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Turpmākās 2022. gada tēmas:
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“Vīnoga” publicē rakstus latviešu un krievu valodā.
 

Visa gada garumā iesūti savu dzīvesstāstu vai rakstu par citu – ar atveseļošanos saistītu – tēmu.
 

Iesaki tēmu, par kuru “Vīnogai” vajadzētu rakstīt 2023. gadā!
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 Ir pagājis viens gads, kopš  “Vīnoga” ir 
pārgājusi no strikti analogā uz digitālo formātu. 
Kā lai atskatās uz viena gada laikā padarīto, 
neiekrītot klišeju lamatās ar tādiem retoriskiem, 
neatbildamiem un pat bezjēdzīgiem jautājumiem 
kā “Viens gads – tas ir daudz vai maz?”. Skaidrs, 
ka viens gads vienā kontekstā var būt milzīgs laika 
sprīdis un tikai mirklis citā. Vienā gadījumā tā var 
būt pilnīgi bezjēdzīga mērvienība, kamēr citā tas 
ir lielisks atskaites punkts. Kādam tas var nozīmēt 
visu, un citam – neko. Lai kā arī būtu, gads tomēr 
nav kāds formāls cilvēku izdomāts untums, bet 
gan universāla, bioloģiska un pat astronomiska 
laika mērvienība, tāpēc to ignorēt nebūtu prātīgi.  

Ko tad esam pa šo gadu sastrādājuši? Interneta 
žurnālā “Vīnoga” kopš 2021. gada jūlija ir publicēti 
136 raksti: 12 no tiem – redakcijas slejas; 61 raksts 
publicēts atveseļošanās apakšnodaļā; 31 raksts ir 
bijis primāri par vienotības tēmu; 14 raksti veltīti 
kalpošanas tēmai; kā arī 18 dzīvesstāsti.

Šādā atskatā uz padarīto ļoti piestāvētu jums 
pastāstīt kādu kuriozu atgadījumu vai anekdoti 
no redakcijas ikdienas, tomēr pilnīgi pārsteidzošā 
kārtā darbs AA “Vīnogas” redkolēģijā rit 
apbrīnojami raiti. Izņemot rakstu iesniegšanas 
termiņa kavēšanu (no kā radošajos kolektīvos, 
šķiet, izvairīties nav iespējams), citas aizķeršanās 
pat nenāk prātā. Mēs noteikti vēlotos vairāk lasītāju 
un rakstītāju, tomēr esam ārkārtīgi pateicīgi par 
mūsu nelielo, bet uzticamo lasītāju skaitu un jo 
īpaši lielu paldies sakām visiem, kas piedalās 
“Vīnogas” satura radīšanā. Šajā kontekstā: ja vēlies 
padalīties ar savu stāstu par jebkādu tēmu saistībā 

ar savu pieredzi, atveseļojoties no alkoholisma ar 
Anonīmo alkoholiķu sadraudzības palīdzību, tad 
ļoti gaidīsim Tavu stāstu: 
redakcija.vinoga@gmail.com

Starp citu, kad jaunā “Vīnogas” redakcija bija 
izveidojusies ar mērķi žurnālu pārcelt pilnībā uz 
interneta vidi, saņēmām arī pa kādam skeptiskam 
komentāram no “vecajiem” redkolēģijas biedriem, 
kas galveno pretestības stūrakmeni balstīja 
argumentā, ka AA žurnāls nedrīkst pavisam pazust 
no drukātā formāta. Tagad atskatoties, varam 
secināt, ka digitālā “Vīnoga” ir dzīvotspējīga un 
ar limitētu laika un finanšu līdzekļu ieguldījumu 
sniedz bagātīgu saturu mūsu brāļiem un māsām, 
kā arī potenciālajiem jaunatnācējiem. Tomēr 
arī mūsu pašreizējais redakcijas sastāvs piekrīt 
viedoklim, ka drukātam medijam ir savas 
priekšrocības, tāpēc jau otro reizi esam izveidojuši 
pusgada rakstu izlasi, ko viegli var izdrukāt 
jebkurš, kuram ir pieeja internetam un printerim, 
un padalīties ar cilvēkiem, kuriem šāda pieeja ir 
ierobežota.

Nobeigumā padalīšos ar to, ko saņemot viena gada 
skaidrības medaļu, dzirdēju no sava sponsora: 
“No visiem piedzīvotajiem skaidrības atskaites 
punktiem neviens man nav šķitis tik nozīmīgs, kā 
pirmais gads.” Pēc vairāk nekā trīs gadiem dzīves 
skaidrā varu apgalvot, ka ar mani ir tieši tāpat – 
pirmais gads bija kas īpašs!

Redakcijas vārdā –
Oskars, ar sveicieniem no Maijas, Dmitrija, Zitas 

un Kristīnas.



 Kad vēl biju jaunatnācēja, viena no manām AA draudzenēm tika hospitalizēta. Neatceros visus 
apstākļus, tikai to, ka kāds sapulcē paziņoja: “Sūzija S. ir slimnīcā.” Tā kā tolaik mēģināju kļūt labāka, 
rūpīgāka un jaukāka, nolēmu viņu apciemot. Aizbraucu uz slimnīcu, novietoju auto, bet, tuvojoties 
slimnīcas ieejai, sapratu, ka nezinu ne Sūzijas palātas numuru, ne arī viņas uzvārdu! Es taču nevarēju 
iet uz reģistratūru un teikt, ka esmu šeit, lai apciemotu savu labu draudzeni Sūziju, ja pat nezinu viņas 
uzvārdu! Kamēr es tur stāvēju un mēģināju izdomāt, kā lai viņu atrodu (tajos laikos nebija mobilo 
telefonu), kāds cits mūsējais ienāca slimnīcā, un viņš zināja gan Sūzijas uzvārdu, gan palātas numuru.

Šo stāstu pastāstīju savai draudzenei Šultsijai, kura bija vecbiedre no manas dzimtās Detroitas un bija 
pazīstama arī ar Dr. Bobu. Viņa palika skaidrā 1940. gadu vidū un stāstīja man, ka ir bijusi kāda nedzerošu 
cilvēku grupa, kas regulāri devusies uz Akronu uz sapulcēm. Kad izstāstīju viņai par Sūziju un slimnīcas 
apmeklējumu, Šultsija padalījās ar savu pieredzi, kura bija ļoti līdzīga un par kuru var izlasīt grāmatā 
“Dr. Bobs un krietnie vecbiedri”.

Šajā grāmatā var lasīt vairākus ar anonimitāti saistītus anekdotiskus atgadījumus, ieskaitot citātu no 
1969. gada Grapevine raksta, kas apraksta Dr. Boba S. komentāru (izdevumā latviešu val. 264.–265. lpp.):

“Tā kā mūsu anonimitātes tradīcija skaidri norāda līmeni, kādā jānovelk robeža, katram, kurš māk lasīt 
un kurš saprot angļu valodu, būtu jābūt acīmredzami skaidram, ka anonimitātes saglabāšana jebkurā 
citā līmenī ir šīs tradīcijas pārkāpums.[i]

AA biedrs, kurš slēpj savu identitāti no cita AA biedra, izmantojot tikai savu vārdu, pārkāpj tradīciju tieši 
tādā pašā līmenī kā AA biedrs, kurš atļauj savu vārdu publicēt presē saistībā ar AA lietām.

Cik anonīma vēlos būt? 
Pieredzes stāsts par dažādiem anonimitātes līmeņiem.
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Pirmais uztur savu anonimitāti virs preses, radio un filmu līmeņa, bet otrais savu anonimitāti uztur zem 
preses, radio un filmu līmeņa – lai gan tradīcija vēsta, ka mums sava anonimitāte jāuztur preses, radio 
un filmu līmenī.”

Sapulcē, kurā uzsāku savu skaidrību, vecbiedri mani brīdināja – ir svarīgi saglabāt savu anonimitāti 
preses, radio un filmu līmenī, bet sadraudzībā, esot kopā ar citiem biedriem un sapulcēs, būtu vēlams 
lietot savu uzvārdu, lai mani var atrast slimnīcā vai telefonu grāmatā. Viņi arī atgādināja, ka varu 
izvēlēties lauzt tikai savu anonimitāti un ka man ir jārespektē citu anonimitāte. Lielāko savas skaidrības 
laiku esmu izvēlējusies lietot abus – gan vārdu, gan uzvārdu –, kad stādos priekšā AA sapulcēs. Taču, kad 
dalos sapulcēs vai pasākumos, kurus ieraksta, es savu uzvārdu nelietoju.

Bet laiki ir mainījušies, ne? AA vispārējās kalpošanas biroja mājaslapā, ierakstot meklētājā “anonimitāte”, 
parādās 12 ieraksti, visi lieliski. Mēs dzīvojam citā laikmetā, un mūsdienās tehnoloģijas ir visās mūsu 
dzīves jomās. Tāpat kā daudziem citiem, arī man nākas saskarties ar situācijām, kurās jāsaprot, cik 
anonīma vēlos palikt, bet, kad viens jautājums atrisināts, parādās jau kāds cits. Kad runāju ar savu 
sponsorējamo, vienmēr sev atgādinu, ka vārdi “mana pieredze bija..” vienmēr mani aizved tur, kur vajag. 
Tādā pašā veidā brošūra “Saprast anonimitāti” balstīta AA pieredzē. 

AA biedru pieredze mums saka sekojošo (Understanding Anonymity, 12. lpp.):

- Cieni pārējo AA biedru tiesības saglabāt savu anonimitāti tādā līmenī, kādā viņi to vēlas.

- Esi piesardzīgs nelauzt anonimitāti, postojot, sarakstoties, blogojot, esi īpaši uzmanīgs nelauzt citu 
anonimitāti

- Kad runā kā AA dalībnieks ne AA pasākumā, lieto tikai savu vārdu

- Saglabā personīgo anonimitāti rakstos un autobiogrāfijās.

- Izvairies no tādiem amata nosaukumiem kā “AA konsultants”, kad tiec nodarbināts kādā ar alkoholisma 
slimību saistītā profesijā (iesakām lietot “konsultants alkoholisma jautājumos”).
 
- Lietojiet uzvārdus sadraudzības ietvaros, it īpaši grupu kalpotāju vēlēšanās vai citos kalpošanas darbos.

Penija P.

[i] Angļu valodā Vienpadsmitā tradīcija skan: “Our public relations policy is based on attraction rather than 
promotion; we need always maintain personal anonymity at the level of press, radio, and films.” (“Mūsu 
sabiedrisko attiecību politika balstās uz pievilcību, nevis reklāmu; mums vienmēr jāievēro personiskā 
anonimitāte preses, radio un filmu līmenī.”) Apstiprinātajā Vienpadsmitās tradīcijas tulkojumā latviešu 
valodā šobrīd līmeņa jēdziens nav saglabāts. 



 Pavisam nesen kā novērotājs piedalījos Lielbritānijas vispārējās kalpošanas konferencē. 
Sestdienas vakarā, pēc garas dienas komiteju sēdēs, delegāti sapulcējās konferences lielajā zālē uz 
jautājumu un atbilžu sesiju. Kāds delegāts uzdeva pilnvaroto padomei jautājumu par zināmas naudas 
summas pieņemšanu, kas, viņaprāt, bija pretrunā ar Septīto tradīciju. Padomes pārstāvji sniedza atbildi 
un pamatoja, ka rīkojušies tradīcijas ietvaros. Tomēr tas neapmierināja jautājuma uzdevēju un viņa 
biedrus. Sekoja vairāki citi jautājumi par šo tēmu, savukārt pilnvarotie mēģināja atbildēt. Drīz vien šķita, 
ka atmosfēra zālē kļūst nokaitēta, delegātu rindās bija dzirdama sačukstēšanās. Lai gan kā novērotājs 
nevarēju zināt pilnu šī jautājuma kontekstu, es redzēju, ka jautājums ir jūtīgs un nav tik viegli atrisināms. 
Vēlāk satiku abus biedrus – jautājuma uzdevēju un padomes pārstāvi – foajē, kur viņi turpināja sarunu 
privāti. Lai gan varēja redzēt, ka ne viens, ne otrs nejūtas gluži ērti, tomēr palika iespaids, ka abi ir gatavi 
tajā brīdī atteikties no personiskiem apvainojumiem. Abi atzina, ka, iespējams, bija viens otru pārpratuši, 
un izteica gatavību meklēt kopēju valodu, lai jautājumu atrisinātu.

Šis gadījums man lika aizdomāties par vienotību – šo cēlo jēdzienu, par kuru viegli runāt, bet ne vienmēr 
ir tik viegli īstenot. “Anonīmo alkoholiķu vienotība ir pats dārgākais, kas mūsu sadraudzībai ir,”  rakstīja 
Bils V. esejā par Pirmo tradīciju. “No tās ir atkarīga gan mūsu dzīve, gan to cilvēku dzīve, kuri vēl pie 
mums nāks.” (“Divpadsmit soļi un divpadsmit tradīcijas”, 123. lpp.)

Tie ir drosmīgi vārdi, bet vai tā nav taisnība? Ja mana dzīvība ir atkarīga no AA vienotības, tad man ir 
jārūpējas par to tikpat lielā mērā, cik es rūpējos par savu dzīvību. Par laimi, man ir pieejami principi, 
kurus ievērojot, es varu parūpēties par AA vienotību un tātad arī par sevi. Tās, protams, ir mūsu tradīcijas 
– mūsu Otrais mantojums, viena no simboliskā trijstūra malām. Taču viss sākas krietni agrāk – ne velti 

Vienotība, nevis vienādība 
AA biedra pārdomas par to, kā mums palikt vienotiem par spīti mūsu atšķirībām.
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šī trijstūra pamata mala ir atveseļošanās Divpadsmit soļi. Ja vēlos stiprināt mūsu vienotību, no kuras 
atkarīga arī mana dzīvība, mans pienākums ir rūpēties par savu atveseļošanos. 

Kā daudzi citi arī es esmu piedzīvojis sajūtas, kad man šķitis, ka citi AA biedri mani nesaprot vai, kas 
ļaunāk, pat negrib mēģināt saprast. Šīs sajūtas, kas tik ļoti patīk manam ego, man saka, ka visi ir pret 
mani un ka man ir jāiet prom. Man ir jānodalās, jāaizcērt durvis, jāiet meklēt cilvēkus, kas mani saprot. 
Tagad zinu, ka šīs sajūtas sauc par aizvainojumu, bet aizvainojums, savukārt, ir ienaidnieks numur viens. 
Nekas cits tā neiznīcina alkoholiķus kā aizvainojums. Vēlēšanās nošķelties, izolēties, pierādīt citiem, ka 
zinu labāk. 

Paldies Dievam, vienotība nenozīmē vienādība. Tā nenozīmē, ka mums visiem ir jābūt vienādiem 
uzskatiem. Tā nozīmē, ka esam gatavi pieļaut iespēju, ka mums var nebūt taisnība. Tā nozīmē gatavību 
ieklausīties tieši tad, kad to darīt gribas vismazāk. 

Uzskatīt, ka mēs sasniegsim tādu saskaņu, kurā visiem būs vienāds viedoklis, ir dzīvot garīgajā bērnudārzā, 
kā rakstīja Bils. Domāju, tas ir viens no lielākajiem vienotības pārpratumiem – ka mums nedrīkst būt 
atšķirīgu viedokļu. Vienotība nenozīmē vienādus viedokļus, bet gan to, ka mēs spējam ar mīlestību un 
iecietību pieņemt viedokli, kuram nepiekrītam.

“Daudzi no mums saprot, ka, iegūstot patiesu iecietību pret citu cilvēku trūkumiem un cieņu pret viņu 
viedokļiem un uzskatiem, mēs kļūstam daudz noderīgāki apkārtējiem cilvēkiem,” rakstīts Lielajā grāmatā. 
(“Anonīmie alkoholiķi, 17. lpp.) Jo ilgāk esmu skaidrā un mēģinu kalpot, jo vairāk pārliecinos par šī 
apgalvojuma patiesumu. Agrāk mēdzu uzskatīt iecietību par vājuma izpausmi, bet gatavību paturēt muti 
– par gļēvumu. Bet tagad es regulāri mēģinu atcerēties Dr. Boba atvadu vārdus 1950. gada starptautiskajā 
salidojumā Klīvlendā: “Mēs saprotam, kas ir mīlestība. Mēs saprotam, kas ir kalpošana. Tāpēc paturēsim 
prātā šīs divas lietas. Atcerēsimies būt uzmanīgi ar to bieži kļūmīgo orgānu, ko sauc par mēli. Ja liekam 
to lietā, tad izmantosim to ar labsirdību, apdomīgumu un iecietību.”

Kaut kur mūsu literatūrā ir teikts, ka anonimitāte ir pazemība darbībā. Pārfrāzējot varētu teikt, ka 
vienotība ir iecietība darbībā. Man nav tev jāpiekrīt. Man nav jābūt par tevi augstās domās, taču es varu 
vismaz mēģināt būt kaut kripatiņu iecietīgāks. Kaut vai ne tevis un ne sevis, bet tā alkoholiķa dēļ, kas vēl 
nav atnācis.

 

Andris K.
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 Man šķiet, ka pašreizējos sarežģītajos laikos (bet kad gan tie ir bijuši vienkārši?!) mūsu AA 
vienotība iziet cauri kārtējai pārbaudījumu (vai, kā mūsdienās ir modē teikt, izaicinājumu) sērijai. To es 
varu redzēt savas AA grupas “Vindava” (Ventspils) piemērā. Pēc kovida ierobežojumiem un aizliegumiem 
rīkot klātienes sapulces to alkoholiķu skaits, kuri regulāri apmeklē sapulces, ir ievērojami samazinājies. 
Iespējams, kāds joprojām sargājas no infekcijas, kāds nolēmis palikt virtuālās AA sapulcēs, kāds 
pandēmijas laikā vispār neapmeklēja sapulces – klātienes sapulču nebija, bet tiešsaistes sapulces nebija 
iesakņojušās. Šo divu gadu laikā ne reizi vien esmu domājusi par to, kā 90. gados AA sadraudzība Latvijā 
pārdzīvoja starpetniskos un valodu pārbaudījumus. Mūsu grupā, kurai šogad aprit 28 gadi, sapulces 
joprojām notiek divās valodās. Ikviens runā savā valodā, un, ja kādam nepieciešams tulks, kaimiņš līdzās 
noteikti palīdzēs. Vai tiešām Covid varētu mūs šķirt! Šādas domas man ienāca prātā, kad uzzināju, ka 
daudzas AA grupas Latvijā neļauj nākt uz klātienes sapulcēm nevakcinētiem alkoholiķiem.

Kas zina, varbūt daži no nevakcinētajiem alkoholiķiem joprojām dzer! Mūsu grupā uz sapulcēm varēja 
nākt visi – gan vakcinētie, gan nevakcinētie –, jo grupas īrētās telpas ļāva ievērot 2 metru distanci citam 
no cita. Protams, mēs veicām visus piesardzības pasākumus – vēdinājām, dezinficējām un pēc vajadzības 
izmantojām maskas. Turklāt Veselības ministrija atļāva sapulcēs sanākt noteiktam dalībnieku skaitam 
neatkarīgi no imunizācijas statusa. Galu galā galvenais nosacījums dalībai AA ir vēlme atmest dzeršanu, 
nevis vakcinācijas pase!

Atskatoties vēsturē, šķiet neticami, ka sadraudzība pārdzīvoja Otrā pasaules kara gadus! Galu galā 
alkoholiķi no dažādām valstīm atradās dažādās frontes līnijas pusēs. Laikam gan katrs laiks nes savus 
pārbaudījumus un izaicinājumus. Pirmajos AA darbības gados Latvijā arī mēs izgājām cauri saviem 
pārbaudījumiem. Tagad man pat šķiet smieklīgi atcerēties, kā mūsu “Vindavas” grupa pilnā nopietnībā 
apsprieda iespēju izstāties no Latvijas AA sadraudzības un reģistrēties kā neatkarīga AA grupa! Iemesls 
bija tas, ka AA dienests atteicās turpmāk savā vārdā slēgt līgumus par telpu nomu AA grupu sanāksmēm 
Ventspilī! Tolaik tas šķita kā dienesta nodevība. Ar laiku es sapratu un atzinu savu kļūdu. Dienests nevarēja 
uzņemties atbildību par atsevišķu grupu, lai neapdraudētu visu AA sadraudzību.

Pirmā tradīcija runā par vienotību Anonīmo alkoholiķu sadraudzībā, bet, ja labi padomā, visas Divpadsmit 
tradīcijas sargā mūsu vienotību, bez kuras katrs alkoholiķis viens pats vienkārši nomirs. Ar katru 
skaidrības gadu man AA vienotības būtība un vitālā nepieciešamība atklājas arvien dziļāk. Sadraudzība 
bez manis izdzīvos, es bez sadraudzības – diez vai.

Jeļena N.,
skaidrā kopš 1995. gada 28. novembra

AA bez manis izdzīvos, es bez AA – diez vai 
Alkoholiķe no Ventspils aizdomājas par veciem un jauniem 

AA vienotības paudījumiem.
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PIRMAIS IESPAIDS

 Kad pirmo reizi apmeklēju AA sapulci, es uzreiz sajūtu siltumu un atbalstu. Cilvēki nāca pie manis 
runāties, gribēja atbalstīt, palīdzēt. Dzeršanas laikā biju noguris no kauna un vainas apziņas, un tas, 
ka sadraudzībā mani neviens nekaunināja, jau bija kaut kas jauns. Biju pārsteigts arī par to, cik ļoti 
cilvēki uzticas cits citam – sapulcēs dzirdēju visintīmākās lietas, ko līdz šim nebiju pieradis izrunāt pat 
ar draugiem. Visvairāk pārsteidza fakts, ka cilvēki atklāti runāja par savu dzīvi lietošanas laikā – par to, 
kā meloja, kā izlikās, kā pievīla vistuvākos cilvēkus.  

Protams, tas viss man ļoti palīdzēja izkļūt no nolieguma un atzīt to, ka esmu alkoholiķis. Tas nozīmēja 
atzīt ne tikai to, ka nespēju un nekad nespēšu kontrolēt savu dzeršanu, bet arī to, ka esmu nodarījis ļaunu 
cilvēkiem un ka īstais nodarījumu iemesls biju es pats, nevis kaut kādi apstākļi. Es savā slimībā. Pateicoties 
AA biedru stāstiem par viņu dzīvēm, es biju gatavs uzsākt darbu ar Divpadsmit soļu programmu. Taču 
patiesais iemesls “soļot” bija pavisam cits.

OTRAIS IESPAIDS

Esmu ļoti pateicīgs savai pirmajai grupai, kura man sniedza siltumu un izpratni par to, ka AA ir mana īsta 
vieta. Taču šodien, atskatoties atpakaļ, varu atzīties, ka ar siltumu un draudzību pietika vien pirmajam 
gadam. Kad pārgāja skaidrības pirmā eiforija, sāku pamanīt, ka patiesībā ne visi cilvēki man patīk, daži 
pat kaitina, ar citiem man vispār nav gandrīz nekā kopēja. Bet galvenais bija tas, ka pārstāju saskatīt 
jēgu – kāpēc man divas reizes nedēļā jānāk klausīties pārsvarā vienu un to pašu? Stāsti atkārtojās, cilvēki 
gandrīz nemainījās. Es nebiju no tiem, kas nāca uz sapulci dusmīgs un nokaitināts, lai izlaistu tvaiku un 
varētu iet tālāk dzīvē. Bet redzēju, ka daži biedri tieši tā arī dzīvo – no sapulces līdz sapulcei.

Es skaļi par to nerunāju, vienkārši sāku arvien retāk iet uz sapulcēm. Man kļuva garlaicīgi AA. Bet man 
paveicās, ka daži draugi no sadraudzības jau sāka strādāt ar sponsoru un iet soļus. Man šķita, ka man arī 
vajag.

Tagad es zinu, ka Divpadsmit soļu programma ne tikai izglāba manu skaidrību (varbūt pat parādīja, 
kas ir īsta skaidrība), bet arī palīdzēja man palikt Anonīmajos alkoholiķos, neattālināties pavisam no 
sadraudzības, saprast, kā notiek atveseļošanās no alkoholisma.

Mēs esam vienoti. Jo? 
AA biedrs uzdod jautājumu – kāpēc grupa sapulces sākumā lasa soļus, bet iet soļus 

neuzskata par vajadzīgu?
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TREŠAIS IESPAIDS

Jauni iespaidi par AA parādījās, kad man mainījās dzīves apstākļi un nācās mainīt pilsētu, attiecīgi arī 
meklēt jaunu AA grupu. Es negribu marginalizēt ne-Rīgas grupas un vispārināt (protams, arī Rīgā grupas 
ir ļoti dažādas), bet sākumā man rādās iespaids, ka dažas grupas bija radušās tikai nesen, jo pārsvarā 
pārtika no tās foršās sajūtas a la “mēs tevi mīlam, jo tu esi mūsējais”, kaut gan patiesībā grupas bija jau ar 
krietnu pastāvēšanas vēsturi. Varbūt tā ir mana augstprātība (ir jau arī), bet man vairs nepietika ar tādu 
Anonīmo alkoholiķu romantizēšanu. Varbūt tāpēc, ka zināju, ka AA ir atveseļošanas darbs, nevis tikai 
tvaika nolaišana divas reizes nedēļā.

Ātri vien tādas grupas sāka mani kaitināt. Man parādījās jauni aizvainojumi. Sākumā vispār uz AA, vēlāk 
uz konkrētiem cilvēkiem. Es centos būt pacietīgs, es ļoti gribēju dalīties savā pieredzē, stāstīju, kā darbs 
ar soļiem palīdzēja man sakārtot dzīvi, tikt vaļā no aizvainojumiem. Piedāvāju savu palīdzību, stāstīju, 
kā iet citiem maniem sponsorējamiem. Es gribēju palīdzēt, dažreiz pat visai agresīvā veidā. Jo man 
brīžiem gribējās kliegt no bezspēcības. Es gribēju iet uz Anonīmo alkoholiķu sapulcēm, kur ir AA gars un 
tradīcijas. Centos būt pazemīgs un domāt, ka es arī ne uzreiz gāju soļus un arī šobrīd daudz vilcinos, pat 
ja zinu, kas man pēc programmas būtu jādara. Bet nu tomēr es izdaru, pat ja tikai tad, kad man jau ļoti 
sāp. Arī Lielajā grāmatā ir rakstīts par to, ka mums pie kājām ir nolikta šī vienkāršā programma. Kāpēc 
tā nevienam nav vajadzīga? Es sev stāstīju, ka tikpat labi varu iet uz tirgu un stundu klausīties, kā cilvēki 
sūdzas par dzīvi. Tas arī ir AA? Diez vai.

Es šķirstīju grāmatu. Ik pa laikam norādīju sapulcēs, cik daudz tur ir teikts par darbu ar programmu. 
Apsolījumi piepildīsies, ja mēs “tā labā strādāsim” (!). Arī par to, ka mēs esam vienoti ne tikai tāpēc, ka 
jūtamies kā pasažieri, kas izglābušies pēc lainera avārijas, jo kopējo briesmu sajūta ir tikai daļa (!) no 
tā, kas mūs vieno. Pati par sevi (!) tā nekad mūs nevienotu tā, kā mēs tagad (!) esam vienoti. Grāmatā ir 
teikts, ka mēs esam vienoti, jo atraduši kopīgu (!) atrisinājumu (!), izeju (!) par kuru esam vienisprātis (!). 
Man bija arī grūti saprast, kāpēc grupa sapulces sākumā lasa soļus, bet iet soļus neuzskata par vajadzīgu.

ATRISINĀJUMS IR (?)

Manas dusmas vairojās, bet sapulce nemainījās. Biedri turpināja katru reizi runāt par tiem pašiem 
aizvainojumiem, es turpināju cepties un domāt, ka šī ir mana pēdējā reize šajā grupā.

Centos paskatīties uz to visu programmas acīm. Man ir aizvainojums – aizskartas manas ambīcijas (es 
gribu citādāku grupu), mans pašvērtējums (es cenšos stāstīt grupai par Divpadsmit soļiem, bet mani 
neklausa), mana drošība (es gribu atveseļoties, nevis slimot kopā ar citiem), personiskās attiecības (kāpēc 
tie cilvēki nemainās?). Kur mana vaina? Noteikti mans egoisms – es gribu, lai viss notiek pēc manas 
gribas; manas bailes – tātad es šajā jautājumā neuzticos Augstākajam Spēkam.

Lielajā grāmatā rakstīts – kamēr rīkošos pēc savas, nevis Dieva gribas, es būšu nelaimīgs. Kamēr spēlēšu 
Dievu un paļaušos uz saviem spēkiem, man sāpēs. Es nevaru izmanīt citus cilvēkus un savu grupu, bet 
esmu atbildīgs par to, lai man nebūtu aizvainojumu. Šobrīd man aktuāli ir tas. Es nevaru un nevarēšu 
izmainīt grupu, bet es varu izmainīt sevi. Es arī apzinos – kamēr esmu agresīvs un egoistisks (pat ļoti 
labu mērķu vadīts), es nevaru kalpot Viņam, es nevaru nest vēsti par atveseļošanos, jo pats turpinu slimot.

Protams, es sev jautāju – vai tas ir par daudz prasīts, lai grupa, kas sevi sauc par AA grupu, tik tiešām 
tāda būtu. Bet es zinu atbildi – ja Dievs gribēs, Viņš izdarīs tā. Un es zinu arī to, ka es neesmu Dievs. Es 
turpināšu viņam jautāt, ko es varu darīt to labā, kas joprojām cieš. Un varbūt kādreiz, kad būšu gatavs, 
atbilde atnāks.

 Ģ.
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Vai es beidzot saņemšos? Vai izturēšu? Vai šī būs tā īstā reize? Vai AA strādās?

 Tādi varētu būt jautājumi, kas mocīja manu prātu, domājot par vārdiem “jauns sākums” attiecībā 
uz manu dzeršanu vai dzīvi bez alkohola. Tie vienmēr nāca nedalāmā savienojumā ar bailēm, neziņu 
un smagu, pat nepanesamu atbildības slogu, ko uzliku pats sev pēc kārtējās apņemšanās palikt skaidrā. 
Solījumu vairs nedzert droši vien esmu devis pārsimt reizes, solījumu vairs NEKAD nedzert – arī noteikti 
kādas pārdesmit. Es bārstīju tos gan savai ģimenei, draudzenei, priekšniekam, gan arī pats sev. Tieši šī 
apziņa, ka nevaru beigt melot par savu dzeršanu, bija aizsākums manas dzeršanas beigu sākumam.

Kādā reizē pēc divu nedēļu plosta un sešu dienu atkačkas ceļā uz mājām ar asarām acīs saviem vecākiem 
solīju jaunu sākumu – vairs nedzeršu un iešu ārstēties, un tajā mirklī par to biju patiešām pārliecināts, 
jo nevēlējos atgriezties tur, no kurienes tikko biju izlaists. Pagāja nedaudz vairāk kā mēnesis, un es 
atkal dzēru. Tas man lika aptvert, ka ar mani kaut kas pilnīgi noteikti nav kārtībā, jo nespēju pārtraukt 
dzeršanu, lai kā apņemtos. Šis mans kārtējais jaunais sākums bija pārtrūcis daudz ātrāk, nekā man to 
būtu gribējies, un es sāku saprast, ka esmu bezspēcīgs, lai pārtrauktu šo ciklu.

Kad sāku apmeklēt AA sapulces, dzirdēju, ka arī citiem ir bijusi līdzīga pieredze ar solījumiem un to 
laušanu. Tur sapratu, ka varbūt tomēr man nepiemīt kāda medicīniski neatklāta, unikāla psihiska kaite, 
kā biju sev apgalvojis līdz tam. Cilvēki šajās sapulcēs dalījās ar stāstiem par to, kur dzeršana bija viņus 
novedusi, kas ar viņiem notika un kādas ir viņu dzīves nedzerot. Tas bija kaut kas nereāls – satikt kādu, 
kas saprata manu neprātu, bija to piedzīvojis un – galvenais – atradis risinājumu.

9

Jauns sākums? 
Viņš pārstāja dzert, bet nevarēja saprast, kāpēc joprojām jūtas slikti.



Lai cik skaisti tas viss likās, mana skaidrība nesākās ar manu pirmo sapulci. Kopš manas pirmās sapulces 
un tagadējās skaidrības sākuma datuma esmu rāvies, dzēris, beidzis dzert, apsolījis vairs nekad nedzert, 
atkal dzēris, beidzis dzert un tā vēl vairākas reizes. Tomēr pēc ierašanās AA manī kaut kas bija mainījies. 
Es ticēju, ka kaut kur šajā visā ir jābūt risinājumam, jo sapulcēs pie galdiem sēdēja cilvēki, kas bija dzēruši 
tāpat kā es, bet tagad bija skaidrā un pat vairākus gadus. Bet visvairāk mani uzrunāja tas, ka, skatoties uz 
viņiem, nekas neliecināja par to, ka viņi ciestos vai ikdienā dzīvotu ar tieksmē sakostiem zobiem, gaidot 
kādu brīnumu, kas to beidzot noņems. Bet kas tas bija? Es taču arī gāju uz sapulcēm un noslēgumā ar 
visiem kopā skaitīju dvēseles miera lūgšanu, bet turpināju rauties.

Lai gan sapulcēs bieži biju saklausījis biedrus runājam par soļu iešanu un programmu, tālāk par to arī 
netiku. Es nezināju un, iespējams, tobrīd nemaz negribēju zināt, ko tas nozīmē – darīt soļus un strādāt ar 
sponsoru. Es sevi attaisnoju, ka man tam nebūs laika, tas nav man, es to paspēšu sākt kaut kad nākotnē, 
ja man paliks ļoti sūdīgi. Pats īsti nemanot, biju sevi pārliecinājis, ka skaidrībai man pietiks ar to, ka 
apmeklēšu sapulces, paklausīšos citos, varbūt kādreiz saņemšu drosmi un padalīšos pats. Pārējā laikā 
labāk pelnīšu naudu, jo tad varēšu nopirkt visu, ko gribu, un tādējādi būšu laimīgs un piepildīts. Tomēr 
šāda skaidrība parasti nebija ilgāka par mēnesi vai diviem – vienmēr pienāca diena, kad vairs nevarēju 
izturēt un atsāku sev pazīstamo dzeršanas-atkačku-apsolījumu ciklu.

Pēc kāda no maniem plostiem pamodos slimnīcā ar katetru vēnā, kas man bija jau samērā pazīstama 
aina, viss pārējais arī diezgan zināms – sešas dienas būšu ieslēgts slimnīcā, būs ikrīta ārstu apgaita, 
daudz gulēšanas, mocīšanās ar pašpārmetumiem un vēlme ātrāk tikt ārā, lai varētu visu salabot, visiem 
atvainoties, apsolīties un mēģināt no jauna. Šī reize gan bija nedaudz citāda, jo piekritu iestāties turpat 
blakus esošajā rehabilitācijas programmā un pavadīt tur vismaz mēnesi, lai mani izārstētu no šīs 
slimības. Tas gan ir cits stāsts. Pēc pusotra mēneša iznākot no tās, jutos varens, spējīgs, pilns entuziasma 
un enerģijas, bija vasaras sākums, es biju skaidrā, nebiju pazaudējis darbu vai dzīvokli, cilvēki man bija 
piedevuši, es visu varēju sākt no jauna un šoreiz pa īstam. Mani skaidrības mēneši krājās, es kaifoju no 
dzīves, dzīvot skaidrā bija tik viegli, man viss izdevās. Likumsakarīgi, ka sapulces sāku apmeklēt retāk 
un Lielā grāmata jau bija aizceļojusi kaut kur manas atvilktnes pašā dibenā, jo man taču tas viss sanāca 
ar paša spēkiem.

Šādā pacilātībā nodzīvoju vairāk par gadu, līdz kādā brīdī sāku saprast un piefiksēt, ka arvien biežāk 
kļūstu dusmīgs, neapmierināts, aizkaitināts un aizvainots, turklāt kā par spīti sāka atgriezties pazīstamās 
bailes par lietām, cilvēkiem, apstākļiem, pagātni un nākotni, un vispār par dzīvi kopumā. Es biju skaidrā 
jau vairāk par gadu, bet jutos slikti, brīžiem pat neciešami, un tas mani biedēja. Reizēm jutos tik bezcerīgi, 
kā biju juties brīžos pirms dzeršanas uzsākšanas. Bet visam taču vajadzēja būt otrādi – jo ilgāk būšu 
skaidrā, jo vieglāka būs mana dzīve? Tas bija skaidrās dzīves aplauziens, par kuru biju dzirdējis no dažiem 
AA biedriem, bet no kura cerēju izvairīties.

Pēc kādas retās sapulces, ko apmeklēju, es to visu pastāstīju savam sponsoram, ar kuru divus gadus agrāk 
biju sācis iet soļus, kurus gan tikpat ātri toreiz biju pametis, un viņš man piedāvāja turpināt soļot. Šķiet, 
viena no lietām AA sadraudzībā, kas joprojām pārsteidz – kādam ko lūdzot, jautājot, atklājot vai atzīstot, 
ne reizi neesmu saņēmis atbildi: “Es tak tev teicu, ka tā būs, pats vainīgs!” Un šajā piegājienā pa īstam 
sajutu, ka Anonīmie alkoholiķi ir daudz kas vairāk nekā tikai sapulces un dvēseles miera lūgsna, kā to 
biju domājis pirms tam.

Esmu pateicīgs programmai, jo tā ir mainījusi to, kā skatos uz pasauli un apkārtējiem cilvēkiem, tā palīdz 
labot un pilnveidot manu reakciju uz lietām un apstākļiem, tā man māca būt godīgam, pateicīgam, 
laipnam, mierīgam vai iesākumā vismaz censties tādam būt. Man vairs nav jācenšas sakārtot lietas, lai 
tās notiktu pēc mana prāta. Man vairs nav jākontrolē vai jāpieregulē cilvēku uzvedība un attieksme pret 
mani. Jo tas viss ir tik nogurdinoši un pārāk smagi, lai, to darot, es nesajuktu prātā un nesāktu dzert. 
Es vairs nejūtos, ka būtu bezizejā, jo vienmēr savam Augstākajam Spēkam varu lūgt, lai tas ļautu man 
saskatīt pareizo ceļu un pieņemt to, ka nespēju vai vēl neesmu gatavs saskatīt – to lielo dzīves kopbildi, 
ko redz viņš.
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Šī programma ir lauzusi manus aizspriedumus par to, ko nozīmē lūgšanas un paļaušanās. Dzīvojot pēc 
tajā minētajiem principiem, man vairs nav jābaidās no dzīves. Bet pats galvenais, vismaz kā to redzu es – 
tā ir vienkārša. Mans alkoholiķa prāts var būt slims un sarežģīts, bet programma patiešām ir vienkārša. 
Un tas arī ir mans jaunais sākums, par ko esmu vai vismaz cenšos būt pateicīgs katru dienu.

Un visbeidzot, atgriežoties pie jautājumiem, kas mocīja mani, kad domāju par jauniem sākumiem, es 
beidzot jūtos, ka AA Divpadsmit soļi man ir palīdzējuši atrast atbildes uz katru no tiem un arī visiem 
kopā:

Vai es beidzot saņemšos? – Nē, jo man vairs nav jāsaņemas, lai dzīvotu skaidrā.

Vai es izturēšu? – Nē, jo dzīvojot saskaņā ar programmu, man vairs nav nekas jāiztur.

Vai šī būs tā īstā reize? – Nezinu, jo varu būt skaidrā tikai šodien un darīt to, ko no manis prasa programma. 

Vai AA un programma strādās? – Tā jau strādā, ja es strādāšu tās labā.

Mārtiņš A.
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 Te nu es biju, detoksikācijas palātas gultā, pilnīgā bezspēkā un izmisumā sāku pamazām atjēgties 
pēc plosta. Tas bija vilcies deviņas dienas, un man tikko kā aiz muguras bija baiļu, bezmiega un aukstu 
sviedru nakts. Biju atjēgusies tik tālu, ka varēju paskatīties telefonā. Protams, bija bail, ko tur ieraudzīšu. 
Un tur tas bija, esmu izgāzusi online sapulci, un biedri ir pamatoti sašutuši. Esmu AA sadraudzībā jau 
daudz gadu, es taču zināju, ar ko tas var beigties. Zināju, bet neko sev nespēju padarīt.

Paskatos uz rokām, tās klāj pamatīgi zilumi no sistēmām. Es neko neatceros. Palātas biedrene saka, ka 
es esot baigi kritusi. Man šķiet, ka viņa izskatās labāk par mani. Mēs sākam runāt, cik nu cilvēki tādā 
stāvoklī ir spējīgi. Man ar viņu ir paveicies, un esmu par to pateicīga. Viņa saka, ka iešot kodēties, un 
iesaka to darīt arī man. Es mēģinu kaut ko ieminēties par AA, bet tas tiek aizslaucīts ar vieglu roku, sakot, 
ka tas nu ir pēdējais, uz kurieni vajadzētu iet. Bet es pat šādā stāvokli zinu, ka nekas cits man nepalīdzēs, 
man neder risinājums, kad iešuj ampulu un tagad es aiz bailēm nedzeru un dzīvoju laimīga. Es zinu, ka 
to nespēšu.

Atgriešanās 
Viņa bija programmā jau vairākus gadus, bet norāvās. Šis ir godīgs stāsts par to, cik 

grūti, bet vajadzīgi ir atgriezties.  
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Ņemu telefonu rokās un zinu, ka man kādām ir jāpasaka par savu noraušanos. Savai grupai. Saņemties 
ir grūti, ir vainas sajūta, ir kauns, ir dusmas uz sevi, ir liels trieciens arī pašapziņai. Bet es zinu, ka man 
ir vajadzīga palīdzība daudz vairāk par to, ka man ir kauns. Man arī ir nojausma, ka, jo vēlāk atlikšu šo 
brīdi, jo grūtāk to būs izdarīt. Cik nu spēju, koncentrējos uz vienkāršu īsziņu, lēnām burtojot tekstu. 
Pārlasu vairākas reizes… ”sent”! Fū, tas nu ir darīts, un atpakaļceļa vairs nav! Ir bail, ko teiks biedri – 
man laikam bija vieglāk to izdarīt, jo esam maza grupa. Bet ir tik svarīgi to pateikt kādam tajā brīdī! 
Tieši tajā brīdī, kad ir tik sūdīgi, ka nezini, kur likties! Šis diemžēl nebija mans pirmais norāviens pēc 
ilgstošākas skaidrības, un iepriekš es biju gaidījusi, līdz kaut cik atjēgšos, lai tad pēc vairākām dienām 
darītu to zināmu savam sponsoram vai AA biedram. Un tagad, pilnīgi negaidot, es saņēmu lielu atbalstu! 
Neviens mani nenosodīja, bet gluži otrādi – piedāvāja aizvest mani mājās vai ko citu, kas man būtu 
nepieciešams! Cik man daudz tajā brīdī tas nozīmēja! Es nebiju vairs viena drausmīgajā palātā un man 
bija, kur atgriezties! Manī parādījās cerība, ka varbūt šoreiz viss būs citādāk – visi šie cilvēki taču ir 
skaidrā!

Esot mājās četras dienas skaidrā, pieslēdzos sapulcei. Vai man bija viegli? Nebūt ne, neskatoties uz to, ka 
par norāvienu jau kādam biju paziņojusi. Vieglāk – jā. Es ilgi nevarēju saņemties sākt runāt, jo zināju, ka 
kļūšu emocionāla, un vārdi nenāca viegli. Tomēr viss atbalsts, ko saņēmu no grupas, bija tā vērts! Lai gan 
joprojām izjutu kaunu un pazemojumu, es varēju sākt atkal! Man bija cerība. Man ļoti palīdzēja grupas 
biedri, es to nevarētu paveikt viena!

Ķēros pie grāmatas lasīšanas, šoreiz ar citu attieksmi, un es atradu daudz lietu, ko iepriekš biju palaidusi 
garām. Mana attieksme pret programmu ir kļuvusi daudz nopietnāka. Zinu, ka bez programmas es 
nebūtu skaidrā šodien, septiņus mēnešus vēlāk. Es arī zinu, ka nevajag gaidīt, pirms uzsākt atkal darbu 
ar sponsoru vai kādu citu AA biedru, ir vienkārši jādara uzreiz! Tieši tajā brīdī, kad pazemojums ir tik 
liels. Tieši tad ir visvieglāk piekļūt manai apziņai, kamēr manas aizsardzības, prāta koncepcijas un gudrā 
spriedelēšana vēl nav atjēgušās.

Esmu bezgala pateicīga par visu atbalstu un laiku, ko esmu saņēmusi no tuviem cilvēkiem AA. Tāds ir 
mans ceļš, un man acīmredzot bija nepieciešami vairākkārtēji atgādinājumi par savu bezspēcību un 
dzīves nevadāmību, lai sāktu uztvert lietas citādi. Lai līdz galam apzinātos, ka man darbs programmā 
ir dzīvības un nāves (vai veselā saprāta) jautājums. Lai pārskatītu savu attieksmi pret prāta apmātību, 
tieksmi, Dievu, rakstura trūkumiem, darbošanos programmā. Es esmu tik daudz atklājusi un esmu spējīga 
uztvert to, ko dod programma, daudz plašāk un dziļāk. Ne bez palīdzības. Mans ceļš ir bijis līkumains, bet 
tas ir mans! Sevis vainošana un sodīšana man nepalīdzēs, bet pētnieciska attieksme ar patiesu interesi, 
kas tad tur ir, gan!

Paldies par manu skaidrību šodien!

L.
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 Tikai tad, kad bija pagājuši sešpadsmit gadi, kopš biju ieguvis skaidrību ar AA programmas 
palīdzību, es atklāju priekšrocības, kuras sniedz visu soļu atkārtota darīšana – atkal un atkal. Līdz tam 
brīdim piedzīvoju skaidrības karuseli – daudz rosības bez īstas virzības, daudz darbošanās bez faktiskas 
rīcības. 

Es nevaru izdzīvot ar pārtiku, ko ēdu pirms desmit gadiem, vai ar pagājušā gada ūdeni vai pagājušā 
mēneša gaisu. Lai izdzīvotu, man regulāri jāēd, jādzer ūdens un jāelpo. Vingrojumi, kurus darīju pirms 
pieciem gadiem, nepadarīs mani veselāku šodien. To pašu var teikt par soļiem.

Divpadsmit soļi ir taisnākais ceļš uz lielāku brīvību, veselu saprātu un lietderību. Patiesībā, es dzēru, lai 
kļūtu brīvs – brīvs no sava ego mokošajām skavām un ierobežojumiem. Tā paša iemesla dēļ es daru AA 
programmu. Soļi sniedz man patiesu brīvību tur, kur alkohols deva viltotu.

Ja turpinu darīt visus soļus, tie turpina mani mainīt. Šodien tas skan vienkārši, lai gan pagāja daudz gadu, 
pirms nonācu pie šādas atklāsmes. Apvidū, kurā pirmo reizi pievienojos AA, pastāvēja uzskats, ka pirmos 
deviņus soļus tu izdari vienu reizi un tad atlikušo mūžu izmanto pārējos trīs.

1947. gada augustā es ieguvu skaidrību, pievienojos AA un pirmos sešpadsmit manas AA dzīves gadus 
cietu no nelāga pārpratuma. Pirmajos divos vai trijos gados izdarīju cik vien iespējams rūpīgu darbu ar 
pirmo līdz devīto soli un tad mēģināju iztikt ar Desmito, Vienpadsmito un Divpadsmito soli. 1963. gadā 
uzzināju par ieguvumiem, kas rodas no pastāvīga darba ar visiem Divpadsmit soļiem. Sekodams teorijai, 
ka mēģināts nav zaudēts, atgriezos pie soļiem un atsāku darbu. Uzrakstīju jaunu Ceturto soli, kam sekoja 
jauns Piektais solis.

Izrādījās, ka pastāv milzīga atšķirība starp regulāri rakstītu inventarizāciju un Desmitā soļa revīziju. Lai 
gan jauna Ceturtā soļa rezultāti nebija tik dramatiski kā pirmajā reizē, drīz vien kļuva acīmredzams, cik 
ārkārtīgi svarīgi ir turpināt pilnībā atvērties kādam citam cilvēkam. Mana pieredze rāda, ka Piekto soli 
visefektīvāk darīt ar AA biedru, kurš arī cītīgi strādā ar šo programmas daļu. Viņš var palīdzēt, jo runā 
no jaunas un svaigas pieredzes. 

Esmu izdarījis Divpadsmit soļus – ko tālāk? 
Anonīmajos alkoholiķos nav noslēgumu, ir tikai jauni sākumi.
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Mūsu draugs Dr. Harijs Tībo (Harry Tiebout), būdams apveltīts ar unikālu talantu precīzi aprakstīt ego 
problēmas, uzsvēra, ka pazemīgam ego ir lieliskas atjaunošanās spējas un ka padošanās paredz svarīgu 
disciplināru funkciju un pieredzi. Tībo apgalvoja, ka nepieciešams nepārtraukts darbs, lai turpinātu 
savaldīt ego, un ka daļa šī darba paredz “atkārtotas inventarizācijas, nevis tikai vienu”.

Es uzrakstīju jauno Astoto soli un atklāju vairākus vārdus, kuriem bija jābūt manā sarakstā. Daži parādījās 
pēc manas pievienošanās AA; par citiem nebiju iedomājies, kad pirmoreiz sastādīju sarakstu. Es atlīdzināju 
šiem cilvēkiem un atklāju sevī aizvien lielāku brīvību. Pakāpeniski kļuva skaidrs, ka Divpadsmit soļi – 
visi soļi – risina manas problēmas, lai kādā skaidrības posmā es būtu. Vai esmu skaidrā gadu, desmit, 
divdesmit vai ilgāk, tie sniedz atspēriena punktu pārmaiņām un izaugsmei.

Šodien es regulāri un bieži nodarbojos ar rūpīgu rakstisku inventarizāciju un Piekto soli. Ceturtais un 
Piektais solis, kā arī pārējie soļi paver durvis uz aizvien pieaugošu patiesības apzināšanos. Ticu, ka viss 
sākas ar patiesības uzzināšanu par sevi. Kāds definēja ego kā “visu maldīgo priekšstatu kopumu par 
sevi”. Neatlaidīgs atkārtots darbs ar soļiem pakāpeniski atbrīvo mani no maldīgiem priekšstatiem. Tas 
nodrošina pakāpenisku, gandrīz nemanāmu izaugsmi patiesības izpratnē par sevi, un tas savukārt 
veicina aizvien labāku izpratni par Dievu un citiem cilvēkiem.

Mācītājs Edvards Dž. Doulings bija viens no pirmajiem AA draugiem garīdznieku vidū. Būdams apveltīts 
ar līdzjūtību un tālredzību, šis Sentluisas jezuīts saskatīja pārsteidzošu līdzību starp Divpadsmit soļiem 
un Sv. Ignācija garīgajiem vingrinājumiem. Lai gan daudzi saskatīs atšķirības abu prakšu saturā un 
struktūrā, tikai nedaudzi apstrīdēs uzskatu, ka garīga izaugsme līdzīgi fiziskai veselībai prasa pastāvīgu 
darbu. Tā nenotika pati par sevi. Tā pieprasa nepārtrauktas pūles.

Esmu daudzas reizes pārlasījis Lielo grāmatu un katru reizi pārsteigts atklāt tajā to, ko iepriekš nebiju 
pamanījis. Tikai pirms astoņiem gadiem ievēroju rindkopu 63. lpp. (54. lpp. latviešu izdevumā), kas iesaka 
balsī darīt Trešo soli kāda cita cilvēka klātbūtnē, un ievēroju to tikai tāpēc, ka kāds cits bija uz to norādījis. 
Kopš tās reizes esmu tā darījis vairākkārt un atklājis, ka tas ir aizraujošs un efektīvs veids, kā nodot manu 
gribu un dzīvi Dievam. Acīmredzot cita cilvēka klātbūtne un lūgsnas skaitīšana balsī rada spēcīgāku 
apņēmību.

Pirms dažiem gadiem trīspadsmito vai četrpadsmito reizi (nepārspīlēju!) izlasīju Čikāgas pirmā anonīmā 
alkoholiķa Ērla T. dzīvesstāstu. Viņš ieguva skaidrību Akronā Dr. Boba aizbildniecībā un pirmajās 
skaidrības nedēļās izdarīja to, ko tagad sauktu par pirmajiem astoņiem soļiem. Kad viņi nonāca pie tā, 
ko tagad dēvējam par Sesto un Septīto soli, Ērls balsī izdarīja šo soli Dr. Boba klātbūtnē. Esmu mēģinājis 
balsī darīt Septīto soli ar draugiem pēc tam, kad biju pabeidzis Piekto soli, un vienmēr esmu atklājis, cik 
tas ir noderīgi. Ja kādu interesē: Ērla pieredze atrodama 292. lpp. (angļu izdevumā), bet otrā rindkopa 76. 
lpp. (65. lpp. latviešu izdevumā) iesaka lūgšanu, kurā lūdz Dievu noņemt mūsu trūkumus.

Mēdz teikt (ne tikai jokojot): ja vēlies kaut ko noslēpt no AA biedriem, vislabākais slēpnis ir Lielā grāmata. 
Kāpēc ir tā, ka, meklēdami atbildes, rūpīgi lasām visu ko citu, taču neievērojam Lielās grāmatas dzīvi 
mainošās patiesības? Kas ir tik pievilcīgs šajās citās grāmatās un idejās? Iespējams, tas ir tāpēc, ka varam 
tās iztirzāt un izklausīties asprātīgi, inteliģenti un mokoši gudri. Varbūt mēs dažreiz par zemu novērtējam 
mūsu programmu, jo ir grūti noticēt, ka kaut kas tik vienkāršs var sniegt visas atbildes. Esmu pats 
izmēģinājis visas iespējamās “paplašinātās pieejas” un šodien saprotu, ka katru reizi mani meklējumi 
pēc garīgām atbildēm šajās svešajās jomās bija nekas cits kā egoistisks strupceļš.

Lielās grāmatas pēdējā stāsta pēdējās rindkopas otrā daļa (562. lpp. angļu izdevumā) saka konkrēti: 
“Anonīmajos alkoholiķos es saņemu visu, kas man vajadzīgs – visu, kas man vajadzīgs, es saņemu – un 
tad, kad es saņemu to, kas man vajadzīgs, es neizbēgami atklāju, ka tas ir tieši tas, ko esmu visu laiku 
vēlējusies.”
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Šķiet, ka prāts tiešām ir “realitātes slepkava”. Mēs neatrodam Dievu caur lasīšanu, diskutēšanu, domāšanu, 
studēšanu, strīdēšanos un filozofēšanu. Mēs atrodam Viņu caur konkrētu rīcību, kas atbrīvo mūs no 
maldiem, ko radījusi mūsu pašu griba. Mēs to nevaram paveikt vienatnē. Mūsu rīcību pavada Dieva 
žēlastība, taču mēs noteikti varam strādāt tik cītīgi, cik to spējam – ar programmu, kuru Viņš mums 
dāvājis. Esmu atklājis, ka šie soļi ir nepārtraukti un ar katru reizi sniedz svaigu izpratni un jaunus 
ieguvumus. Tie atbrīvo manī vietu dzīvot kā brīvam cilvēkam.

Ievērojama daļa alkoholiķu, ar kuriem šodien strādāju, pavadījuši skaidrā desmit, piecpadsmit vai vairāk 
gadu. Neraugoties uz ilgajiem skaidrības periodiem, viņi turpina izmisīgi cīnīties ar savām sāpīgajām 
problēmām. Gandrīz 100% gadījumu izrādījies, ka šie AA biedri nav turpinājuši darbu ar visiem soļiem 
vai arī nekad tos nav apguvuši. Vai nu viņi izgājuši soļus vienreiz un tad centušies dzīvot tikai ar Desmito, 
Vienpadsmito un Divpadsmito soli, vai arī viņiem izdevies ilgus gadus palikt skaidrā, nemaz rūpīgi 
nesekojot norādēm, kas atrodamas piektajā un sestajā nodaļā.

Vienmēr, kad viņi atgriežas Pirmajā solī un rūpīgi izdara katru no sekojošajiem soļiem, viņi liecina par 
dramatiskiem uzlabojumiem savā dzīvē. Viņi sāk piedzīvot brīvību un prieku, kas ir neatņemama garīgās 
atmodas sastāvdaļa, ko sola Divpadsmitais solis. Tas notiek katru reizi. Šo pieeju apšauba tikai tādi biedri, 
kuri nav pietiekami rūpīgi pamēģinājuši, lai to saprastu.

Viens no ieguvumiem, kas rodas no visu soļu atkārtotas izmantošanas, ir pastiprinātas spējas praktizēt 
lūgšanu un meditāciju. Neatlaidīga atbrīvošanās no gruvešiem, kas mani norobežo no Dieva, paver 
labāku saskarsmi ar Viņu. Kļūst arī aizvien acīmredzamāks, ka lūgšana nav rīks, lai panāktu savu, bet 
drīzāk līdzeklis, lai kļūtu par to, kādam man ir jābūt.

Nepārtraukta, svaiga, pieaugoša pieredze, periodiski strādājot ar visiem Divpadsmit soļiem, ātri vien 
pārtop konkrētā palīdzībā citiem. Tā ir aksioma, ka varu citam palīdzēt tik daudz, cik esmu saņēmis 
palīdzību pats. Jo vairāk strādāju ar sevi, jo man ir vairāk, ko dot citiem.  Šodien es vairs nerunāju par 
Ceturto soli, ko izdarīju 1948. gadā, vai atlīdzināšanu, ko paveicu 1949. gadā. Es dalos ar darbu, ko daru 
pašlaik mūsu atveseļošanās programmā. 

Vēl viens ieguvums – ievērojams dzīvesspara pieaugums. Es ierados AA 25 gadu vecumā. 1972. gadā 
nosvinēju piecdesmito dzimšanas dienu un 25 gadus skaidrā. Lai gan esmu vecāks, nekā biju paredzējis, 
esmu ievērojis, ka tagad, pateicoties visu soļu regulārai lietošanai, spēju labāk strādāt un labāk funkcionēt.

Ja manā pagātnē ir notikumi, ar kuriem neesmu ticis galā, vai attiecības, kuras neesmu salabojis, es 
patērēju daudz enerģijas, apspiežot visu šo materiālu, lai man par to nebūtu jādomā. Ja pievēršos tam 
apzināti un visu nokārtoju, man vairs nav jāpavada visa dzīve, neapzināti reaģējot, zaudējot enerģiju un 
efektivitāti.

Programma ir ceļš, nevis atpūtas vieta. Pirms AA un daudzkārt vēlāk esmu meklējis atbildes uz savām 
dzīves problēmām citās jomās: reliģijā, filozofijā, psiholoģijā, pašpalīdzības grupās. Šīs disciplīnas 
vienmēr aprakstīja mērķi, kuru vēlējos sasniegt. Brīvību, mieru, pārliecinātību un prieku. Taču bija viena 
liela problēma: tās nekad man nesniedza efektīvu metodi, kā tur nokļūt. Tās nekad man neparādīja, ka 
nokļūt no turienes, kur pašlaik biju, tur, kur man bija jābūt.

Tā ir galvenā atšķirība mūsu programmā. Tā palīdz man nonākt līdz mērķim: “garīgai atmodai, ko deva 
šie soļi”. Tā neaizved mani tur tik ātri, cik es vēlētos, jo Dieva gaita vienmēr ir lēnāka par manējo. Tomēr, 
sekojot norādēm un regulāri soļojot no Pirmā līdz Divpadsmitajam solim, mana garīgā atmoda padziļinās 
un nostiprinās. Caur Divpadsmit soļiem es saņemu visu, kas man nepieciešams un ko patiešām vēlos. Tas 
viss tepat vien ir un vienmēr tepat ir bijis jau kopš manas AA dzīves pirmsākumiem.

Pols M., Riversaida, Ilinoisa
1973. gada marts

Copyright © The AA Grapevine, Inc. (March 1973). Reprinted with permission.
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PROLOGS

 Es izvēlējos uzrunāt savu pirmo sponsoru divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, viņš ir skots ar ļoti pamatīgu 
Glāzgovas akcentu, un tīri fonētiski viņa runa skan kā mūzika manām ausīm. Otrkārt, viņš bija viens no 
pirmajiem, kas neformālajās pēcsapulču sarunās mani iepazīstināja ar vairākām gudrām domām, kas 
vēlāk izrādījās visiem zināmas AA patiesības, pat klišejas. Tomēr toreiz likās, ka šim viedajam vīram uz 
katru manu untumu ir kāda gudra paruna kabatā. 

Vienā tādā pēcsapulču sarunā pukojos, ka nevaru asociēties ar vairākiem sapulces dalībniekiem un viņu 
stāstīto. Mans skots uz to atbildēja ar ieteikumu, lai, klausoties AA brāļu un māsu stāstos, mēģinu meklēt 
līdzīgo, nevis pieķerties atšķirīgajam. Tagad zinu, ka tā ir viena no vispārzināmām AA patiesībām, bet 
toreiz man tā bija atklāsme. Kopš tā laika pat tad, kad klausos kādu no manas dzīves diametrāli atšķirīgu 
stāstu, es vienmēr meklēju kopējo, kas man ļauj asociēties un līdzpārdzīvot runātājam, un līdz šim ne 
reizi man nav nācies vilties kopējo līdzību atrašanā. Tomēr, skaties kā gribi, atšķirīgo pamanīt ir vieglāk.

Es nebiju kretīns, bet tagad varbūt esmu 
Dzeršanas gados viņam gandrīz nebija konfliktu ar līdzcilvēkiem. Skaidrības laikā 

tas ir mainījies. Kāpēc tā?
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ES NEBIJU KRETĪNS

Par ko vispār ir šis stāsts? 
“Vīnogas” redkolēģijas prāta vētrā izteicu vēlmi uzrakstīt rakstu, kura tēmu man bija ļoti grūti noformulēt 
kolēģiem. Es pat īsti nezināju, ko tieši ar šo rakstu gribu pateikt, tomēr kaut kāds velns mani dīdīja izteikties 
par kādu interesantu atšķirību, kuru biju pamanījis daudzu citu alkoholiķu stāstos un dalīšanās reizēs. 
Neesmu drošs, vai tieši šī bija tā atšķirība, par kuru toreiz pukojos savam nākamajam sponsoram, bet jau 
pašos pirmajos AA pieredzes mēnešos mani nelika mierā kāda šķietami neapstrīdama daudzu vecbiedru 
un citu alkoholiķu patiesība, kuru citi alkoholiķi telpā piekrītoši apstiprināja, ar galvas mājieniem mēmi 
piebalsojot runātājam. Tik bieži dzirdēju šādu vai līdzīgu tekstu: “…es biju pilnīgs kretīns un riebīgs 
cilvēks, pirms atnācu uz AA…” Katru reizi to dzirdot un redzot pārējo dzērāju piekrītošo reakciju, es pie 
sevis domāju: “Vai es arī biju pilnīgs kretīns pirms atnākšanas uz AA?” 

Mana pirmā doma bija – nē! Es nebiju kretīns vai riebeklis arī savā dzerošajā laikā. Tomēr toreiz (tāpat 
kā tagad) es apzinājos, ka es pats, protams, nevaru spriest par sevi un varbūt dzīvoju noliegumā par 
saviem rakstura izgājieniem. Iespējams, es biju kretīns, tikai nevēlos to atdzīt. Nolēmu par to pārāk daudz 
nedomāt, jo tas, vai es esmu vai neesmu kretīns, nebija manas skaidrības prioritāte. Tā pagāja pāris gadi, 
līdz kādā privātā sarunā ar AA biedru atkal dzirdēju šādu tekstu: “AA programma man neļauj uzvesties 
kā kretīnam”. Gandrīz šķita, ka ar šiem vārdiem sarunbiedrs meklēja manī atbalstu, lai es piebalsoju: “Jā, 
es pilnībā tevi saprotu. Man ir tieši tāpat.” Bet es atkal nevarēju ar šādu domu asociēties un atbildēju, ka 
es nedomāju, ka biju kretīns arī pirms Divpadsmit soļu programmas. Mans oponents bija manī manāmi 
vīlies. Šķiet, viņu apbēdināja doma, ka no mums abiem viņš vienīgais ir bijis kretīns. 

Protams, “kretīns” nav viennozīmīga diagnoze. Tas nav hepatīts, kurš vai nu tev ir, vai nu nav. Tomēr teju 
neviens no draugiem nebija no manis novērsies, kolēģi šķita priecīgi manā kompānijā, ar gandrīz visām 
bijušajām (izņemot vienu gadījumu) man bija labas vai neitrālas attiecības, un visi mani tuvie un tālie 
radi izrādīja vēlmi ar mani tikties. Ņemot to vērā, es palieku pie sava – es biju baiļu, paštaisnības un 
aizvainojumu apsēsts egoistisks dzērājs, bet es nebiju kretīns!

… BET TAGAD VARBŪT ESMU

Kas es īsti esmu? Ja pat valsts augstākās amatpersonas samulst šā jautājuma priekšā, es nemaz nemēģināšu 
atbildēt uz tā dziļāko būtību. Tomēr gadu gaitā esmu nonācis pie pārliecības, ka mūsu rīcība definē 
mūsu personību vairāk nekā jebkas cits. Domas, pārliecība, politiskā nostāja, runa un citas personības 
izpausmes maz ietekmē to, kādas pēdas mēs atstājam šajā pasaulē. Tieši tas, kā es uzvedos dzerošajos 
gados, liek man domāt, ka reti kurš no maniem līdzcilvēkiem mani uzskatīja par kretīnu. Toreiz teju 
visa mana rīcība bija vērsta uz izpatikšanu, jo es gribēju (man vajadzēja) sajusties mīlētam kaut vai tikai 
ilūzijas līmenī. Tajā dzīvē es nevarēju atļauties darīt ko tādu, kas liktu cilvēkiem mani nīst vai atteikties 
ar mani tikties. Tas mani nogalinātu. Tāpēc es izpatiku, izlīdzēju, pakļāvos, nebļāvu, nevienu nesitu un 
centos būt draugs visiem. Ne tāpēc, ka tāda bija mana patiesā daba, bet tāpēc, ka nemācēju tikt galā ar 
emocijām, kuras izraisītu citu cilvēku nepatika pret mani. Tā es dzīvoju gadiem, un man šķiet, ka tieši tas 
bija mans lielākais iekšējais diskomforts un slimības izpausme, kuru es ārstēju dzerot… visbiežāk mājās 
viens.

Manas lielākās dzēruma kretīnības bija pastrādātas agras jaunības gados, tās es (un, man šķiet, arī citi) 
norakstīju uz puicisku stulbumu. Savus pēdējos dzeršanas gadus visbiežāk piedzēros, viens pats sēžot 
mājās pie datora vai vietējā dzērājkrogā ar citiem nelaimīgajiem, sūkstoties par pasaules netaisnībām un 
atceroties “vecos labos laikus”. Es nemēģinu apgalvot, ka biju kolosāls līdzcilvēks un vērtīgs sabiedrības 
loceklis – es biju skumjš, aizvainots, paštaisnības un baiļu apmākts dzērājs, kurš sabiedrībā prata 
labi nomaskēt savu nožēlojamo dabu. Tā bija bēdīga eksistence, bet es ļoti uzmanījos, lai cilvēki no šīs 
eksistences neciestu. Cik veiksmīgi vai neveiksmīgi tas man izdevās, es varbūt vēl aizvien līdz galam 
nenojaušu, bet mana Devītā soļa sarakstā bija tikai viens ieraksts, kurš kvalificētos kā izteikti kretīniska 
rīcība, un pat tā nebija kāda agresīva vai rupja uzvedība, bet gan aizbēgšana no atbildības, nezinot, kā tas 
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iespaidos citus cilvēkus. Visas pārējās atlīdzināšanas vai atvainošanās bija diezgan ikdienišķi gadījumi, 
kuri varētu parādīties arī jebkura normīša personības inventarizācijas sarakstos.

Tātad dzēruma gados man nebija daudz sarautu attiecību un cilvēki, kas ar mani izvēlējās nerunāt, 
praktiski neeksistēja, tomēr pārsteidzoši, ka manā īsajā skaidrības laikā šādu cilvēku ir jau pāris. Kāpēc 
tā?

Ar pilnīgu pārliecību uz šo jautājumu atbildēt nevaru, bet man šķiet, ka AA programma ir likusi labāk 
saprast, kas es patiesi esmu. Tā rezultātā es mazāk kalkulēju savu rīcību, atbildes un reakcijas. Tas 
savukārt rada vairāk konfliktsituāciju. Un, lai arī esmu iemācījies vairāk sevi cienīt un būt atklātāks pret 
līdzcilvēkiem, ne vienmēr tas noved pie pozitīva kopsaucēja. Mēs, cilvēki, esam tik dažādi un lietu kārtību 
uztveram katrs citādāk. Kas vienam šķiet pašsaprotams, tas otram ir tumsa, un šajās domu izpratnes un 
pieejas atšķirību sadursmēs rodas konflikti. Visticamāk (esmu par to gandrīz drošs), ka esmu vēl tālu no 
patiesa miera, tāpēc šajos konfliktos es paužu nostāju, tādējādi nereti iegūstot jaunus nedraugus. Ironiski, 
bet šķiet, ka manas skaidrības dēļ pasaule (vai vismaz daži cilvēki) ir ieguvusi par vienu kretīnu vairāk. 
Tomēr man šķiet, pareizāk sakot, es ceru, ka manai personības izaugsmei tas ir nepieciešams ceļš, kurš 
jāiziet.

EPILOGS

Tikpat atrauts no pārējā stāsta kā prologs arī epilogs būs pavisam par ko citu.

Kaut kad, vidusskolas gados, manās rokās nonāca Omāra Haijāma dzejas grāmata. Mani ļoti uzrunāja šī 
persieša dzeja un es vairākus gadus turēju šo grāmatu rokas stiepiena attālumā. Jo īpaši viena četrrinde 
aizgrāba manu uzmanību. Es to iemācījos no galvas un, kad gribēju paspīdēt ar savu pseidointelektuālismu, 
gudri citēju saviesīgos pasākumos. Tomēr zem šīs mākslīgās izrādīšanās slēpās patiesa interese atrast 
mieru un pieņemt šajās rindās pausto nostāju. 

Manuprāt, šī četrrinde ļoti labi sasaucās arī ar Divpadsmit soļu programmas ētiku:

Dari, ka tuvākais necieš no gudrības tavas.
Savaldies arvien. Neļaujies dusmām nekad.
Ja gribi tu tuvoties mūžīgam mieram, 
Liktenim smaidi, kas sit, bet nesit nevienam.

Es esmu tālu no patiesa dvēseles miera un garīgās atmodas, ko dod Divpadsmit soļi. Esmu tālu no man tik 
mīļā Omāra Haijāma četrrindes patiesībām. Un, iespējams, ka kādam es tagad esmu biežāk kretīns nekā 
kādreiz, kad dzēru. Bet tagad man ir skaidrāk redzams ceļš, pa kuru ejot, iespējams, es kādreiz no tiesas 
spēšu liktenim smaidīt, kas sit, bet nesist nevienam.

 

O. K.
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 Ar savu pirmo skaidrības dienu, kad rehabilitācijas programmā pārvarēju paģiru trīci un sāka 
atgriezties spēja uztvert apkārt notiekošo, man alkatīgi gribējās izbaudīt katru skaidrības dāvāto mirkli. 
Es biju īstajā vietā. Ar AA biju pazīstama jau iepriekš, bet šoreiz bija citādāk. Pirms daudziem gadiem 
savā pirmajā mēģinājumā apmeklēt AA es līdz galam nesapratu, ka esmu alkoholiķe, un neizpratu, ko AA 
man var dot. Tagad es skaidri apzinājos, ka tikai ar AA varēšu izdzīvot un atgūt savu zudušo dzīvi. Kopā 
ar daudziem citiem bonusiem, ko deva skaidrība un apziņa, ka man tomēr ir cerība, atgriezās vēlme 
darboties, piedalīties, iesaistīties un palīdzēt. Vēlme līdzdarboties atgādināja 20 gadus senu laiku skolā, 
kad piedalījos praktiski visās iespējamās ārpusskolas aktivitātēs.

Vēlme bija, bet šo vēlmi pavadīja milzīgas šaubas, vai es vispār vēl spēju, vai vispār varu, vai tomēr atkal 
pievilšu tos, kuri uz mani paļaujas. Vai nesanāks vilties pašai par savu nevarēšanu, un atkal par solīto 
un neizdarīto būs jāizjūt milzīgs kauns, ko parasti pavada instinktīva vēlme bēgt un slēpties. Ar savu 
dzeršanu biju pievīlusi visus, nebija neviena, kas man ticētu – ne tuvinieki, ne draugi, ne kolēģi.

Bet manā AA mājas grupā man ticēja un ātri vien uzticēja sagādāt cepumus, turklāt šim nolūkam iedeva 
naudu. No aizkustinājuma sariesās asaras. Pašai šķita dīvaini, ka jāraud par tādu sīkumu, bet tajā 
pašā laikā šī sajūta bija apliecinājums tam, cik tālu biju degradējusies savā dzeršanā, cik nevarīga un 
neuzticama biju kļuvusi.
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Mana pirmā AA konference 
Kļūt par VKP viņai bija patīkams process ar savu daļu atbildības, bet paļāvību, ka 

kopējā sadraudzības sirdsapziņa un Augstākais Spēks neļaus katastrofāli kļūdīties.



Skaidrības sākumā apmeklēju AA sapulces trīs līdz četras reizes nedēļā un centos piedalīties visos AA 
rīkotajos pasākumos, kur tiku aicināta. Starp grupu jubilejas pasākumiem sanāca nonākt arī kādā AA 
komitejas sēdē AA birojā. Šajā sēdē runātais man lielākoties bija neskaidrs. Man vairākas reizes vajadzēja 
pārprasīt, ko nozīmē saīsinājums VKP. Daudz no runātā man atmiņā nepalika, bet radās priekšstats, ka 
aiz AA grupu ikdienas dzīves ir kas vairāk un tas mani interesē.

Uz Latvijas AA jubilejas saietu devos kā uz izklaides pasākumu. Pasākuma programma man nebija 
saprotama. Nebija nekāda priekšstata par AA sadraudzības darbību. Gribējās visu dzirdēt un saprast, 
tomēr vairāk sanāca kautri parunāt ar sen neredzētiem paziņām – izrādās, arī alkoholiķiem. Iespaidu 
bija daudz, un skaidrība ne tik ilga, lai visu apkārt notiekošo spētu uztvert pilnīgi, bet vienu gan atceros – 
pirmo reizi dzirdēju lasām AA Divpadsmit koncepcijas. Zināju, ka ir soļi un tradīcijas, bet par koncepcijām 
nezināju neko. Pirmo reizi tās dzirdot un pat pārlasot bukletā, man šķita, ka tās ir sarežģītu vārdu 
savirknējums, kuru jēgu un saturu neuztvēru. Nešķita, ka tas varētu būt kaut kas man turpmākajā dzīvē 
vajadzīgs un noderīgs. Nedaudz pārsteidza, ka vēlāk, konferences laikā, runātāji atsaucās uz tradīcijām un 
koncepcijām kā uz likuma pantiem, tādējādi piešķirot saviem vārdiem lielāku nozīmi un argumentiem 
pamatojumu. Bija mazliet žēl, ka nevaru visu saprast, un jutos muļķīgi, bet alkoholiķi ar lielāku pieredzi 
mani mierināja, ka tas ir normāli un ka visiem sākumā ir grūti saprast šos tikai AA raksturīgos terminus.

Vēlāk, turpinot  apmeklēt sapulces un pasākumus, aizvien biežāk dzirdēju pieredzes stāstus, ka, pirmo 
reizi sastopoties ar AA konferenci, nav bijis nekāda priekšstata, kas tas ir. Pamazām sāku apjēgt, ka 
konference nav tikai daudzu alkoholiķu sanākšana un svinīgu runu klausīšanās vairāku dienu garumā.

Mans skaidrības laiks bija pavisam neliels, kad savā mājas grupā tiku ievēlēta par grupas vecāko. Uz 
šo amatu nerāvos, bet grupai bija ierosinājums, ka jādod iespēja jaunajiem, un grupa nobalsojas par 
mani. Domāju, ka vienīgais iemesls tam bija mana aktivitāte un interese par notiekošo sadraudzībā arī 
ārpus savas grupas. Vēl biju dzirdējusi, ka alkoholiķi ar lielāku skaidrības pieredzi diezgan kūtri iesaistās 
kalpošanā un tamdēļ “iebīda amatos jaunos”. Bet man bija nostāja, ka jāmēģina viss, ko sadraudzība var 
piedāvāt, jo es biju noticējusi citu pieredzei, ka kalpošana būtiski palielina izredzes palikt skaidrā.

Drošības sajūtu par savu jauno pienākamu pildīšanu man radīja AA ļoti tolerantā pieeja, ka, ja arī man 
kaut kas nesanāks, mani par to nesodīs un nekauninās un, galvenais, neatstums. Pat, ja es izgāzīšos, man 
paliks vieta AA, man nebūs jādodas prom. Tradīcija, ka “vienīgais nosacījums, lai kļūtu par AA biedru, 
ir vēlme atmest dzeršanu”, man ir ļoti svarīga. Manas veiksmes un neveiksmes nav kritērijs turpināt 
apmeklēt AA. Es drīkstu kļūdīties.

Lai arī biju grupas vecākā, neuzskatīju sevi par VKP. Tajā brīdī jau zināju, ka VKP ir vispārējās kalpošanas 
pārstāvis ar tiesībām pārstāvēt grupas viedokli konferencē. Zināju, ka ir pirmā un otrā termiņa VKP un 
ka konferencē balsot par sadraudzības jautājumiem var tikai otrā termiņa VKP – cilvēks ar pieredzi. 
Kad AA birojs izziņoja, ka jāpiesaka grupu VKP kārtējai konferencei, neiedomājos, ka es vispār varētu 
pretendēt uz šo amatu. No savas grupas saņēmu atļauju piedalīties konferencē un pieteicos kā pirmā 
termiņa delegāte. Neviena cita gribētāja nebija. Liels bija mans izbrīns, kad birojs man pavaicāja, kāpēc 
piesakos kā pirmā termiņa delegāte. Es noteikti drīkstu piedalīties konferencē ar savu balsi. Saskaņojot 
ar grupu, nomainīju savu statusu un kļuvu par balsstiesīgu VKP, vēl nesasniedzot savas skaidrības pirmā 
gada jubileju.

Retrospektīvi skatoties, mana pieredze ir piemērs, kā darbojas grupas un sadraudzības spēks viena 
cilvēka – manā – dzīvē. Man atlika tikai būt grupā, regulāri apmeklēt sapulces un piedalīties pasākumos, 
cik vien varēju paspēt, lai nokļūtu tur, kur pat nedomāju nokļūt. Pretēji tam, kā bieži vien ir profesionālajā 
karjerā, šis manas izaugsmes process bija plūdens un rāms. Ik uz soļa satapos ar cilvēcīgu atbalstu, 
uzticēšanos un paļaušanos. Mani neviens nekontrolēja, un es nejutos pienākumu sasaistīta. Nebija arī 
baiļu, ka kaut ko nesaprotu. Kļūt par VKP man bija patīkams process ar savu daļu atbildības, bet paļāvību, 
ka kopējā sadraudzības sirdsapziņa un Augstākais Spēks man neļaus katastrofāli kļūdīties.
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Mana pirmā konference atcēlās Covid dēļ. Iespējams, konferences atlikšana kaut kādā mērā kaitēja 
sadraudzībai, bet man personīgi tas bija ieguvums. Dotais laiks ļāva kaut nedaudz pieaugt savā 
skaidrībā un iepazīt sadraudzības procesus. Sekoju līdzi sadraudzības aktuālajai informācijai. Grupu 
apmeklējumos aizvien vairāk guvu priekšstatu par AA tradīciju un garīgo principu nozīmi sadraudzības 
dzīvē. Piedalījos seminārā, kurā tuvāk tika aplūkotas un iztirzātas Divpadsmit koncepcijas, biju klātesoša 
vairākās sapulcēs, kurās biedri dalījās iespaidos par citu valstu sadraudzību pieredzi un aktuālajiem 
jautājumiem.

Kā grupas VKP biju viena no tām, kas parakstīja aicinājumu Covid apstākļos rīkot pirmo online konferenci. 
Tajā brīdī man jau bija pilnīgi skaidrs, ko es parakstu un cik tas ir svarīgi. Savu parakstu saskaņoju ar 
grupu, lai būtu pārliecība, ka nevis es izlemju, kas ir vai nav labi sadraudzībai, bet mana mājas grupa 
paustu savu kopējo nostāju. Tā ir skola, kuru esmu ļoti labi apguvusi, un tā atvieglo manu kalpošanu 
– manam viedoklim ir jāpārstāv grupas viedoklis, nevis mans personīgais. Līdz šim grupā vēl neesmu 
sastapusies ar lielām viedokļu atšķirībām vai strīdiem, bet arī šādā situācijā man ir dots instruments – 
atturēties no lēmuma pieņemšanas uz nenoteiktu laiku, līdz situācija noskaidrojas.

Ņemot vērā manu ceļu uz pirmo konferenci, dalība tajā vairs nebija nekas negaidīts. Esot skaidrā nepilnus 
divus gadus, bet aktīvi sekojot līdzi AA sadraudzības aktualitātēm un interesējoties par procesiem, bija 
izveidojies diezgan skaidrs priekšstats par konferences jēgu un gaitu. Pirms konferences bija iespēja 
izlasīt detalizētu programmas aprakstu, iepazīties ar atskaitēm un jautājumiem, par kuriem būs jābalso. 
Konferences kalpošanas darba grupa jeb organizatori rūpējas, lai netiktu aizmirsta reģistrēšanās, ir 
iespēja uzdot neskaidros jautājumus un precizēt informāciju. Manā pirmajā konferencē bija testa 
pieslēgšanās, lai varētu pārliecināties, ka konferences dienaskārtību netraucēs tehniskas problēmas. 
Tika izmēģināta balsošanas kārtība. Īsumā, par konferences sekmīgu norisi parūpējās tās kalpošanas 
grupa, man atlika tikai piedalīties. Klausoties runātajā, man vairākkārt nāca prātā doma, ka konferencē 
piedalīties vajadzētu pēc iespējas vairāk AA biedriem, jo konference ir kā visaptverošs kopsavilkums par 
AA sadraudzības darbību ilgākā periodā. Tā ir vieta, kur  iepazīties ar aktualitātēm un virzīt uz priekšu 
jaunas idejas sadraudzības stiprināšanai un attīstībai.

Protams, ka man kā cilvēkam – alkoholiķei – reizēm ir savs, ļoti konkrēts, viedoklis par to, cik viena 
vai cita ideja ir svarīga, jēdzīga vai plaši diskutējama. Daži konferencē apspriesti jautājumi man nešķita 
diskusiju vērti. Tomēr konference ir vieta, kur pārliecināties, ka nav pašsaprotamu atbilžu uz visiem 
jautājumiem. Lai nebūtu šķelšanās, strīdu un konfliktu, pat šķietami elementāras lietas ir jāskaidro atkal 
un atkal no jauna. Pie tā ir mazliet jāpierod, bet tas ir iespējams. AA garīgo principu ievērošana ļoti palīdz, 
un tādēļ ir ļoti skaidrs, kāpēc konferences dalībnieki savās runās atsaucas uz tradīcijām un koncepcijām, 
kas kopā ar soļiem ir AA vienotības pamatu pamats.

Manā pirmajā konferencē ievēlēja jaunu konferences kalpošanas darba grupas vadītāju, kurš aicināja 
pievienoties palīgus nākamās konferences organizēšanā, es pieteicos un kalpoju jau otro gadu.

 

Ilze V
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Jaunas grupas dzimšana 
Trīs stāsti par Latvijas AA grupu pirmsākumiem.

Kad ar AA sadraudzības un Augstākā Spēka palīdzību man izdevās iegūt skaidrību, vairākos aspektos nācās 
dzīvi sākt no jauna. Jauna attieksme un uztvere, jauni draugi, jauns darbs, jauni brīvā laika pavadīšanas 
veidi. Kā pilnīgs jaunums manā dzīvē ienāca brīvprātīgais darbs, ko AA sauc par kalpošanu. Sākumā šis 
apzīmējums mani, tāpat kā daudzus no mums, mulsināja. Prātā nāca mammas frāze, ko viņa lietoja, kad 
bija nokaitināta par praktiska rakstura neizdarībām, kuras spiesta risināt citu ģimenes locekļu vietā: 
“Kas es jums – kāda kalpone?!” Tomēr ļoti drīz atklāju, ka kalpošana ir tas, kas AA rada piederības sajūtu 
un gandarījumu, un apzīmējums tiktāl normalizējās manā apziņā, ka tagad gadās izjust pārsteigumu, kad 
cilvēki ārpus AA vides to uztver ar aizdomām (gluži kā savulaik es).

Skaidrības gaitā kalpoju dažādos veidos: gan sagatavojot telpas sapulcei, gan pārzinot  grupas grāmatu 
krājumu, gan iesaistoties pasākumu organizēšanā, gan strādājot pie AA literatūras rediģēšanas un 
izdošanas. Taču bija kāds kalpošanas veids, uz kura veicējiem skatījos ar apbrīnu: proti, uz tiem, kas 
uzsāka jaunu AA grupu. Mani bremzēja gan bailes no vilšanās (un ja nu neviens nenāks uz “manu” 
grupu???), gan bailes par pacietības tikuma mazumu manā raksturā (uzsākt uz uh! jau būtu forši, bet 
pēc tam varbūt visu mūžu būs tā grupa jāauklē…). Vismaz vienu reizi palaidu garām reālu piedāvājumu 
par lieliskām telpām, kur uzsākt jaunu grupu. Taču tad Augstākais Spēks lika priekšā tādu situāciju, kurā 
nepieciešamība rīkoties bija tik nepārprotama, ka bailes un aizspriedumi izkūpēja.

Jūs taču būsiet dzirdējuši, ka jaunas grupas uzsākšanai vajadzīgas divas lietas: aizvainojums un kafijas 
kanna? 2018. gada pavasarī daļa Latvijas AA sieviešu par aizvainojuma trūkumu nevarēja sūdzēties. Dažu 
notikumu rezultātā mums bija radies iespaids, ka ne vienmēr sapulces ir droša vide. Iedegos sašutumā 
un saaicināju sev zināmās AA sievietes uz tikšanos, lai apspriestu situāciju. Un tikšanās rezultāts bija ne 
tikai sašutuma izpaušana, bet arī aicinājums uz problēmu risināšanu – viena no klātesošajām sievietēm 
ierosināja radīt jaunu regulāru AA sieviešu sapulci kā drošu vidi. Laikam tobrīd sašutuma kaisme man 
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palīdzēja aizmirst bailes no grupas dibināšanas. Kā arī tas, ka izrādījās – mēs esam trīs, kas gatavas uzsākt 
jauno grupu. Tā ka jau sākotnēji atbildību varējām savā starpā sadalīt. Atradās gan lieliskas, romantiskas 
telpas pašā Rīgas sirdī, gan, protama lieta, kafijas kanna.

Izlēmām, ka sākumā par sapulcēm informāciju izplatīsim tikai mutiski, AA birojam ziņosim tikai pēc 
pāris mēnešiem, kad redzēsim, ka viss patiešām notiek. Un notika! Sapulces bija reizi nedēļā, pirmdienās 
– un tā tās notiek līdz šim brīdim. Šī nebija pirmā AA sieviešu grupa Latvijā, tāpēc apsvērām, ko darīt, lai 
mēs nebūtu tikai īslaicīgs projekts. Sapratām, ka svarīgi atcerēties, ka mūsu AA identitāte ir pirmajā vietā, 
un dzimuma piederība nāk pēc tam. Jo, ja būsim līdzīgas slēgtam sieviešu klubam, tad vajadzība pēc 
tikšanās izplēnēs, kad katra no mums būs izstāstījusi visas savas problēmas. Mums jāatceras, ka mūsu 
galvenais mērķis ir nest vēsti tām, kuras joprojām cieš! Ka jaunatnācēja vienmēr būs galvenā sieviete 
sapulcē! Un pie tā turamies līdz šim brīdim.

Šobrīd Sieviešu grupa notur sapulces hibrīda formātā: dažas tiekas mūsu telpās Vecrīgā, dažas pieslēdzas 
sapulcei caur internetu. Iespējams, šo formātu saglabāsim arī turpmāk, jo tādējādi sapulci apmeklē AA 
dalībnieces, kas dzīvo tālu no Rīgas. Ja kāda no “Vīnogas” lasītājām grib pievienoties, aicinu rakstīt uz 
e-pastu sieviesugrupaaa@gmail.com, un mēs nosūtīsim piekļuves linku. Sajūtu klusu lepnumu (kaut arī 
šīs nav AA vidē ļoti populāras jūtas) – redziet, mums viss kas ir gluži kā citām grupām, arī savs e-pasts 
mums ir!

Bet kā tad ar manām divām bailēm no jaunas grupas dibināšanas? “Un ja nu neviens nenāks uz “manu” 
grupu…?” – pirmkārt, jau sākotnēji mēs bijām trīs, tā ka egoistiskais uzstādījums par “manu” grupu nebija 
spēkā jau no paša sākuma. Otrkārt, nāk, patiešām nāk. Un pat tad, kad nāk mazāk, ļaujos apsvērumam, 
ka Augstākais Spēks zina, ko dara. Reiz bija sapulce, kurā sēdējām divatā: jaunatnācēja un es. Tas deva 
iespēju brīnišķīgai, intīmai vēsts nodošanai un saņemšanai. Taču parasti sapulces ir kuplāk apmeklētas.

“… visu mūžu būs tā grupa jāauklē…” – pārbaudot šo tēzi, radās arī pāris iepriecinošas atziņas. Viena, ka 
man tomēr pietiek pašdisciplīnas, lai pāris gadus reizi nedēļā gandrīz vienmēr apmeklētu sapulces. Kad 
kalpoju par sekretāri, pat spēju allaž laikus ierasties (man kā hroniskai kavētājai tas ir ievērības cienīgs 
sasniegums). Un otra atziņa: nav mūžīgi! Grupa pieaug, neturas mūžam uz trim dibinātājām kā uz trim 
vaļiem, kodolā iekļaujas citas dalībnieces, kas kalpo un jūt atbildību par grupu. Ziniet, nesen atklāju, ka 
var būt liela gandarījuma sajūta tad, kad grupa pieņem lēmumu, kas nesakrīt ar manu viedokli. Tātad 
grupa ir pieaugusi, gluži kā mana meita, nu jau divdesmitgadniece. Mums ir brīnišķīgas attiecības, mēs 
bieži apspriežamies, bet lēmumus jau kādu laiku viņa pieņem pati.

Tā nu ar Augstākā Spēka gādību esmu tikusi cauri dažām bailēm, kas ved uz jauno. Gribu turpināt 
skaidrību un ik pa brīdim uzsākt vēl citas jaunas lietas savā dzīvē. Zinu, ka parasti tas ir gan aizraujoši, 
gan arī biedējoši. Tāpēc – Dievs, dod man drosmi mainīt to, ko spēju.

Ilze

***
 
 Kādu reizi meditējot, vienam AA puisim ienāca prātā, ka meditācija pieminēta arī Vienpadsmitajā 
solī. Tieši tā – pie meditācijas viņš nebija atnācis no Vienpadsmitā soļa, bet gan otrādi – meditācija ienāca 
šajā solī. Reizē ar šo domu prātā noplaiksnījās arī vīzija, ka būtu noderīga īpaša AA grupa, kas centrētos 
ap meditāciju un Vienpadsmito soli. Internetā atradās apstiprinājums, ka šādas ieceres jau realizējušās 
šur tur citur. Uz kādu gadu šī doma palika kā jauks sapnis. Reiz cits AA puisis nejauši izmeta repliku, ka 
būtu interesanti piedalīties kādas grupas dibināšanā. Pēc kāda laika puisis dabūja no sievas dunku sānos, 
vai nav tā kā smieklīgi tikai sapņot un stāvēt dīkā. Vēl pēc kāda pusgada trešais AA puisis Latvijas AA 30 
gadu jubilejas saietā pienāca pie pirmā ar tekstu, ka prātojot par AA grupu, kas pievērstos meditācijai. 
Viss saslēdzās nenovēršamā trīs puišu lēmumā, un pēc diviem mēnešiem – 2019. gada 21. janvārī – notika 
pirmā “11. soļa grupas” sapulce.
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Sapulces notiek pirmdienās no 18.30 līdz 20.00 Mārtiņa baznīcas draudzes mājā, Rīgā. Sapulces sākumā 
tiek nolasīta preambula, pēc tam “Ikdienas pārdomas” un neliels fragments no kādas citas AA grāmatas. 
Tad tiek noskaitīta Miera lūgsna un 20 minūtes tiek pavadītas klusumā meditējot, lūdzot vai vienkārši 
paklusējot un pavadot mierīgu brīdi ar sevi un savu Augstāko Spēku. Pēc tam parastā līdzdalīšanās par 
dzirdēto literatūrā, pieredzēto klusumā, savu atveseļošanos utt.

Pamazām grupā ir izveidojies četru piecu cilvēku kodols. Sapulcēs pirmajā gadā piedalījās vidēji septiņi 
cilvēki, taču, sākoties dažādiem ierobežojumiem un attālinātajām sapulcēm, skaits mazliet saruka. Vasarā, 
tikko likums to atļāva, atsākām sapulces draudzes nama dārzā zem ābelēm, svaigā gaisā.

Grupa ir specifiskāka par ierasto AA grupu un sapulces formātu. Liktos, ka ne vienmēr tā noder 
jaunatnācējam, taču pieredze rāda, ka jaunatnācējs pie mums jūtas labi un mūsu dotā ceļamaize citu 
grupu apmeklēšanai viņiem iet pie sirds. Daļa sapulču apmeklētāju nāk kādu laika periodu, meklējot 
tieši mieru un klusumu sevī. Atnāk cilvēki laikā, kad ar sponsoru nokļuvuši līdz Vienpadsmitajam solim. 
Kādam šī grupa kļūst arī par mājas grupu, iespējams, tieši tāpēc, ka, pateicoties meditatīvajai ievirzei, 
sapulcēs ienāk vairāk garīguma un intimitātes.

Nav nekādu priekšrakstu vai noteikumu, nav vajadzīga meditāciju pieredze, klusuma brīdi sapulces laikā 
katrs izmanto pēc sava prāta, pieslēdzoties savam Augstākajam Spēkam, grupas apziņai vai Visumam.

Paraugoties uz grupas rašanos ar laika atstarpi, skaidri iezīmējas AA procesu ierastā virzība: Augstākā 
Spēka iniciēta ideja, nodoms, kas atrod kādu atvērtu sadraudzības biedra apziņu, kura nobriedusi 
kalpošanai. Tālāk jau ir tikai nodoma realizācija, kas jau iepriekš nolemta veiksmei, kuru vada un 
nodrošina kāda neredzama roka. Savu skaidrību redzu kā mozaīku vai vitrāžu. Tā saliekas pamazām – 
stikliņš pa stikliņam. Un kādā brīdī, spīdot logā saulei, pamanāmas trijstūra kontūras – atveseļošanās, 
vienotība un kalpošana. Arī grupas rašanās ir vēl viens krāsains vitrāžas gabaliņš, kas iepriecina gan 
mani, gan tos, kas nāk uz grupu pēc savas skaidrības.

                
Grupas vārdā H.

 ***

 Te nu es biju, savā piektajā skaidrības gadā, kuru biju ieguvusi pateicoties Augstākajam Spēkam 
un sapulcēm, bet dažādu apstākļu sakritības dēļ palikusi bez savas mājas grupas. Aizvien vairāk sapratu, 
ka vajag, vajag sapulci Ādažos – manā dzimtajā ciematā! Ādaži taču ir liela apdzīvota vieta, tur jābūt 
mūsējiem! Un jāņem vērā, ka Ādažiem apkārt ir arī citas apdzīvotas vietas – Carnikava, Saulkrasti, Skulte, 
Garkalne un arī Jugla pavisam netālu. Sāku meklēt telpas un, kā jau tas ir ar AA, kamēr darīju visu viena, 
nekas īsti man nesanāca, telpas tika piedāvātas slimnīcā, tās prasīja ieguldījumus. Un tad notika viens 
no tiem parasti neparastajiem AA brīnumiem – kādas sapulces laikā viens no vecbiedriem pieveda mani 
pie viena no mūsējiem un noteica: “Re, viņš arī grib dibināt sapulci Ādažos!” Izrunājos un pastāstīju, ka 
lielākā problēma ir telpas. “Nav nekādu problēmu, man ir telpas,” atbildēja I., “vismaz pagaidām varam 
tikties mana veikala telpās!” Tik vienkārši. Tik brīnumaini. Mums pievienojās vēl citi biedri no Carnikavas 
un 2017. gada 11. augustā notika pirmā sapulce. Vēl tagad atceros, kā vasarā sēdējām kopā un domājām 
sapulces nosaukumu. Gribējās kaut ko saistītu ar vietu, ar pārmaiņām, kas notiek mūsos, un piedzima 
nosaukums “Upe”. 

Sapulces pirmās telpas bija senu mēbeļu veikalā, tāpēc nereti paši smējāmies, ka sēžam kā Bila un 
Boba laikos – senās sofās, skaistu trauku un lampu ielenkti. Pēc zināma laika paziņojām par grupu AA 
sadraudzībai un noorganizējām tikšanos ar Ādažu profesionāļiem – domi, policijas pārstāvjiem, Ādažu 
slimnīcas galveno ārstu, mācītājiem un sociālo dienestu. Tas palīdzēja nostiprināties mums pašiem kā 
grupai. 
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Par jauku tradīciju augustā izvērtās grupas dzimšanas dienas svinības, kuras rīkojām ārā ar sapulci, 
dejām un garām sarunām līdz vēlai naktij.

Lai arī skrupulozi ievērojām Ceturto tradīciju un maksājām simbolisku īres maksu, tomēr sirdsapziņas 
sapulces laikā aizvien vairāk sapratām, ka telpas vajadzētu “pašiem savas”, pilnīgi neatkarīgas. Tā, lai 
neviens no biedriem nejustos par telpām atbildīgāks nekā citi, lai brīvi varētu izvēlēties – nākt uz sapulci 
vai ne. Tā kā bijām uzsākuši sadarbību ar domi, joprojām lolojām domas par telpām Ādažu slimnīcas 
pagrabtelpās. Un tā arī notika. Noslēdzām līgumu un pašu spēkiem pieremontējām sapulces telpu – 
iznesām visas grabažas, nokrāsojām sienas, grīdu, sakārtojām mēbeles. Milzīgs paldies visiem tiem, 
kas toreiz ziedoja laiku un līdzekļus, lai to paveiktu! Tagad droši vien esam vienīgā grupa Latvijā, kurai 
sapulces notiek tieši blakus ātrās palīdzības dienestam.

Mēs joprojām esam maza grupa, pandēmija arī mūs piespieda uz ilgām pauzēm, attālinātajām sapulcēm un 
biedru atbirumu, bet mēs esam! Katru pirmdienu pulksten 19.00 Ādažos alkoholiķim vai jaunatnācējam, 
kurš joprojām cieš, ir, kur atnākt! Mēs esam atbildīgi par to, lai šāda vieta būtu, un esam pateicīgi par 
katru, kurš atnāk, tādējādi stiprinot mūsu skaidrību! 

        Grupas “Upe” vārdā Z.
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 Mana dzīve līdz ieslodzījumam bija kā kaķēnam, kas izmests upē – straume nes, mētā, kur grib, 
bet kaķēns nemāk pieķerties, izpeldēt, lai nokļūtu krastā, lai izdzīvotu un mācītos dzīvot. Tā arī peldēju pa 
straumi – nevis dzīvoju, bet eksistēju. Vienīgais prieks dzīvē bija meitu piedzimšana. Divpadsmit gados 
tiku seksuāli izmantota, zaudēju valodu, pēc tam mācījos runāt. No pirmā vīrieša, ar kuru labprātīgi biju 
kopā, paliku gaidībās. Viņš izpildīja savu pienākumu – mēs apprecējāmies, tomēr tas bija pienākums, 
vairāk nekas. Es nebiju viņam vajadzīga kā sieviete, viņš pastāvīgi staigāja pie citām.

Bērnībā arī tēvs mani pastāvīgi sita, jo biju negribēts bērns, visu darīju nepareizi, biju neglīta. Viss bija 
ačgārni, pastāvīgi pārmetumi un sitieni. Šo un daudzu citu vīriešu pārestību dēļ kļuvu kompleksaina, 
pazemota, mūžīgi biju mīlestības, sapratnes, maiguma meklējumos. Otrs vīrs bija alkoholiķis, svarīgs 
bija tikai alkohols, kopā ar viņu arī sāku lietot alkoholu. Kad iedzeru, viss kļūst vienaldzīgs, noslāpējas 
iekšējā vientulības sajūta. Tā arī mētājos pa dzīvi ar nepareiziem vīriešiem, nemācēju izvēlēties, atrast 
īsto cilvēku, kam patiesībā būtu vajadzīga.

Tā kā biju izmesta dzīvē, neko no tās nesaprotot, pastāvīgi meklēju maigumu, bet saņēmu sitienus, sāpes, 
pārestības. Beigās nenosargāju arī savas meitiņas. Vecāko vīrs aizveda uz ārzemēm, jaunāko uzticēju 
māsai audzināšanai, kas beidzās traģiski – viņai to atņēma un pēc tam adoptēja uz Itāliju. Dvēseliski 
paliku atkal viena, un alkohols kļuva par vienīgo draugu, atbalstu. Ak, Dievs, kāds tas bija pašapmāns! No 
visām pārestībām, sāpēm dzīvē radās naids pret vīriešiem, kas alkohola ietekmē tikai kļuva neregulējams. 
Pamazām iereibušajās smadzenēs nobrieda pārliecība – es vairs neļaušu sevi sist, bet rezultātā nokļuvu 
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Cietums kā glābiņš 
Atveseļošanās ceļu viņa uzsāka cietumā – gāja soļus un sponsorēja pati. 

Tagad viņa vēlas turpināt AA darbu brīvībā.



ieslodzījumā. Mana dvēsele, kas ilgojās maiguma, alkohola ietekmē apklusa, un vietu ieņēma zaļais 
sātans, kas regulēja manu dzīvi.

Lai cik dīvaini būtu, bet cietums bija mans glābiņš. Es strādāju, apmeklēju visas nodarbības, psihologus, 
apguvu trīs profesijas, un, kas ir pats galvenais, iepazinu Dievu. Kopš manā sirdī ienāca Dievs, dzīve strauji 
izmainījās – uzlabojās attiecības ar māti, atjaunoju sakarus ar meitām, sāku mīlēt dzīvi, Dievu un citus 
cilvēkus. Kas ir svarīgi, sāku mācīties mīlēt pati sevi. Iļģuciemā apmeklēju Anonīmo alkoholiķu sapulces, 
bet tas bija tikai ķeksīša dēļ. Bija grūti pieņemt, ka esmu alkoholiķe. Ar laiku sāku saprast, cik graujoša 
iedarbība manā dzīvē bija alkoholam. Dzīvojot kristīgi izglītojošā programmā, manās rokās nokļuva AA 
grāmatiņa, kura vēl stiprāk nostiprināja pārliecību, ka šī ir mana lielākā problēma. Nemācēdama dzīvot, 
es atradu pašu nepiemērotāko sabiedroto – alkoholu.

Gāja gadi, un nostiprinājās mana personība. Olaines rehabilitācijas centrā bija fantastiski pasniedzēji, 
psihologi – mūs vienkārši gatavoja dzīvot, dzīvei skaidrā. Tur es apmeklēju AA sapulces, iepazinu cilvēkus, 
kas ir laimīgi bez alkohola. Viņu pieredze skaidrā, dzīvās, smaidīgās, laimīgās sejas manī nostiprināja 
pārliecību: manā dzīvē alkohola vairs nebūs. Apmeklēju online sapulces, kur piedalās cilvēki no visas 
Latvijas. Bet vienam ar šo problēmu netikt galā – nekādā gadījumā! Kad bija iespēja, apmeklēju sapulces 
AA, iepazinu cilvēkus, zināju, ka vienmēr varu piezvanīt, aprunāties. AA darbībā nekad nav sajūtas, ka esi 
viens. Manā skatījumā pats galvenais, ka mēs atbalstām cits citu, neļaujam noslīdēt no ceļa.

Ar sponsori izgāju Divpadsmit soļu programmu, kas, patiesību sakot, nemaz nav viegli, ir jāvēlas pašam, 
ir jāizprot sava problēma, jāatrod tās kodols. Ejot soļus, sapratu, ka Latvijā ir ļoti daudz tādu cilvēku 
kā es – pazudušu un nelaimīgu, kas neredz dzīves skaistumu skaidrā. Saprotot, ka jāsāk kaut ko darīt, 
kļuvu sponsore citai ieslodzītajai. Godīgi sakot, nedomāju, ka tas ir tik atbildīgs solis, jo tā vairs nav 
mana dzīve, manas problēmas. Ir jāsaprot, jāizprot otra cilvēka problēma, jāmāk virzīt cilvēka domas uz 
atlabšanas pusi, jo nekur neviens cits, izņemot pašu cilvēku, nevar glābt no šīs slimības. Mēs varam tikai 
atbalstīt, palīdzēt. Ejot soļus ar šo cilvēku, var arī vēl dziļāk izprast sevi, un, redzot viņas atplaukumu, 
radās gandarījums. Man izdevās!

Tagad ar nepacietību gaidu atbrīvošanos no ieslodzījuma, vēlos organizēt AA sapulces un palīdzēt tādiem 
pašiem kā es. Brīvībā mani jau gaida cilvēks, lai mēs varētu kopā turpināt AA darbu brīvībā. AA ir kļuvusi 
par manu ģimeni, kas mani atbalsta, atbalstīs un kurai es gribētu pievienot vairāk cilvēku, kas atbrīvojas 
no šīs drausmīgās slimības.

Beigās vēl gribu piemetināt, ka esmu laimīgi stājusies laulībā ar cilvēku, kuru pazinu agrāk, bet tāda, 
kāda biju, es viņu neinteresēju. Tagad esam divi laimīgi cilvēki, brīvi no atkarībām.

 Aiga
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 Es piedzimu divu skaistu cilvēku ģimenē, mamma strādāja medicīnas, bet tēvs – celtniecības 
jomā. Pēc vecmāmiņas nāves, kad man bija kādi trīs gadi, mēs pārcēlāmies uz citu pilsētu. Dzīves apstākļi 
nebija spoži, bet tie pamazām uzlabojās. Smagākais, ko atceros no agras bērnības, ir laiks, kad vecāki 
šķīrās, bija arī alkohols un nesaskaņas. Spilgti atceros, ka biju ļoti nobijusies, jo tas skāra arī mani – kur 
dzīvošu es, kad vecāki izšķirsies? Rezultātā kādu laiku dzīvoju pie otras vecāsmammas skaistā lauku 
ciemā. Mana vecmāmiņa bija brīnišķīgs, stiprs, mīlošs cilvēks. Šo laiku atceros ar lielu mīlestību. Kad 
bija jāsāk apmeklēt skolu, mamma mani paņēma pie sevis un jaunās ģimenes. Es atkal pārvācos uz citu 
dzīvesvietu. Patēvs bija jauks cilvēks, kas par mani rūpējās, mīlēja un pieņēma mani. Skolā mācījos labi. 
Diemžēl ģimeni skāra nākamā traģēdija – nomira mammas māsa, un tas dziļi ietekmēja manu mammu. 
Es atkal izjutu bailes un nedrošību, ka arī šajā ģimenē kaut kas nav labi. Tas turpinājās līdz pat maniem 
vidusskolas gadiem, atkal alkohols un strīdi ienāca ģimenē. Neskatoties uz emocionālo situāciju ģimenē, 
skolā biju ļoti aktīva – dziedāju, dejoju, apmeklēju teātra pulciņu.

Mana pirmā pieredze ar alkoholu bija 7. klases beigās, kad vietējā pamestajā baznīcā kopā ar citiem 
draugiem iedzēru. Man bija ļoti slikti, saindējos, tikai gulēju, vēmu un jau tad sajutu pirmo bezspēcību 
un nespēju apstāties – viss bija jādzer līdz galam. (Cik labi, ka ar Augstākā Spēka labvēlību tieši šajā pašā 
baznīcā pirms neilga laika nokristīju savu mazbērniņu. Paldies, ka tika sniegta iespēja atgriezties šajā 
baznīcā – skaidrā un ar pavisam citām emocijām.)

Man piedzima māsiņa, ģimenē atkal ienāca šķiršanās, un tāpēc man vidusskolā emocionāli negāja viegli. 
Uz maniem pleciem tika uzliktas lielas rūpes, atbildība, kurai nebiju gatava. Es ļoti gaidīju 18 gadu 
vecumu, kad varēšu iet prom no mājām, dzīvot savu dzīvi, būšu liela, varena, pati būšu noteicēja. Cik ļoti 
es maldījos!
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Pēc vidusskolas sāku strādāt, nevis devos mācīties uz augstskolu, jo domāju, ka man ir jāpalīdz ģimenei 
un sevi finansiāli jānodrošina. Ātri sapratu, ka darbs rūpnīcā nav man, lai gan īsti nezināju, ko vēlos. 
Uzsāku citu darbu medicīnas iestādē, kas man padevās, rūpējos par atkarīgajiem un psiholoģiski 
nelīdzsvarotajiem pacientiem. Tajā laikā lietoju alkoholu, bet nelāpījos. Man parādījās pirmās attiecības, 
turklāt ar vīrieti, kas bija 10 gadus vecāks par mani. Iespējams, ka tad un turpmāk attiecībās meklēju tēvu, 
kura man tik ļoti pietrūka bērnībā.

Mainījās darbi, labi pelnīju, bija ballītes un svinēšanas. Līdz pienāca reize, kad pēc kāda saviesīga 
pasākuma, kurā alkohols tika vareni lietots, nākamajā dienā bija jāiet uz darbu. Jutos ļoti slikti, strādāju, 
lavījos un vēmu, kolēģis ieteica – uzlāpies! Man bija tik slikti, nevarēju iedzert, bet tomēr kaut kā malku 
iekšā dabūju. Un tas bija brīnums – man uzreiz palika labi, vaigi sārti, varēju pastrādāt. No šī brīža 
arī skaitu savu saslimušās alkoholiķes gaitu. Sapratu, kā alkohols palīdz otrā dienā. Tad arī parādījās 
vairāku dienu dzeršanas, tas bija alkoholisma uzvaras gājiens. Protams, slimība attīstījās pamazām, bija 
vēl daudz smieklu, iedzērusi es atvēros, bet pārējais turpināja savu gaitu.

Mans tēvs nenovēršami jau bija kļuvis par alkoholiķi, kad es, bēgdama no pirmajām attiecībām, devos 
dzīvot pie viņa. Tas bija ļoti smags, depresīvs posms – kandžas aparāti un tamlīdzīgi, tomēr neprāts bija 
tas, ka reizēm dzērām abi kopā.

Manā dzīvē parādījās vīrietis, kas mani lutināja, apdāvināja, romantika un ziedi, pasaka, bet… šis cilvēks 
bija precējies. Paliku stāvoklī. Nostrādāja alkoholiķes lepnība – domāju, es pati ar visu tikšu galā, lai gan 
mans alkoholisms jau bija progresējis. Īstenībā es nemācēju tikt galā ar šo situāciju, dēliņš piedzima, bet 
man bija ļoti grūti izdzīvot, daudz strādāju dažādos darbus, bet nemācēju tikt galā ar savu dzīvi. Dzēru, 
meloju, egoistiski mīlēju savu dēlu – viss vienlaicīgi. Mēģināju kaut kā risināt saviem spēkiem pieaugušo 
atkarību – kodējos, kaut kādas hipnozes, bet dzeršana atkal un atkal atsākās. Man ļoti palīdzēja tuvinieki, 
tomēr pazaudēju darbu, pazaudēju dzīvokli un biju spiesta atgriezties pie mammas.

Mamma ir atkarīgā, sākumā no alkohola, ko vēlāk nomainīja medikamenti. Dzīvojot pie mammas, dažkārt 
turējos, dažkārt pazudu uz nedēļu, točkas, kodēšanās, tas viss mani noveda punktā, kad baiļu pārņemta 
nedzēru trīs gadus. Šajā laikā man daudz kas sakārtojās – atkal sāku strādāt aprūpes centrā, kur bija 
arī atkarīgie klienti. Nav pārsteigums, ka man ar šiem cilvēkiem izveidojās lielisks kontakts! Es daudz 
izdarīju, dzīvoju skaidrā, bet, protams, ar savām nesamērībām – uzņēmos tik daudz: mājā remonts, smags 
darbs, uzsāku mācības, tas viss loģiski noveda pie viena – es salūzu. Nezināju, ka man sevi jāpasargā, jo tā 
jau bija dzīve sausā, man nebija mūsu programmas, kas palīdz dzīvot skaidrā. Pamazām atkal sāku lietot 
pa mēriņam un darīju to veselu mēnesi no vietas – dienu pēc dienas.

Atkal dzīve sabruka – aizgāju no darba, mēģināju pievērsties dēlam, kuram esmu visvairāk darījusi 
pāri. Par dēlu – esot jau programmā, devītā soļa ietvaros lūdzu viņam piedošanu par dzerošā laika 
pāridarījumiem un to arī saņēmu. Redzu un saprotu, ka aizvainojumi ir palikuši, un zinu, ka nevaru 
savu pagātni izmainīt. Es esmu pieņēmusi šo, tas ir ļoti smagi. Dēls ļoti respektē manu skaidrību, atbalsta 
mani, redz, ka var notikt lietas skaidrā, un tomēr atkārtošu: savu pagātni izdzēst nevaru. Piedošanas un 
izmaiņu ceļš ir lēns, bet tas notiek – dienu no dienas!

Pēdējā dzeršanas posmā parādījās jaunas attiecības. Šoreiz mēs abi bijām alkoholiķi. Pirmā tikšanās, 
šķiet, bija trīs dienu dzeršana. Sākām dzīvot kopā. Mans draugs mani mīlēja, viņa bizness izcili attīstījās, 
un… mēs dzērām kopā. Pienāca brīdis, kad citi cilvēki, ne mēs, vēlējās, lai mēs kaut ko darām ar mūsu 
atkarībām, tā mēs abi kopā aizdevāmies uz AA sapulci. Es apmeklēju savas pirmās sapulces, bet nebiju 
atzinusi savu bezspēcību. Bija vēl vajadzīgs laiks, bet pazīstamais teiciens, ka “Anonīmie alkoholiķi 
uz mūžu sabojā dzeršanas prieku”, gan nostrādāja. Atkal spēju noturēties trīs gadus sausā, lai gan par 
motivācija drīzāk kalpoja uzspiestā vainas apziņa.
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Atkal atsāku dzert, ņēmu slimības lapas, lai noslēptu darbā savu atkarību. Kopdzīvē bija daudz 
apvainojumu, destrukcijas, mēģināju atkal un atkal atmest, bet man nekas nesanāca. Es vairs nezināju, 
kāpēc tā notiek? Kāpēc vairs nevaru atteikties no pudeles? Izlasīju rakstu kādā preses izdevumā, kā kāds 
no mūsu brāļiem bija atzinis savu atkarību, devies uz rehabilitācijas iestādi, un tas viņam esot palīdzējis. 
Es arī pieteicos, un beidzot atnāca atbildes uz tik daudziem maniem jautājumiem – kāpēc es dzeru, 
ka tā ir slimība, ka nekas nemainīsies, bet man ir iespēja atveseļoties ar Divpadsmit soļu programmas 
palīdzību un nepacelt pirmo glāzīti. Iznācu no rehabilitācijas un, lūk, ko pirmajā dienā ierakstīju savā 
dienasgrāmatā: “Nedomāju par dzeršanu, nedomāju par mājām, tikai lūdzu Dievu, lai šis murgs beigtos 
uz visiem laikiem.” Un Dievs ir bijis klātesošs visu šo laiku. Sākumā nevarēju aiziet uz sapulcēm, vēl biju 
pilna egoisma. Kādu dienu mana roka bija tik tuvu pirmajai glāzītei, ka sapratu – viss, ja tagad nesākšu 
kaut ko darīt, sākšu dzert. Tūlīt pat atradu cilvēkus no sapulces, tūlīt pat aizdevos uz sapulci – nobijusies 
klausījos… un man deva vārdu. Es izstāstīju visu, kas ar mani bija noticis, un mani tā pieņēma! Sajutu, ka 
šī ir mana vieta, šeit jūtos piederīga, pie šiem cilvēkiem man ir jāpaliek, tik daudzi nāca klāt, spieda roku, 
un es biju tik laimīga.

Gāju uz sapulcēm, turpināju daudz ko nesaprast un meklēju atbildes. Pēc kādas no sapulcēm man pienāca 
klāt viens vecbiedrs un pajautāja, kā jūtos. Atbildēju, ka nezinu – nekā nejūtos. Vecbiedrs noteica: “Tev 
vajadzīgs sponsors, jāiet soļi!” Šis pats vecbiedrs mani pieveda pie kādas sievietes, kura kļuva par manu 
sponsori. Izejot soļus, pienāca laiks, kad pateicībā sāku uzņemties atbildību par savu dzīvi. Es ieguvu 
garīgo pārdzīvojumu, atbrīvojos no visām savām sāpēm, atdevu savu dzīvi Augstākajam Spēkam.

Neskatoties uz to, bija arī pārbaudījumi – smagi saslima mamma, bet man tika dota iespēja atdarīt 
mammai pāridarījumus par laiku, kad dzēru. Arī es esmu visu piedevusi. Manī ir milzīga pateicība par 
šo iespēju.

Manai skaidrībai traucēja kopdzīve ar lietojošu cilvēku, tāpēc man bija jāaiziet. Protams, tas nebija viegli, 
atkal bija bailes, nedrošība. Notika brīnums, un es to izdarīju. Atbildības uzņemšanās par savu dzīvi 
turpinājās – kalpoju, tas man tik ļoti palīdzēja. Varēju nedomāt par savām problēmām. Man tika iedots 
viss – Lielā grāmata, programma, kalpošana.

Esmu bezgala pateicīga Augstākajam Spēkam par šo avansā doto iespēju – dzīvot skaidrā. Tikpat pateicīga 
esmu Anonīmajiem alkoholiķiem un īpaši savai mājas grupai un sponsorei, kas man deva drošību, 
atbalstu un spēku. Pandēmijas laiks bija iespēja iepazīt sevi, sakārtot sevī vēl to, kas acīmredzot bija 
neskaidrs, lai saprastu, kur esmu savā skaidrībā un ar ko vēl jāstrādā. Mana sponsore teica, ka savā ziņā 
skaidrība strādā tādos kā periodos un no katra mēs kaut ko mācāmies un iegūstam. Augstākais Spēks ir 
visur, tas runā caur cilvēkiem, un man ir prieks, ka ir tieši tā. Visas grūtības ir mani mācījušas strādāt ar 
mana egoisma izpausmēm un pretim likt pazemību un pateicību.

 

D., skaidrā 8 gadus

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

Palīdzi veidot “Vīnogas” saturu! 
Sūti rakstu par savu pieredzi redakcija.vinoga@gmail.com!

 
Turpmākās 2022. gada tēmas:

 
ATLĪDZINĀŠANA  (sūti rakstu līdz 1. augustam)

MĀJAS GRUPA (gaidām Tavu rakstu līdz 1. septembrim)
VĒSTS NEŠANA  (uzraksti par savu pieredzi līdz 1. oktobrim)

AUGSTĀKAIS SPĒKS (atsūti rakstu līdz 1. novembrim)
 

“Vīnoga” publicē rakstus latviešu un krievu valodā.
 

Visa gada garumā iesūti savu dzīvesstāstu vai rakstu par citu – ar atveseļošanos saistītu – tēmu.
 

Iesaki tēmu, par kuru “Vīnogai” vajadzētu rakstīt 2023. gadā!
 


