums jāizvēlas tā, lai piesaistītu labākos pieejamos talantus, kādus vien varam atrast, pārliecinoties, ka 
šim talantam, lai kāds tas būtu, mēs varētu piedāvāt tādu vietu, kurā tas mums būtu visnoderīgākais. Lai 
gan šis raksts sākumā tika iecerēts saistībā ar mūsu vispārējās kalpošanas vadītprasmi, ļoti iespējams, ka 
daudzi šeit atrodamie ieteikumi var noderēt ikvienam, kas aktīvi iesaistījies mūsu sadraudzībā.

Nekur citur tas neizpaužas patiesāk kā Divpadsmitā soļa darbā – jomā, kurā gandrīz katrs no mums 
darbojas ar vislielāko dedzību. Katrs sponsors noteikti ir arī vadītājs. Likmes ir visaugstākās. Likme 
ir cilvēka dzīvība un visas ģimenes laime. Ko sponsors dara un saka, cik prasmīgi viņš spēj prognozēt 
savu sponsorējamo reakcijas, cik labi viņš plāno un izklāsta savu redzējumu, cik labi uzņem kritiku un 
cik veiksmīgi vada sponsorējamo ar savu personisko garīgo piemēru – šīs vadīšanas prasmes var būt 
izšķirošas. Tas bieži var izrādīties dzīvības un nāves jautājums.

Paldies Dievam, ka Anonīmie alkoholiķi ir svētīti ar tik daudziem līderiem katrā mūsu darbības jomā!

Bils V.

Copyright © The AA Grapevine, Inc. (April 1959). Reprinted with permission.
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Kāpēc es kalpoju cietumā
Šim AA biedram pat sapņos nerādījās, ka kalpošana zonā 

kļūs par vienu no svarīgākajām viņa atveseļošanās sastāvdaļām.

 Uz savu pirmo sapulci Liepājas cietumā atnācu tad, kad pēc ilgākas pauzes liepājnieki atjaunoja 
kalpošanu ieslodzījuma vietās. Līdz tam par kalpošanu cietumā neko daudz nezināju, arī cietumā biju 
vien pāris reizes uz intervijām savas profesijas dēļ. Pirmajā sapulcē bija kādi padsmit cilvēki – mēs 
četri “no brīvības”, pārējie – ieslodzītie un cietuma psihologs, kas arī palīdzēja šo sapulci noorganizēt. 
Varēja redzēt, ka brīvi nejutās neviens – ne mēs, kas atnāca nest vēsti, ne paši cietumnieki, no kuriem 
daudziem šī bija pirmā sapulce mūžā. Kāds mēģināja jokot par alkoholiķiem, reti kurš bija gatavs sevi 
nosaukt par alkoholiķi, vairums vispār klusēja un sapulces laikā pateica tikai vienu frāzi: “Jūtos labi, 
sūdzību nav.”

Kā vēlāk man izstāstīja paši ieslodzītie, viņi domāja, ka mēs esam kaut kādi dīvaiņi, kuri ir atnākuši 
skalot smadzenes un kuriem turklāt par to labi maksā. Mēs centāmies stāstīt par to, ka esam alkoholiķi, 
kā mums klājās “iepriekšējā dzīvē” un kā sadraudzība un programma mums palīdzēja izmainīties. Daži 
pateica, ka brauca speciāli uz Liepāju, lai tikai satiktu “tādus pašus alkoholiķus kā mēs”. Atceros, ka es ļoti 
gribēju parādīt, ka mēs alkoholiķi esam vienlīdzīgi, ka šeit nav vietas augstprātībai vai nosodījumam. 
Godīgi pateicu, ka, iespējams, tā ir tikai sagadīšanās, ka kāds ir brīvībā un var iet uz AA sapulcēm, bet 
kāds sēž cietumā.  Bet vienalga pirmā sapulce bija saspringta, neveikla, un man nešķita, ka tam visam ir 
kāda nākotne. Taču mēs sarunājam, ka pēc pāris nedēļām atnāksim vēlreiz. Tajā brīdī man ļoti palīdzēja 
tie brāļi un māsas, kas jau kādu laiku kalpoja cietumā, jo viņi teica, ka tas ir ļoti normāli, ka uzticēšanos 
reti kad izdodas panākt pirmajā reizē. 

Mēs turpinājām nākt uz cietumu. Sapulces kļuva arvien brīvākas un interesantākās. Varēja just, ka uz 
tām nāk galvenokārt tie ieslodzītie, kam ir interese par šo tēmu. Protams, ik pa laikam bija arī tādi, kas 
nāca ķeksīša pēc, lai dabūtu pirmstermiņa atbrīvošanos utt. (Zīmīgi, bet nesenajā sarunā ar Somijas AA 
brāļiem, kas arī kalpo cietumos, viņi stāstīja, ka arī pie viņiem notiek līdzīgi, taču mēs nospriedām, ka 
arī tas var kļūt par ceļu uz AA.) Katru reizi mēs vienojāmies par kādu tēmu, kas skar atveseļošanos no 
alkoholisma, dalījāmies pieredzē. Sapulces ilga gandrīz divas stundas, lai izteikties varētu ikviens. Tās 
notika cietuma mācību klasē. Mēs daudz smējāmies, kas liecināja par to, ka starp mums ir uzticēšanas.  
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Ja ne restes uz logiem, bieži varēja aizmirst, kur mēs patiesībā atrodamies. Starp Ziemassvētkiem un 
Jauno gadu uztaisījām arī svētku sapulci – ieslodzītie izpušķoja eglīti, mēs atnesām kūku. 

Kādā no sapulcēm viens ieslodzītais pajautāja – ko vēl bez sapulcēm AA piedāvā, lai atveseļotos. Es sāku 
stāstīt par sponsorēšanu, par Divpadsmit soļu programmu, bet godīgi pateicu, ka nezinu, kā tas varētu 
darboties cietumā. Taču piebildu – ja kādam būs interese, gan jau arī to var nokārtot. Vēlāk parunāju ar 
citiem AA biedriem, kas to jau dara. Un jau pēc nedēļas man bija pirmie divi sponsorējamie. Cietuma 
vadība bija ļoti pretimnākoša – sekmēja to, lai mums ir divas stundas nedēļā, kad tikties aci pret aci un 
soļot pa programmu. Atceros, ka uz vienu tādu tikšanos atnācu 2. janvārī. Pārvalde vai administrācija 
vēl nebija paspējusi apstrādāt jaunos dokumentus, bet cietuma vadība ļoti centās, lai tikšanās tomēr 
notiktu, teica, ka “tas mums visiem ir svarīgi”. Es ļoti priecājos, ka Anonīmiem alkoholiķiem izdevās to 
pierādīt ar savu vests nešanu. 

Reizi nedēļā es tikos ar saviem sponsorējamiem. Tajās dienās, kad mums bija arī sapulces cietumā, 
man sanāca pusi dienas pavadīt tur. Varu godīgi pateikt, ka novēlu katram AA alkoholiķim piedzīvot 
ko līdzīgu – no rīta nodot savu mobilo telefonu, ieiet zonā, pavadīt vairākas stundas, strādājot ar citiem 
alkoholiķiem tur, kur nekādas citas darīšanas tajā brīdī neeksistē. Arī sapulcēs bija īpaša aura – varēja 
just, ka neviens nekur nesteidzas, nav kaut kādu blakus lietu, kas bieži novērš uzmanību parastajās 
sapulcēs. Turklāt sponsorējamie cietumā ir disciplinētāki, ja vispār drīkst tā teikt un salīdzināt. Vienreiz 
kādā sapulcē pajokoju – ja kāds nevar saņemties uz soļu rakstīšanu, vajadzētu kādu laiku “pasēdēt”. Tur 
kaut kā soļi rakstās ātrāk.   

Es šobrīd rakstu pagātnes formā, jo tāpat kā daudz kas cits pandēmijas laikā arī cietumu sapulces 
pārtrūka. Bet palika sponsorēšana – gan Ieslodzījuma vietu pārvalde, gan cietuma administrācija atļāva 
mums tikties ar sponsorējamiem caur Skype, ievērojot drošības noteiktumus – cietuma dators aprīkots 
ar tādu programmu, ka ieslodzītais nevar izmantot datoru ārpus Skype programmas. (Jau pieminētajiem 
somu kolēģiem šī pieredze šķita jauna; šobrīd viņi taisās pārņemt mūsu pieredzi savai kalpošanai 
cietumos pandēmijas apstākļos.) 

Man personīgi kalpošana cietumā kļuva par ļoti svarīgu atveseļošanās sastāvdaļu. Darbs ar 
sponsorējamiem tur ir nedaudz īpašāks – kaut vai tāpēc, ka mēs nevaram sazvanīties, kad ir vajadzība, 
tādējādi maksimāli izmantojam laiku, kas ir atvēlēts sarunai (kad citu iespēju nav, apmaināmies ar 
vēstulēm). Es arī saprotu, ka Anonīmo alkoholiķu sadraudzības klātbūtne ieslodzījumā ir ļoti svarīga – 
cietumā, protams, ir daudz grūtāk tikt pie alkohola nekā brīvībā, bet katrs no mums zina – alkoholiķis 
var nedzert, bet viņš ir un paliek alkoholiķis, kam garīgi jāmainās.

D.
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Kā kalpošana AA palīdz manām attiecībām 
un seksuālajai dzīvei

Šī alkoholiķe kļuva atkarīga no romantiskām attiecībām, 
bet kalpošana AA sadraudzībā viņai māca, ka mīlēt varētu arī citādāk.

 Biju vairāk nekā septiņus gadus skaidrā, kad iemīlējos. Neglābjami un līdz galam. Tas sākās 
kā Lielās grāmatas apsolījumos. Dievs darīja man to, ko es pati sev nevarēju izdarīt. Egoisms izzuda, 
mana attieksme un skats uz dzīvi izmainījās, es zaudēju interesi par savtīgām lietām un ieguvu interesi 
par savu biedru (gan tikai vienu, turklāt tas nebija AA biedrs). Mani pameta bailes no cilvēkiem un 
materiālās nedrošības (kurš gan tādā brīdī nolaistos līdz tik prozaiskām lietām!). Es intuitīvi zināju, kā 
rīkoties situācijās, kas mani agrāk mulsināja. Es iepazinu jaunu brīvību un laimi. Es domāju – neko man 
nevajag, neko es nelūdzu, tikai kādu retu tikšanās reizi, tikai zināt, ka viņš ir šajā pasaulē. Un varbūt 
varu kā palīdzēt, kad viņam ir skumji. Satvert roku, skatīties tumšajās acīs. Varbūt varu arī viņam, gan 
ne no alkoholisma, bet citām dzīves nelaimēm cietušam, ar savu pieredzi iedot kādu cerību. Šķita, ka 
Augstākais Spēks manam dzīvesstāstam piešķir atkal jaunu jēgu un nozīmi. 

Pēc dažām nedēļām, kādā svētdienas novakarē, nikni enerģiskā gaitā drasēju pa Pārdaugavas ieliņām un 
telefonā draudzenei, arī AA biedrei, purpināju (bet, ticamāk, paceltā balsī deklarēju), ka neesmu radusi 
pie šādas attieksmes. Ko gan atļaujas cilvēks, kurš nav atbildējis uz MANU ziņu, ka visu dienu esmu 
aizņemta, bet vakarā varētu veltīt viņam mirkli laika?! Teicu, ka draugi pret mani tā neizturas. Ka esmu 
pieradusi pie lielākas cieņas. “Nu, izskatās, ka tavā galvā viņš nav tikai draugs,” draudzene rezumēja… 

Egoisms bija atgriezies. Līdz pat šodienai diemžēl uz palikšanu. Turklāt dažādās savās izpausmēs mans 
egoisms ir tik liels un nepievilcīgs, kādu to neatceros ne no aktīvā alkoholisma laika, ne skaidrības 
sākuma gadiem. Mierinu sevi ar domu, ka tagad vienkārši saredzu labāk. Lasu pašpalīdzības grāmatas, 
kurās teikts, ka lielas jūtas (tās šķietami laimīgās un skaistās) iekustina senus ievainojumus. Pielietoju 
AA Divpadsmit soļus un, būšu godīga, tikpat bieži arī izvairos no soļu darīšanas. Bet ir viena iespēja, 
ko AA man piedāvā, ko esmu darījusi visa šī nu jau vairāk nekā gada garumā un kas man tiešām ir 
palīdzējusi saglabāt kaut kādu emocionālo balansu un arī sociāli pieņemamu uzvedību. Es kalpoju. 

29



Tajā svētdienā, kad nesagaidīju cerēto ziņu no drauga, ar kuru mums līdz attiecību definēšanai vēl bija 
kāds ceļš ejams, es visu dienu kopā ar AA biedriem piedalījos kādā darba grupā. Un, lai arī manas domas 
nemitīgi klejoja, dusmas un aizvainojums auga, es biju drošā vidē, starp savējiem, un veicu darbu, kas, 
cerams, kādam noderēs. 

Kopš atnācu uz AA, ar kalpošanu man bijušas pastāvīgas, mierīgas un harmoniskas, kaut ne ļoti 
intensīvas attiecības (ak, ja es to pašu varētu teikt par romantisko sfēru!). Sāku kalpot aptuveni pusotra 
mēneša skaidrībā un ar pavisam nelielām pauzēm, tā teikt, veselības vai ģimenes apstākļu dēļ, esmu 
to darījusi visu nu jau vairāk nekā astoņu gadu garumā. Jau pašā sākumā pamanīju, ka kalpošanu varu 
izmantot kā poligonu, kurā trenēties sakarīgāk uzvesties profesionālajā dzīvē un vispārējās attiecībās ar 
līdzcilvēkiem. Kalpojot galvenais ir pēc savām spējām labi izdarīt pienākumu, kuru esmu uzņēmusies. 
Man nav jābūt labākajai, man nav jābūt perfektai. Es kaut ko daru tāpēc, ka tas nepieciešams kopējai 
grupas vai AA labklājībai, un es pati esmu šī kopuma daļa. Es nesagaidu īpašu pateicību. Gandarījums 
ir no paša došanas akta – ja kaut ko dodu, tas nozīmē, ka man kaut kas ir. Tas nav nekas izcils, tas nav 
nekas milzīgs, bet es vairs neesmu tā sev tik pazīstamā mūžam deficītā dzīvojošā būtne, kam dzīve un 
cilvēki vienmēr dod par maz. 

Mani vadīja drīzāk intuitīva rīcība, ne apzināts lēmums, kad, pamanījusi, ka iemīlos, kalpošanai pievērsos 
intensīvāk. Pirms tam kādu gadu biju tā dēvētā sapulču staigule – gāju uz vienu, otru, trešo, bet nevienu 
īsti par mājas grupu nesaucu un neuzskatīju. Reizēm kalpoju, vadot sapulci, zināmu ieguldījumu AA 
sniedzu, piedaloties iepriekš minētajā darba grupā. Bija arī citi apstākļi, bet romantiskā trauksme noteikti 
spēlēja svarīgu lomu, lai attiecībā uz sapulcēm tomēr izvēlētos ciešāku piesaisti – vienā no grupām sāku 
kalpot par sekretāri, pēcāk par kasieri. Tas iedeva stabilitātes sajūtu un kaut jel kādu veselīgu atsvaru. 
Protams, arī ikdienas dzīvē bija darba pienākumi, bērns, draugi – taču to visu veikli mācēju pakārtot 
jaunajai romantiskās mīlētājas lomai (jo, kā zināms no izrādēm un filmām, romantiskās mīlētājas ir 
galvenās, kamēr tās pārējās – otrā plāna lomas). 

Kalpošana neprasīja daudz laika, bet tā bija kā tāda mierīga caurviju straume brīžiem emocionālo vētru 
plosītajos manas dzīves ūdeņos. Godīgi sakot, no dalības darba grupā gan atteicos – jo brīvdienu grafiks 
bija rūpīgi jāpārbīda, pakārtojot jaunajai dzīves prioritātei. Taču pēc aptuveni pusgada man radās cita 
iespēja kalpot AA plašākā, ne mājas grupas līmenī. Tā mani joprojām aizrauj, iedvesmo, ļauj veselīgi 
sadarboties ar citiem cilvēkiem, man liekas, ka es daru labu, mūsu kopīgajam darbam ir nozīme, bet 
mans ego šajā sfērā ir mierīgs.  

Tikmēr partnerattiecībās saskaros ar visu to problemātiku, ko rakstā “Mīlestība. Nākamā robeža: jūtu 
skaidrība” apraksta viens no AA dibinātājiem Bils. Būdams jau vairāk nekā 20 gadu skaidrā no alkohola, 
viņš raksta par jūtu skaidrības trūkumu: “Ļoti daudziem no mums piemīt pusaudzīgas tieksmes pēc 
augstas atzinības, pilnīgas drošības un ideālas mīlas – tieksmes, kas visnotaļ piedien septiņpadsmit gadu 
veciem, – tieksmes, kura izrādās neīstenojams dzīvesveids, kad esam četrdesmit septiņus vai piecdesmit 
septiņus gadus veci.” (Bils V. “Rakstu izlase”, 25. lpp.) No savas pieredzes varu vien piemetināt, ka tikpat 
neīstenojamas šīs tieksmes ir arī trīsdesmit septiņu gadu vecumā. 

“Mana galvenā vaina vienmēr ir bijusi atkarība no cilvēkiem un apstākļiem…,” turpina Bils (turpat, 
26. lpp.), un es piekrītoši māju ar galvu. Kopš nelietoju alkoholu, esmu saskārusies ar visdažādākajām 
atkarības transformācijām. Un nu ir pienācis brīdis, kad tā visspēcīgākajā un nepatīkamākajā veidā 
izpaužas caur attiecībām, kuras es pēc dziļas iekšējās sajūtas un dažādiem sabiedrībā pieņemtiem 
kritērijiem gribētu definēt kā mīlestību. 

Izrādās, ka manas iekšējās aktrises jeb egocentriķes ampluā ir tieši romantiskā mīlētāja. Šī ir tā 
loma, kurā es īpaši centīgi gribu vadīt izrādi, rūpējos par apgaismojumu, deju skatiem, dekorācijām 
un to, lai citi aktieri (štrunts par visiem citiem, galvenais jau – tas viens) rīkotos pēc mana prāta. Ja 
vien viss noritētu pēc mana scenārija, ja visi darītu tā, kā gribu es, tad šī izrāde tiešām būtu lieliska…                                                      
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Tik lielisku izrādi jūs neviens vēl neesat redzējuši! Un trakākais, ka ar visām AA iegūtajām zināšanām es 
tomēr maldīgi ticu, ka ar šo atkarību ir citādāk. “(..) alkoholiķis ir stūrgalvīgas plosīšanās galējs piemērs, 
kaut gan viņš pats, protams, tā nedomā.” (“Anonīmie alkoholiķi”, 53. lpp.)

Šobrīd, rakstiski daloties pieredzē, ceru, ka jau esmu sasniegusi dibenu, lai atzītu savu bezspēcību 
un dzīves nevadāmību attiecībā uz romantisko sfēru, beigtu kārpīties, atdotu to savam Augstākajam 
Spēkam un darītu visu, ko nu Divpadsmit soļi paredz: “Mēs (..) nevarējām mazināt mūsu egocentrismu, 
lai cik ļoti to gribējām un mēģinājām, paļaujoties tikai uz saviem spēkiem. Mums bija nepieciešama 
Dieva palīdzība.” (Turpat, 53. lpp.) 

Šobrīd cenšos noteikt savas koordinātas attiecībā pret jauno bedres dibenu, lai varētu atsperties 
Divpadsmit soļu ceļam laukā no tās. Bet tikmēr atzīmēšu dažas no kalpošanas pieredzes pārņemtas 
atziņas, kuras man ne bieži, bet tomēr ar it labiem panākumiem aizvadītā gada laikā izdevies pielietot  
romantiskajās attiecībās un seksā. Tie ir bijuši labi un mierīgi brīži.

• Man nav jābūt perfektai, esmu laba, kāda esmu, un šodien varu darīt tik daudz, cik spēju.

• Ir ļoti patīkami vienkārši dot un nerēķināt, ko saņemšu pretī.

• Ja es daru kaut ko labu otram, tad ar to es daru labu arī sev (pēc analoģijas ar AA grupu skatos uz sevi 
un draugu kā kopumu, nevis konkurentiem vai pretiniekiem).

• Man nav jāplāno, kādas pozīcijas ieņemšu pēc gada vai pieciem. 

“Manu stabilitāti radīja vēlēšanās dot, nevis prasība kaut ko saņemt,” rakstā “Mīlestība” norāda Bils. (27. 
lpp.) Vai man izdosies tam patiesi noticēt?

Anonīma autore

Palīdzi veidot “Vīnogas” saturu! 

Sūti savu dzīvesstāstu vai rakstu par atveseļošanās, vienotības vai 
kalpošanas tēmām uz redakcija.vinoga@gmail.com

 
“Vīnoga” ir lieliska iespēja kalpot sadraudzībai un stiprināt savu skaidrību, 

daloties ar atveseļošanās pieredzi, spēku un cerībām.
 

“Vīnoga” publicē rakstus latviešu un krievu valodā. 
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 Alkohols manā dzīvē bija vienmēr kaut kur blakus, jo to bieži lietoja mājās. Tāpēc es pēc iespējas 
biežāk gāju pastaigās pa mežu, jo mājas mums atradās dziļos laukos, tāpēc laikam esmu dabas bērns, 
kuram divas dienas pilsētā ir par daudz. Laikam ejot, apprecējos un pārvācos tuvāk pilsētai – nu, ja 
Skrundu par tādu var nosaukt. Tad arī sākās alkohola pamēģināšana. Alkoholu pagaršoju aptuveni 24 
gadu vecumā un sapratu, ka tas palīdz aizmirst daudzas smagas lietas. Bet tajā laikā es vēl iedzerto 
kontrolēju. 

Trakākais sākās tad, kad vienā gadā zaudēju sev ļoti mīļu cilvēku, bet pēc gada no vēža nomira mamma. 
Vārdu sakot, līdz 28 gadu vecumam biju apglabājis abus vecākus un man ļoti mīļu, dārgu cilvēku. Tad viss 
tikai sākās. Es dzēru tik daudz, kamēr atlūzu, jo mans mērķis bija atslēgties. Vai krogā, vai pie mašīnas 
stūres, vai visādos pritonos – man bija galīgi uz visu uzspļaut. No tā visa mani nevarēja atturēt pat tas, 
ka man ir bērni. Tā es nomaucu gadu. Tā gada laikā biju ļoti smagi cietis pēc kārtēja kautiņa un apmēram 
nedēļu nogulēju komā. Arī tas mani neatturēja no alkohola. Man liekas, ka pat tad, kad pēc pāris dienām 
atžirgu, uzreiz aizmuku no slimnīcas un kā vienmēr piedzēros. 

2009. gadā nonācu cietumā. Tā bija pirmā reize. Stress bija diezgan liels, jo es nonācu zonā. Bet es ātri 
iedzīvojos, jo mācēju atrast kopējas intereses ar cilvēkiem, kas tur bija sen un kuriem bija liels svars 
kriminālā pasaulē. Mums bija kopējas intereses svaru zālē un sportā vispār. Tā es izcietu savu sodu ļoti 
labi – bez galvassāpēm. Atbrīvojoties turpināju dzert un vārīt jau pamatīgākas ziepes. Jo sapratu, ka 
cietums nav nekas traks – ka nosēdētie gadi nemaina cilvēku, ja vien cilvēks pats to nevēlas, un cietuma 
administrācija arī neko nevar padarīt. 

Pēc četriem gadiem brīvībā Nonākot atkal cietumā, mani pierakstīja Anonīmajiem alkoholiķiem. Tas bija 
2015. gads. Teikšu tā – tos, kas gāja uz tām nodarbībām, neuzskatīja par diži normāliem, ieslodzīto vidē 
to uzskatīja par pazoru (apkaunojumu). Bet es gāju, jo gribēju ātrāk atbrīvoties. Pirmo reizi aizejot uz 
turieni, biju šokā: nevarēju saprast, ko es, normāls cilvēks, kam ir viss, daru starp kaut kādiem sektantiem 
ar nodzertām dzīvēm. Gribēju uzdot jautājumu – cik maksā tiem cilvēkiem, kas nāk uz cietumu un stāsta 
savus dzīvesstāstus. Lielāko laika daļu tajā sapulcē viņi lasīja grāmatu “Anonīmie alkoholiķi”. Tāpat es 
nevarēju saprast, kāds sakars alkohola lietošanai ar paļāvību uz Augstākiem Spēkiem. Kā ticīgs cilvēks es 
to nekādi nesapratu un pat negribēju saprast. Jo ir alkohols un ir Dievs, un tas, ka tos liek kopā, man bija 
nepieņemami. Pēc divām sapulcēm pateicu, ka es tur vairs nerādīšos. Es pat aizmirsu par to, ka gribēju 
ātrāk atbrīvoties. 

Sirds dziļumos zināju
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Bet man paveicās ar ļoti labu inspektoru un psihologu, kas pret mani izturējās kā pret līdzcilvēku. Sāku 
bieži apmeklēt psihologu, jo sapratu, ka šim cilvēkam var uzticēties un būt drošībā. Ka jebkurā situācijā 
viņa ieteiks labāko risinājumu. Tajā laikā man vēl bija ģimene un sieva, ar kuru bijām nodzīvojuši kopā 
gandrīz 17 gadus, tāpēc uzskatīju, ka es neesmu alkoholiķis, jo man ir ļoti laba ģimene, labs dzīvoklis, 
darbs, un ka tad, kad brīvībā dzēru, zem žoga nemētājos. Es piekritu, ka ir problēma, bet, kad vajadzēja 
sevi skaļi nosaukt par alkoholiķi, es uzreiz uzliku barjeru un nerunāju par šo tēmu. Es strādāju ar sevi, 
apmeklēju daudz noderīgu kursu, bet tāpat biju iekšēji diezgan tramīgs, jo sirds dziļumos zināju, ka esmu 
alkoholiķis. 

2019. gadā es atkal tā nopietnāk pieķēros alkohola problēmas risināšanai, jo atkal cerēju ātrāk atbrīvoties 
un man vajadzēja kaut ko darīt tā labā. Turklāt sieva pēkšņi sāka dzīvot ar citu. Sapratu, ka dzīvē tiešām 
kaut kas jāmaina, jo palieku viens. Tieši tajā laikā atkal varēja iet uz AA sapulcēm. Un es nolēmu, ka iešu 
un piedalīšos, jo tālāk sev melot es nevarēju – iekšēji bija liels nemiers. Aizejot uz sapulci, es ieraudzīju 
pavisam citu pieeju cilvēkiem – ļoti foršu, pozitīvu nodarbību ar ļoti smaidīgiem cilvēkiem. Es runāju par 
tiem, kuri bija atnākuši no brīvības padalīties ar saviem dzīvesstāstiem, jo ieslodzītajiem jābūt skarbiem, 
nedrīkst izrādīt emocijas. 

Tajā pirmajā sapulcē es nosaucu sevi par alkoholiķi desmit cilvēku klātbūtnē, un lielāka daļa šo 
cilvēku man bija pavisam sveši. Tajā brīdī man kļuva ļoti viegli. Un es sapratu, ka tas bija pirmais un 
vissvarīgākais solis, lai sāktu risināt alkohola problēmu – atzīt sev, ka esmu alkoholiķis, skaļi to pateikt 
svešiem cilvēkiem un turklāt tādā iestādē kā cietums, jo te nav pieņemts pat izrādīt, ka ar kaut ko netiec 
galā, kur nu vēl skaļi atzīt sevi par atkarīgo. Tajā sapulcē sēdēju un klausījos ar atvērtu muti. Es ļoti cienu 
un novērtēju šos cilvēkus un to, ko viņi dara ieslodzīto labā, kā arī to godīgumu, patiesumu, kādā viņi 
dalās par savām dzīves problēmām. Es sapratu to, ka viņi nāk, lai palīdzētu arī citiem. Es varu droši teikt, 
ka viņi dara lielu un labu darbu. Viņi citiem dod cerību, ka var ļoti labi dzīvot bez alkohola. Teikšu tā – ja 
AA sadraudzība izvilka no tā purva pat tādu bezcerīgu cilvēku kā es, tad jebkurš cits arī var sakārtot savu 
dzīvi – galvenais būt godīgam pret sevi un pāri visam pilnīgi paļauties uz Dievu. Vismaz es to daru – bez 
tā nekā nebūs. Jābeidz būt Dieva vietā.   

Man bija ļoti grūti saprast, kad man teica, ka vajag domāt un rūpēties par sevi, jo atbildēju, ka neesmu 
egoists. Bet, pateicoties savam sponsoram un Divpadsmit soļu programmai, sapratu, ka vajag arī sevi 
mīlēt un rūpēties par sevi, jo, rūpējoties par sevi, neviens neliedz rūpēties un mīlēt apkārtējos. Sapratu – 
ja būšu sakārtojis savu dzīvi, tie, kam esmu svarīgs, nekur nepazudīs un ieguvēji būs visi. 

Tagad jau esmu izgājis Divpadsmit soļu programmu. Šo programmu gāju ar ļoti lielu interesi, jo biju pilnībā 
apņēmies pildīt visu un sapratu, ka vienīgais, kas var palīdzēt sakārtot manu dzīvi, ir AA sadraudzība. 
Es joprojām tā uzskatu. Mani pat nekādi neiespaidoja tas, ka nevarēšu ātrāk atbrīvoties no cietuma. Tajā 
pirmajā sapulcē sapratu – štrunts ar to pirmstermiņu, kaut kad pienāks arī termiņa beigas. Bet tagad, 
pateicoties sadraudzībai un tiem cilvēkiem, kas ziedo savu laiku, lai palīdzētu man dzīvot normālu dzīvi 
bez alkohola, es gribu turpināt to visu arī brīvībā – tas ir svarīgi! Nav liela māksla izdarīt tā, lai pirms 
termiņa atbrīvotos no cietuma, bet laicīgi vajag kārtot savu dzīvi, esot vēl cietumā, lai pēc tam nenonāktu 
atpakaļ. Un AA ir tā sadraudzība, kas man palīdzēja saprast manas dzīves kļūdas un tās labot. 

Varu teikt droši – nekas diži nemainītos ar manu atkarību, ja toreiz nebūtu aizgājis uz to sapulci. Tie 
cilvēki, kas toreiz bija atnākuši no brīvības, man deva vairākas atbildes, kāpēc es nespēju pats tikt galā ar 
alkoholu. Uzticēšanās Dievam atrisina daudz lietas – to varu pateikt pēc savas pieredzes. 

Tas īsumā ir mans dzīvesstāsts. Liels paldies AA sadraudzībai un tiem cilvēkiem, kuri nāk uz cietumu, lai 
palīdzētu ieslodzītajiem risināt atkarības problēmu. Tas ir ļoti vajadzīgi. 

Juris S.
Liepājas cietums
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Piederīga, saprasta un savējā
Viņa alkoholu lietoja kā palīdzības kruķi, lai cīnītos pret bailēm no cilvēkiem un dzīves. 

Bet tagad viņas risinājums ir paļaušanās.

 Nesen uzdūros pierakstiem, ko rakstīju kā vecgada pārdomas, tas bija apmēram divus gadus 
pirms atnākšanas uz AA. Tās skan šādi: “Sešus mēnešus nelietoju ne pilītes alkohola. Palīdzēja dakteris 
S. Bet tad atsāku. Taču dažbrīd šķiet, ka sāku iemācīties. Cīņa turpinās.”  Tagad esmu vairāk nekā trīs 
gadus skaidrā, esmu tik pateicīga, šodien es necīnos, apsolījumi ir piepildījušies, es faktiski uz alkoholu 
nereaģēju, tas mani netraucē, man nav tieksmes. Un tas ir, tikai pateicoties sadraudzībai, Augstākajam 
Spēkam. Nevarēju noturēties ilgāk par vienu divām nedēļām. Saderēju ar draudzeni, ka uz gavēņa laiku 
vienu mēnesi nelietosim, jau otrās nedēļas laikā atsāku lietot. Tas ir brīnums, ka tagad esmu vairāk nekā 
trīs gadus skaidrā.

Atskatoties uz bērnību, man šķiet, ka lūzums notika aptuveni sešu gadu vecumā. Pirms tam biju smaidīgs 
bosiks, bet pirmās klases bildēs jau var redzēt, cik esmu pārbijusies. Viss it kā forši, bet man ir bailes un 
saspringums sejā. Tas arī raksturo mani – baidījos no cilvēkiem, uzdevumiem, dzīves. Šī bilde raksturo, 
kā es jutos, ka dzīve ir pilna ar noteikumiem, kurus zina visi pieaugušie, bet es tos mēģinu uztaustīt un 
uzminēt.

Mani mājās fiziski neietekmēja, it kā bija labvēlīga ģimene, lai gan tēvam vēlāk bija problēmas ar 
alkoholu. Man skolas laikā bija ārkārtīgi grūti, jutos neiederīga – ko gan citi bērni tādu zina, ko es 
nezinu? Nemācēju veidot draudzīgas attiecības – tikai, ja mani kāds aicināja, tad atsaucos, nevarēju 
par sevi pastāvēt. Es bēgu grāmatās. Lai arī lasīšana ir laba lieta, saprotu, ka tā jau bija pirmā bēgšanas 
pazīme. Čipsu paka plus grāmata, un es atslēdzos. Vasarās jutos labāk, bija vairāk brīvības, bet patiesībā 
es pati biju sevi ielikusi tādos rāmjos, man nebija pārejas laika dumpinieciskuma, biju labs un vecākiem 
ērts bērns.

Uzskatu, ka jau no pirmajām dzeršanas reizēm dzēru kā alkoholiķe. Sāku dzert salīdzinoši vēlu – 11. 
vai 12. klasē, bet jau no pirmajām reizēm man vajadzēja vēl. Jau kādā piektajā reizē pārdzēros, jo man 
vajadzēja vēl un vēl un bija atmiņas zudumi.

Reiz notika kāda situācija, kas labi raksturo to laiku. Mani un brālēnu vecāki nepalaida uz ballīti, bija 
vasara, un mēs abi izdomājām, ka jāiedzer. Tā arī izdarījām, nopirkām vīnu un no diviem bailīgiem 
pusaudžiem pārvērtāmies par pusaudžiem, kuri dodas uz ballīti, aicina citus jauniešus pievienoties 
bariņā, bet arī tad jau sekoja blackout. Jau pirmās iedzeršanas reizes liecināja, ka āķis lūpā un vajag vēl.
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Vēlāk alkoholu sāku lietot kā palīdzības kruķi. Pirms uzstāšanās reizēm, kur man bija nepieciešama 
drosme, vai bija “jāizcieš” sociāls pasākums ar nepazīstamiem cilvēkiem vai randiņš – pirms šiem 
pasākumiem iedzēru. Sākumā, protams, iedzertā alkohola daudzums vēl bija mazs – drosmei pietika 
ar vienu kokčiku, bet jau tad dzēru slepus un atšķirība bija milzīga. Bez alkohola es sarku un bālēju, bet 
iedzērusi biju runātīga, dzinu jokus, domāju, ka alkohols ir mans labākais draugs, lietoju to visās dzīves 
situācijās. Tā kā ir teikts grāmatā “Anonīmie alkoholiķi”, mana ar alkoholu piesātinātā dzīve man šķita 
pilnīgi normāla. Es izvairījos no pasākumiem, kuros nebija alkohola, tādu pasākumu es uzskatīju par 
bezjēdzīgu.

Regulāra dzeršana sākās tad, kad studiju laikā ārzemēs tiku prom no vecākiem. Dzīvoju viena un tad arī 
sākās divdiennieki, trīsdiennieki. Ballītēs piedzēros līdz bezsamaņai, man tas patika un šķita bohēmiski. 
Atbraucot atpakaļ uz Latviju, dabūju labu darbu un drīz sāku dzert arī darbā. Dzēru drosmei, vairākas 
reizes par mata tiesu mani gandrīz pieķēra. Slēpu alkoholu somā, skapīšos, staigāju pa plānu ledu un 
turpināju to darīt. Dzēru arī atbildīgos darba brīžos, slēpu alkoholu, piemēram, minerālūdens pudelēs. 
Tumšie spēki palīdzēja, ka darbā nekad nepārdzēros un biju pie sajēgas, bet tas viss bija ārkārtīgi smags 
darbs – plānošana, lai paspētu gan sagatavoties pirms atbildīgās tikšanās vai tiesas sēdes, gan nopirkt 
alkoholu, noslēpt, ieņemt devu, lai izmainītu apziņas stāvokli un iegūtu drosmi. Galu galā kļuvu par 
plosta dzērāju – nedēļu noplostoju, nedēļu atgāju. Laiks gāja ļoti ātri.

Šī mana jaunā gada apņemšanās notika pēc viena no plostiem, kad es ļoti nobijos, jo dzeršanas kļuva 
aizvien draudošākas. Biju ārzemēs darba jautājumā kopā ar mazpazīstamiem kolēģiem, bet man dienas 
laikā uznāca nenormāla tieksme. Izlavījos no tikšanās, aizdevos pēc stiprā alkoholiskā dzēriena un 
iegāju savā draudzīgajā vietā – tualetē. Iedzēru, atgriezos, atkal dzēru… un vairs neko neatceros. Atceros 
tikai to, ka kolēģi ir nolikuši mani mašīnā, mēs dodamies atpakaļ, viņi ir ļoti nikni, es atceros tikai kaut 
kādus uzplaiksnījumus, kad stāstu, cik man ir grūta dzīve, un cilvēki skatās uz mani kā uz trako. Arī šī 
reize nebija tā, kad es aizgāju pie narkologa, bet šādas reizes sāka atkārtoties – draudīgas, biedējošas. 
Man arī bija bail par savu laulību.

Tad beidzot aizdevos pie narkologa, un tā bija pirmā reize, kad es ar kādu dalījos par to, ka man ir 
problēmas ar alkoholu. Biju ļoti uztraukusies, balss trīcēja, pati arī. Tas nostrādāja – sešus mēnešus 
noturējos, gāju uz tikšanos ar narkologu, bet ar laiku jutu, ka man tās neko nesniedz. Stāstīju, ka man 
ir problēmas ar komunikāciju, bet jūtu, ka narkologam man nav ko teikt. Ko gan viņš varēja pateikt – 
re, kā Raimonds Pauls, re, kā diplomāti staigā apkārt ar sulas glāzi. Ko viņš varēja man pateikt, ja viņš 
nesaprot, ka es visa esmu stresā, trauksmē, ka nezinu, kā dzīvot bez sava kruķa. Gāju pie narkologa 
aizvien retāk un atsāku arī dzert. Atsāku to cīņu.

Ar vīru izšķīrāmies, tas bija tumšs brīdis, pazuda pamats zem kājām. Viņš bija mans līdzatkarīgais 
aprūpētājs, uz āru varēja noturēt fasādi, ka viss ir labi – māja, darbs. Bet tagad es saprotu, kāds ārprāts 
tas ir – dzīvot ar alkoholiķi. Tajā brīdī – “vistumšākais ir pirms rītausmas” –,  lai arī bija baiss izmisums, 
man atnāca sajūta, ka būs labi, šī sajūta bija vārga, bet tā bija. Pirms tam biju paļāvusies tikai uz sevi, ka 
man vajag to sakārtoto dzīvi, laulību. Pēkšņi man to visu atņēma, bet man šķita, ka būs labi.

Man vairs nebija ne no viena jāslēpjas, plosti kļuva aizvien trakāki, un es sāku ieraudzīt, kādā elles aplī 
dzīvoju. Vēl nekad nebiju bijusi atkačkā, pati mocījos, vienmēr kaut kā nokāpu. Izmetu visas pudeles, 
satīrīju māju, uzklāju tīru gultu, kādā trešajā dienā pati sāku mazliet izskatīties pēc cilvēka, atbildēju uz 
e-pastiem, telefona zvaniem, sazvanīju mammu, darbu. Bet, kad nedēļa gāja uz otru pusi, jau parādījās 
doma par pirmo glāzīti un aizgāja plosts. Pamanīju, ka atkal esmu tajā šausmīgajā stāvoklī un varu sākt 
septiņu dienu plostu. Sākusi saprast, ka netieku galā, es pārbijos. Noturējos sešus mēnešus skaidrā, man 
tas patika, bet es netiku atpakaļ uz to nedzeršanu. Man šķita, ka tagad, pēc tik ilga nedzeršanas laika, es 
zināšu, kā… bet tā nebija. Kādu pusotru vai divus gadus turpināju un nevarēju uzsākt jaunu skaidrību.
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Esmu pārliecināta, ka ar saviem spēkiem, gribasspēku, cilvēcisku apņemšanos, līdzcilvēku palīdzību es 
nevaru palikt skaidrā. To var izdarīt tikai Augstākā Spēka brīnums, kas ir šīs sadraudzības pamatā. Pēc 
kārtējā apkaunojošā plosta atnācu uz AA. Atradu Google AA jau pirms kāda laika, bet man pašai šķita, 
ka tā nu ir pēdējā iespēja. Atradu sapulci, kura man šķita visrespektablākā, izslēdzu visu, kas saistīts 
ar baznīcas telpām. Uzzvanīju par pirmo sapulci. Esmu pateicīga sadraudzības brālim, kurš atbildēja 
uz manu zvanu. Devos uz sapulci un redzēju, ka nāk arī kāda sieviete, jautāju: “Vai jūs arī ejat…” Un 
nevarēju izteikt, tik bail izteikt šos vārdus – AA. Izrādījās, ka kopā ar viņu biju kļūdas pēc aizgājusi uz 
kādu draudzes mūzikas pasākumu, jau gāju prom, liku roku uz ārdurvju roktura, bet man zvanīja šis 
pats cilvēks un jautāja: “Nu, jūs būsiet?” Nokļuvu sapulcē un biju tik laimīga, izrādījās, ka sapulcē cilvēki 
runāja manā valodā… un man vairs nebija svarīgi, vai viņi bija uzvalkos vai kā, bet beidzot šeit bija 
cilvēki, kuri bija kā es, kuri dalījās savā pieredzē, kā tas ir, kad nevar nedzert, un kā ir tagad, un ka viņi 
vairs nedzer kādu laiku.

Bet man brīnums nenotika no pirmās sapulces, apmeklējot otro, trešo, man atkal parādījās augstprātība 
– mans lielākais rakstura trūkums. Man sāka likties, ka es varu gudri parunāt. Man atkal šķita, ka 
man nepieciešamas attiecības, tādas man bija greizās prioritātes. Man bija jādodas uz randiņu, un, 
sēžot sapulcē, es jau sapratu, ka dzeršu, jo bez tā uz randiņu iet es nevaru. Par laimi, pēdējais posms, 
kapitulācija nebija pārāk garš, prioritātes mainījās, es lūdzu palīdzību, nevarēju nokāpt no plosta, lūdzu 
palīdzību vecākiem, un aizgāju vēlreiz uz AA – jau citāda. Es sapratu, ka tā būs vienmēr, zuda ilūzijas par 
skaistu iedzeršanu, katru reizi būs plosts, nekad nevarēšu apstāties, plosti, mokas būs jau par dzīvību 
un nāvi.

Mans ego bija saplacis, pazemība bija atnākusi pie manis, un es ar lielu prieku nācu uz sapulcēm. 
Klausījos ar lielu prieku dzīvesstāstus, redzēju, ka skaidrību svin ar tortēm, cik atklāti cilvēki dalās, kādi 
ir bijuši pārdzīvojumi, bedres, tie man bija lieli līdzpārdzīvojumi, un es ļoti identificējos. Biedri ieteica, ka 
jāmeklē sponsors un jāiet soļi. Ļoti baidījos, vai spēšu sasniegt sešu mēnešu skaidrību, varbūt šis strādās 
atkal tikai uz kādu laiku. Bet nē – es joprojām esmu skaidrā. Sāku iet soļus, un, visticamāk, tad arī notika 
lielais brīnums. Viens pret vienu saruna ar sponsori – tas bija kaut kas īpašs, ka man velta tik daudz 
laika, neko neprasot pretim, daudzas stundas pavadījām sarunās. Sponsore priecājās par katru manu 
zvanu. Man sāka parādīties drošības sajūta, arī no tā, ka sponsore dalījās, kā viņa dzērusi “pa čorno”, ka ir 
man līdzīga, bet viņa ir skaidrā. Es no sirds ticēju, ka soļi palīdzēs un man tā arī bija. Pirmais solis – vairs 
necīnos ar alkoholu, man nav ikdienas cīņas. Nevaru iedomāties savu dzīvi, ja man nebūtu ticības un 
uzticēšanās Augstākajam Spēkam – tā ir neatņemama manas ikdienas sastāvdaļa, jo dzīve taču turpinās, 
ir grūtības un problēmas. Man ir risinājums – lūgšanas, sarunas, stāsti un paļāvība uz Augstāko Spēku. 
Bez tā es nevarētu, jo man kā alkoholiķei dzīve skaidrā bez šī būtu neciešama, joprojām esmu nedroša, 
nobijies bērns, es kļūdīšos, ja man nav Augstākā Spēka – es nevarētu ikdienu izturēt. Man ir atkal viens 
risinājums tāpat kā agrāk – tikai agrāk tas bija alkohols, bet tagad man ir paļāvība. Ceturtais un Piektais 
solis spēcīgi nostrādāja – brīvi, bez kauna un sarkšanas varu dalīties ar nepatīkamajiem, briesmīgajiem 
alkohola lietošanas brīžiem, es vairs par to nepārdzīvoju, nedomāju. Ceturtajā un Piektajā solī visu nastu 
un bagāžu noliku. Jā, attiecības ar vecākiem joprojām ir darbībā, joprojām rakstu inventarizācijas. Bailes 
no nākotnes joprojām ir, ir ko darīt ar baiļu inventarizāciju, bet tas vairs nav salīdzināms. Agrāk šķita, ka 
viss atkarīgs no manis, bet tagad zinu, ka man nav ne par ko jācīnās, varu paļauties uz Augstāko Spēku. 
Saprotu, ka soļu iešana nekad nebeigsies. Tagad atkal rakstu Ceturto soli par aizvainojumiem, process 
notiek, jā, brīžiem ir grūti, sāp, ir jāraud, bet man vairs nav melns izmisums, kāds bija pirms AA. Man ir 
tik daudz draugu. Un tas mani joprojām pārsteidz – man, kas nevarēja izveidot attiecības ar cilvēkiem. 
Es jūtos AA piederīga, saprasta un savējā.

 
Debora

Stāsts pierakstīts spīkeru sapulcē grupā “Maratons onlainā”.
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Palīdzi veidot “Vīnogas” saturu! 

Sūti savu dzīvesstāstu vai rakstu par atveseļošanās, vienotības vai 
kalpošanas tēmām uz redakcija.vinoga@gmail.com

 
“Vīnoga” ir lieliska iespēja kalpot sadraudzībai un stiprināt savu skaidrību, 

daloties ar atveseļošanās pieredzi, spēku un cerībām.
 

“Vīnoga” publicē rakstus latviešu un krievu valodā. 

Redakcijas un visu autoru vārdā – milzīgs paldies par to, ka izlasīji! 
Un ļoti ceram lasīt arī Tavu stāstu “Vīnogas” turpmākajos izdevumos.  


