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 Gada beigās apzināti vai neapzināti gribas 
domāt par to, kāds ir bijis šis gads: kas notika, 
kādi panākumi ir bijuši, ko neizdevās izdarīt. 
Gribas kaut kā nosaukt gadu. Par veiksmīgu vai 
produktīvu, vai vienkārši par labu. Taču esmu 
pamanījis, ka to izdarīt ir arvien grūtāk. Piemēram, 
iepriekšējais – 2021. – gads  atnesa man daudz 
priecīgu notikumu, panākumu. Taču nevaru 
teikt, ka noslēdzu gadu kā laimīgs cilvēks: manī 
bija daudz baiļu, apsēstību, es nejutos mierīgs. 
Turpretī tikko aizvadītais 2022. gads bija ļoti 
dažāds: bija notikumi, kurus negribēju piedzīvot, 
taču gadu es noslēdzu kā mierīgs un pateicīgs 
cilvēks. Varbūt tāpēc, ka arvien vairāk saprotu, 
ka svarīgs ir nevis tas, kas notiek manā dzīvē, bet 
– kā es to spēju pārdzīvot, pārvērst pieredzē un 
saglabāt labu garīgo formu. 2022. gadā es atradu 
jaunu sponsoru, vēlreiz pieķēros Divpadsmit 
soļu programmai, atradu online grupu, kas man 
kļuva par vēl vienu mājas grupu, man uzradās 
jauni sponsorējamie, kas palīdz atveseļoties. Kā 
lai vienā vārdā raksturo šādu gadu? Varbūt nemaz 
nevajag, jo process ir svarīgāks par rezultātu.

Ar līdzīgām sajūtām atskatos uz mūsu “Vīnogas” 
gadu. Mēs neesam piedzīvojuši lielus notikumus: 
pagaidām nav sanācis desmit reizes palielināt 
auditoriju vai dabūt balvu kā labākajam AA 
medijam pasaulē (tādas balvas, protams, neeksistē, 
vismaz pagaidām). Taču tieši šogad “Vīnogā” 
parādījās iespēja jaunus rakstus noklausīties, ne 

tikai lasīt. Tieši šogad mūsu redakcija saņēma 
pirmos pēc pašu autoru iniciatīvas tapušos 
rakstus. Tieši šogad uzzināju, ka kāda jaunatnācēja 
pēc mūsu “Vīnogas” raksta izlasīšanas nolēma 
apmeklēt savu pirmo AA sapulci un joprojām 
turpina to darīt. Tieši šogad atklājām jaunus 
autorus – AA biedrus, kuriem lieliski padodas 
rakstīt. Šogad es vairākkārt, lasot kādu no mūsu 
rakstiem, jutos ļoti aizkustināts un izjutu pateicību 
par to, ka esmu starp brīnišķīgiem alkoholiķiem, 
kas atveseļojas un kas palīdz atveseļoties citiem.

Šajā izlasē ir raksti, kas lika mūsu redakcijai gan 
pasmaidīt, gan skumt, bet svarīgākais – šajos 
rakstos ir unikāla pieredze, kas, mūsuprāt, var 
palīdzēt kādam citam alkoholiķim atveseļoties. 
Mēs priecājamies, ka “Vīnogas” rakstu izlase jau 
kļūst par mūsu tradīciju.

Esam pateicīgi ikvienam, kas lasa, raksta vai 
klausās mūs. Kopā ar jums mēs ar lielu interesi 
uzsākam jauno 2023. gadu!

Redakcijas vārdā Dmitrijs



 Kad dzīvoju Anglijā, uzzināju par interesantu fenomenu angļu kultūrā. Izrādās, lielākā daļa futbola 
līdzjutēju paši neizdara izvēli atbalstīt vienu vai otru futbola klubu, tā vietā viņi lojalitāti konkrētam 
klubam uz mūžu pārmanto no saviem vecākiem. Dzimušam Padomju Latvijā un augušam mežonīgajos 
postsavienības deviņdesmitajos, kad visapkārt, ieskaitot sporta industriju, valdīja nenoteiktība un 
pārmaiņas, šāda iedzimta lojalitāte man bija pilnīgi sveša. Es fanoju par to komandu, kurā spēlēja 
mani mīļākie spēlētāji, un, kad tie mainīja klubu (vai biežāk – kad klubs bankrotēja), es pievērsu savu 
uzmanību un atbalstu jaunai sporta organizācijai, kura bija piesaistījusi man simpātisku kolektīvu.
Protams, salīdzināt Anonīmo alkoholiķu lojalitāti pret mājas grupu ar fanošanu par futbola klubu nav 
gluži korekti, atšķirības ir pārāk dramatiskas, tomēr reizēm man šķiet, ka daži mūsējie pret savu mājas 
grupu izjūt līdzīgas jūtas kā futbola armijas fani pret savu sporta organizāciju.

Tāpat kā sporta fani arī daudzi alkoholiķi (ieskaitot mani) attiecībās pret mājas grupu ir ierauti tā sauktajās 
love/hate (mīla/naids – angļu val.) attiecībās. Lojalitāte un mīlestība pret grupu ir milzīga, tajā pašā laikā 
mums daudz kas nepatīk, mēs kritizējam un tāpat kā dīvāna eksperts futbola jautājumos arī mēs vien 
zinām, kā būtu labāk jārīkojas, lai grupas nākotne būtu rozēm kaisīta. Atšķirība gan tā, ka alkoholiķiem 
ir iespēja reāli mainīt lietu kārtību ar sirdsapziņas sapulču palīdzību.

Tomēr iemesls, kāpēc izvēlējos virsrakstā minēto analoģiju, ir cits. Tas notika pēc kādas drāmas manā 
mājas grupā, bet, pirms tālāk aprakstīt notikumus, paskaidrošu, ka nevēlos mazgāt netīro veļu ar 
“Vīnogas” žurnāla starpniecību, tāpēc būšu tik nekonkrēts, cik vien iespējams, lai aprakstītā situācija būtu 
grūti atšifrējama tās galvenajiem varoņiem. Tātad – pēc kādas garākas viedokļu apmaiņas, manuprāt, 
pārspīlētām reakcijām un domu atšķirībām viens no mūsējiem smagi aizcirta grupas durvis, paziņojot, 
ka pamet šo grupu uz visiem laikiem. Līdz tam es nebiju dzirdējis, ka tā var – pamest AA grupu. Mana 
sapratne par sapulcēm (un tai skaitā arī grupu) vienmēr ir bijusi, ka tā ir kā organizēta anarhija, kurā nav 
de facto biedru, bet grupa ir visi tie, kas konkrētā dienā ir ieradušies uz sapulci, un tie visi ir vienlīdzīgi 
grupas dalībnieki. Tomēr pēc šī gadījuma es sapratu, ka citi grupu izjūt atšķirīgi. Citiem sava grupa ir kā 
savs futbola klubs, un lojalitāte tai tiek lauzta tikai galēja konflikta rezultātā.

Ir pagājuši pāris gadi kopš tā notikuma, un es šo personu vairs ne reizi neesmu redzējis grupā, no kuras 
tā aizgāja. Zinu, ka šis cilvēks ar tikpat lielu lojalitāti un entuziasmu ir iesaistīts citas grupas darbībā un, 
lai arī man šādas attiecības ar mājas grupu ir svešas un mana lojalitāte grupai ir mainīga un plūstoša, es 
priecājos, ka viņš ir atradis savu jauno futbola klubu.

O. K.

Mana grupa – mans futbola klubs 
AA biedrs dalās novērojumos par atšķirībām grupu uztverē.
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 Kurš var precīzi noteikt, ko jūt cits cilvēks? Kad pirmo reizi ierados AA, neviens neiedomājās, ka 
spēs izmērīt manu atklātību vai motivāciju atveseļoties. Mūsu Trešā tradīcija balstās grupu pieredzē, 
un tās viedumu man ir pierādījusi manis paša pieredze. Tas ir spēcīgs ierocis manas atveseļošanās 
nosargāšanai.

Kad pirms 25 gadiem pirmo reizi ierados AA, nesastapu gandrīz nekādas prasības, lai varētu pievienoties 
jebkurai kaut cik vērā ņemamai sanākšanai. Iepriekšējos mēnešos biju izjutis tikai dzēruma reibumu, 
ko pavadīja tādas sirdssāpes, kādas, izņemot alkoholiķus, pazīst tikai retais. Es nebūtu varējis aizpildīt 
nevienu aptaujas lapu vai pieteikumu. Man nebija adreses, nebija tālruņa numura un nekādu atsauksmju. 
Daži pēdējie darba devēji būtu brīdinājuši jebkuru, lai nelaiž mani iekšā pa durvīm.  Mana atsvešinātā 
ģimene būtu vienisprātis ar viņiem.  Man nebija ne reliģijas, ne darba, ne drēbju, ja neskaita tās, kas 
mugurā. Es nebūtu varējis iemest pat piecu centu monētu spēļu automātā. Mana iepriekšējā uzvedība 
nevienam nebūtu kalpojusi par pamatu izturēties pret mani laipni vai sniegt palīdzīgu roku. Es biju 
netīrs un smirdēju. Anonīmajiem alkoholiķiem es varēju piedāvāt tikai ļoti nevēlamu slimību, un tas bija 
viss, ko Anonīmie alkoholiķi no manis prasīja.

Trešās tradīcijas jautājumi sev 
Mana pieredze ir tāda, ka AA Divpadsmit tradīcijas bieži ir bijušas nozīmīgs 
faktors manas skaidrības saglabāšanā un ir palīdzējušas visās dzīves jomās.

“Vienīgais noteikums, lai kļūtu par AA dalībnieku, ir vēlēšanās atmest dzeršanu.” 
(Trešā tradīcija)
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Iekšēji biju tik atsalis, pelēks un nejūtīgs, ka, neraugoties uz to, ka man nebija mēteļa, nepamanīju skarbos 
ziemas laikapstākļus tajā janvāra dienā, kad pirmo reizi kā zombijs kāpu augšā pa AA kluba kāpnēm 
Ņujorkas Rietumu 41. ielā. Izlikos, ka nekontrolējamie drebuļi ir  dīvaina, bet apzināta žestikulācija. Mute 
bija kā ar vati piebāzta. Nebiju dzēris aptuveni 36 stundas. Bēdīgā pagātnes pieredze bija iemācījusi, ka 
man jāiztur vēl tikai viena minūte, jāliek kājām paspert vēl tikai viens solis, jāmēģina atcerēties kādu 
laimīgu brīdi pagātnē (vai pat tāds jāizdomā), jānocietina sava griba vēl tikai vienu reizi, un agrāk vai 
vēlāk es dabūšu iedzert, kad būšu papētījis šo Anonīmo alkoholiķu padarīšanu. Vai arī, kas būtu lielākā 
žēlastība, es pēkšņi nomirtu. Man nebija spēka prasīt palīdzību. Es biju uzņēmies šo bīstamo risku – 
pietuvoties svešiniekiem, kuri, kā man stāstīja, neprasa vārdus un paši ir bijuši diezgan pamatīgi dzērāji, 
tikai lai redzētu, vai es varēšu novērot, kamēr pats palikšu nepamanīts.

Es biju sagatavojies… melot

Lai gan nezināju, ko gaidīt, biju sagatavojies… melot, protams. Tas bija jādara. Ja man kāds vaicāja, cik 
daudz es dzeru, es vienmēr meloju. Daudzumam nebija saistības ar to, cik ļoti es piedzēros vai kas ar mani 
notika. Ja man prasītu, ko es būtu gatavs izdarīt, lai dabūtu iedzert, man būtu jāmelo, jo par patiesības 
atzīšanu mani noteikti sodītu. Ja man prasītu, kā izturos dzērumā, es melotu. Daļēji lai noklusētu 
bezfilmas, daļēji lai apslēptu tās apkaunojošās patiesības driskas, kuras atcerējos.

Tā kā tas notika 1945. gadā, pirms tika uzrakstīta mūsu Trešā tradīcija, sievietei no AA, kura pirmā ar 
mani sarunājās nebija nekādu vadlīniju par to, kā izlemt, kuram AA var sniegt palīdzību. Bet viņa bija 
līdzjūtīga. Viņa nesāka ar tiešu jautājumu: “Vai tu esi alkoholiķis?” Ja man tā pajautātu, es savā ierasti 
vēsajā tonī teiktu, ka noteikti neesmu. Viņa arī neprasīja: “Vai tu gribi atmest dzeršanu?” Tajā stāvoklī, 
kādā biju es, šāds jautājums šķistu absurds vai pat neprātīgs. Vienīgais, ko man tobrīd vajadzēja un ko es 
gribēju, bija kārtīgs mēriņš. Bet es baidījos dzert. Tieši tāpēc kā pielīmēts stāvēju tajās telpās vecajā ēkā 
un izlikos, ka vērīgi pētu ziņojumu dēli.

Tomēr viņa pamanīja manu glūnēšanu un laipnā, bet ne pārlieku saldā balsī vaicāja: “Vai tev ir problēmas 
ar dzeršanu?” Es biju satriekts. Uz šo jautājumu nebiju sagatavojis atbilstošus melus. Pirms aptvēru, kas 
notiek, es pateicu patiesību. Ar galvu pamāju “jā”.

“Es arī esmu dzērāja,” viņa atbildēja. “Nāc iekšā, un mēs par tevi parūpēsimies.”

Viņa runāja viegli, bez liekām emocijām. Biju domājis, ka mani vairs nevar pārsteigt, bet es tikai skatījos 
ar neticības pilnām acīm. Viņa šķita tik mierīga, tik pašpietiekama, tik tīra, tik cienījama. Kā viņa varēja 
teikt, ka ir dzērāja?

Mēs piesēdām, un tā sākās manis izglītošana. Viņa neuzdeva nevienu jautājumu, tāpēc man nevajadzēja 
būt uzmanīgam. Es varēju vienkārši uzmanīgi klausīties. Viņa stāstīja par savu slimību, alkoholismu, 
un atveseļošanos ar AA palīdzību. Tas bija mierinošāk, veldzējošāk un ilgstošāk par jebkura dzēriena 
iedarbību. Mana seja droši vien palika kā sastingusi, bet mana sirds kusa. Jutu nepieciešamību bieži 
mirkšķināt acis un šņaukt degunu. Beidzot, kad iekšpusē biju sasilis, sajutu to aukstumu, no kāda biju 
šeit ienācis.

Baidījos uzdot to jautājumu, kas radās manā sirdī, jo negribēju dzirdēt atbildi: “Vai, lūdzu, ļausiet man 
pievienoties?” Zināju, ka neesmu to pelnījis, tāpēc ar trenētu nevērību, tā “starp citu” nomurmināju, it kā 
tas mani maz interesētu: “Kā var pievienoties?”

Viņa atbildēja, ka tas vien, ka nāku, nozīmē, ka vēlos, lai man palīdz. Ja gribu būt AA biedrs, tad tas 
nozīmē, ka jau tāds esmu.
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Ceru, ka nekad neaizmirsīšu to milzīgo atvieglojumu, kas mani pārņēma, izdzirdot šos vārdus. Man 
šie vārdi īpaši jāatceras, kad man traucē vai rada neērtības “neatbilstoši personāži”, kuri tagad reizēm 
iztraucē jaukās, tīrās, skaidrās un kārtīgās AA sapulces. No manas mājas netālu esošā grupa savās telpās 
“aizliedz” ieiet diviem alkoholiķiem. Esmu dzirdējis, ka viņi ir neciešam. Nesadarbojas un nevienam 
nepatīk.

Šajās izraidīšanās nepiedalījos, bet savu AA gaitu sākumā es reizēm biju priekšgalā baram, kas verbāli 
izraidīja kādu alkoholiķi no vienīgās vietas, kur viņš tobrīd varēja rast palīdzību. Tolaik mums bija daudz 
noteikumu, lai varētu piedalīties. Tie bija kaitinoši, jo bija jāmaina teju katru nedēļu, lai “nepareizos” 
turētu ārpusē, bet “pareizos” varētu ielaist. Reizēm vienas nedēļas lielākais karotājs pats tika nākamajā 
nedēļā izraidīts, jo bija piedzēries. Tas biju es.

Iespējams, tiem, kuri tagad vēlas rakstīt AA piederības noteikumus vai sargā AA telpas, dzerošās dzīves bija 
tādā mērā tikumīgas, ka viņi izpelnījās “privilēģijas” uz AA palīdzību. Tomēr neviens no man zināmajiem 
biedriem sev tādus nopelnus nepiedēvē. Un zinu, ka arī man tādi nepiemīt. Kā redzat, es esmu tikpat 
netolerants pret noteikumu rakstītājiem, kā viņi pret slimajiem alkoholiķiem, kuri tiem tik ļoti nepatīk.

Būsim godīgi – ja mums būtu jāizpilda kādi stingrāki noteikumi par tiem, kas minēti Trešajā tradīcijā, 
kurš no mums būtu dzīvs? Padomājiet par visiem tiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, ieskaitot dumpiniekus, 
ekscentriķus un trakos, kuri ir tik vērtīgi mūsu biedri un kuri nebūtu ielaisti AA, ja vēlme atveseļoties 
nebūtu mūsu vienīgā prasība piederībai.

Lai gan zinu, ka ir neiespējami spriest par to, kas notiek otra cilvēka galvā, un mēģināt to izdarīt ir lepnības 
izpausme, es reizēm joprojām to daru. Esmu dzirdējis sevi atbildam uz telefona zvaniem starpgrupas 
birojā un vērtējot potenciālos biedrus, it kā spriestu – ir vai nav viņi mūsu palīdzības un mīlestības vērti.

Kādam dzērājam pat uzdevu tik briesmīgu jautājumu kā: “Vai tiešām vēlies atmest dzeršanu uz visiem 
laikiem?” Vai arī: “Vai jau iepriekš esi sastapies ar AA?” It kā iepriekšēja dalība būtu prasība vai iemesls 
nepieņemšanai. Esmu arī bijis neiecietīgs pret norāvienu meistaru, aizmirsdams, ka šis plosts varētu būt 
viņa pēdējais, tāpat kā bija ar vienu no maniem plostiem (pagaidām).

Patiesībā šodien pieķēru sevi pie domas, ka man nav tīkama kāda biedra neiecietīgā un liekulīgā AA 
pozīcija. Man nepatīk arī rupjība, ar kādu par garīgām lietām izsakās kāds cits. Un vēl kāda cita AA biedra 
neīstā taisnprātība man vispār riebjas.

Baidos, ka sirdī es izslēdzu no AA jebkuru, kas neatbilst manām augstajām un varenajām uzņemšanas 
prasībām. Ir sajūta, ka ikreiz, kad jebkāda iemesla dēļ nicīgi novēršos no kāda alkoholiķa, es pielieku vēl 
vienu ķieģeli mūrī, kas it kā sargā manu atveseļošanos. Vai arī tas vismaz gādā par manu labsajūtu un 
ērtību. Ja es turpināšu pievienot savam Drošības mūrim atstumšanas vai izslēgšanas ķieģeļus, jūs zināt, 
kas mani gaida – izolācija aiz paša uzceltā mūra. Tieši tur, kur es biju pirms atradu AA. Vienatne.

Kāds no maniem pirmajiem paziņām AA izteicās, ka vēlāk varēšu izpelnīties AA biedra statusu, ja vien 
to vēlēšos. Es to izmisīgi vēlējos, jo jau tā jutos, ka mani nomāc smagās pateicības jūtas, ko esmu parādā 
AA. Domāju, ka nevarētu pārdzīvot šādas parāda sajūtas, ja AA man ļautu turpināt domāt, ka tas viss tiek 
darīts manā labā. Bet mani pārliecināja, ka AA biedri, palīdzot man, gādā paši par savu skaidrību. Lielu 
atvieglojumu sniedza arī ziņa, ka es varu savā veidā atmaksāt šo parādu, vienkārši kādreiz aprunājoties 
ar kādu citu, tāpat kā kāds bija runājis ar mani. Man neteica, ka varu palīdzēt tikai tīrajiem, kārtīgajiem, 
skaidrajiem, ne pārāk skarbajiem, patiesajiem, dievbijīgajiem vai nedievbijīgajiem.

Izrādās, ka maksa par AA brālību (Pirmā tradīcija) un mūsu bezbailīgo savstarpējo uzticību (Otrā 
tradīcija), ja es to vēlos, ir  iemācīšanās pilnībā pieņemt citus – mīlestība, ko var saņemt ikviens, kurš to 
vēlas. Varbūt viņš neteiks, ka to vēlas vai tā neizturēsies, bet, ja viņa sirdī būs tāda vēlēšanās, pat pašam 
nezināma, ar to pietiks.
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Trešās tradīcijas jautājumi sev:

1.   Vai savā prātā ātri nospriežu par dažiem jaunajiem AA biedriem, ka tie ir neveiksminieki?
2.   Vai ir kāds alkoholiķis, kuru es nevēlos redzēt savā AA grupā?
3.   Vai iedomājos, ka esmu tiesīgs spriest – jaunatnācējs ir patiess vai tēlo?
4.  Vai ļauju valodai, reliģijai (vai tās neesamībai), rasei, izglītībai, vecumam vai citām tamlīdzīgām lietām 
traucēt man nest vēsti?
5.   Vai mani pārāk iespaido kāda slavenība AA? Ārsts, mācītājs, bijušais cietumnieks? Vai arī pret 
jaunatnācēju varu izturēties vienkārši un dabiski, kā pret parastu cilvēku, kurš tāpat kā mēs pārējie ir 
slims?
6.   Kad kāds atnāk uz AA pēc informācijas vai palīdzības (pat ja viņš nespēj to palūgt skaļi), vai man būtu 
jādomā par to, kur viņš strādā? Kur dzīvo? Kādi ir viņa mājas apstākļi? Vai viņš jau kādreiz ir bijis AA? 
Kādas viņam ir citas problēmas?

B. L., Manhetena, Ņujorka
Copyright © The AA Grapevine, Inc. (February 1970). Reprinted with permission.



 Tu redzi spogulī uzblīdušu seju ar sarkanīgiem pleķiem pie deniņiem, Tu redzi netīros, izgulētos 
matus, kurus Tev nav spēka izmazgāt, Tu redzi ūdeņainas, pārgurušas, gandrīz nedzīvas acis. Tava sirds 
dauzās, Tu svīsti un trīci vienlaicīgi. Tu esi pārbijusies – no tā, kā izskaties, no tā, ka jau dienām plosto un 
izej no mājām tikai līdz veikalam, no neatbildētajiem zvaniem, no atbildētajiem zvaniem, jo Tu nezini, 
ko ar cilvēkiem runāji, no tā, ka Tev varbūt jau ir aknu ciroze, no tā, kas ar Tevi notiks, kad visi uzzinās, 
no tā, ka varbūt visi jau zina, no tā, ka tevi neviens nekad nemīlēs, no tā, ka tu esi ārprātīga, nenormāla, 
jukusi. Tu jūties pilnīgi viena savās bailēs un mokās. Tu zini tikai vienu veidu, kā sev palīdzēt. Tu zini, ka 
Tev jāsaņem pēdējie spēki, kaut kā jātiek līdz veikalam, jāsalāpās, jāizdzīvo, jānokāpj no plosta un jāsāk 
viss no sākuma.

Un Tev izdosies! Tava iekšējā balss, Tava dzīvotgriba, Tava ticība uz izglābšanos Tevi nepieviļ, jo patiešām 
pienāks diena, kad Tu būsi brīva, kad Tu būsi atpestīta no šī elles loka, diena, kad Tu būsi tik vāja, lai 
padotos, diena, kad Tu neuzlāpīsies un izdzīvosi, un nonāksi citā realitātē. Un tas būs brīnums, kas notiks 
ar Tevi un citiem Tev līdzīgajiem. Mīļā Debora, Tu neesi vainīga.

***

Ko es pateiktu sev pagātnē. Divas ziņas: vienu sliktu, otru – labu.

Mīļā Anita! Sliktā ziņa ir tā, ka Tu vēl kādu brīdi pūlēsies, bet tā arī neiemācīsies kontrolēt savus dzeršanas 
paradumus. Neizdosies nevienu reizi, nekad.

Labā ziņa – dzīvot skaidrā un izbaudīt dzīvi ir iespējams, un Tu to sapratīsi un iemācīsies jau pavisam 
drīz. To es Tev apsolu!
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Maza vēstule manam dzerošajam es
Ko Tu ar šodienas pieredzi vēlētos pateikt sev pagātnē? 



***

Sveika, mīļā,

es redzu, kā Tu guli gultā. Istabā ir ļoti auksts. Aiz loga pelēka diena, gluži kā šodien. Tu trīci un redzi kaut 
ko, ko bail nosaukt par halucinācijām. Tomēr tuvu tam, jo gar atvērtām acīm zib krāsas, kādu nav Tavā 
drūmajā dzīvoklītī, zib ornamentu virknes un mozaīku laukumi. Tu aizver acis, un joprojām joņo krāsu 
laukumi. Tu nolem turēt acis ciet, jo šķiet, ka ar aizvērtām acīm skatīties ornamentu parādi ir kaut kā 
normālāk nekā ar atvērtām.

Mīļā. Tev ļoti pietrūkst mīlestības. Taču, zini, alkohols nav tas, no kura Tu to dabūsi. Tu vēl to nezini, bet 
Tevi gaida dzīve. Vēl būs daudz mīlestības, būs dzīves jēga. Būs arī grūtās dienas, un Tu mācīsies, kā tikt 
galā ar grūtībām, gan emocionālām, gan praktiskām. Ar dažām grūtībām Tu mācīsies tikt galā ļoti ilgi, 
tomēr pat nelielas uzvaras Tevi iedvesmos, un Tu turpināsi ceļu.

Mīļā. Es Tevi ļoti mīlu. Tu tagad tam netici, bet Tevi gaida īsta dzīve.

***

Sveiks, Lauri. Laikam, ka šobrīd Tev iet jautri, proti labi izklaidēties kopā ar draugiem un reizēm arī 
vienatnē. Zinu, ka gadās arī ne tik jautri brīži un ne tā, kā biji iecerējis. Brīvdienas, šķiet, ir izgudrotas, lai 
aizmirstu visu, kas bijis, un beidzot atkal iejustos savā “īstajā” tēlā. Pazīstu to foršo sajūtu, kad iedzer un no 
jauna atklāj sevī spēku, drosmi un dzīvesprieku. Tā tik ir patiesā dzīves baudīšana, vai ne? Noteikti domā, 
kā lai saglabā to sajūtu visu laiku, jo, no rīta atverot acis, viss ir zudis, un klāt vēl nākušas galvassāpes, 
nelabums un nožēla par izdarīto. Varbūt jādzer kaut kā citādāk, lai būtu labi visu laiku? Var jau mēģināt 
mazāk dzert, bet tas ir kā liegt sev dzīvot pilnvērtīgi, un cik ilgi tā vispār var izturēt, vai ne?

Vērojot cilvēkus, kuri nedzer, Tev nav skaidrs, kāpēc viņi nedzer un kā viņi tā vispār spēj, bet tajā pašā 
laikā apbrīno par apņēmību. Vai viņi baidās dzert vai vienkārši tēlo, ka dzeršana viņus neinteresē? 
Neuztraucies, atbildes atnāks, un Tu uzzināsi, kā tas ir. Iespējams, tas prasīs zināmu drosmi, lai pieņemtu 
kaut ko jaunu un varbūt pat labāku. Vienmēr var atkal atgriezties pie sev labi zināmā un vecā, ierastā 
un pārliecināties vēlreiz par izvēli, kuru izdarīt no jauna. Es pamēģināju un izdarīju savu izvēli, kuru no 
jauna izdaru katru dienu, nepaceļot pirmo glāzīti. Dod sev iespēju tikai pamēģināt.

***

Mana dzerošā puse, mana neatņemamā alkoholiskā es, mana sagrautā, nedrošā, ļoti egoistiskā un 
aizmaldījusies es – bez Tevis es šodien nebūtu tas, kas es esmu tagad. Bez Tevis – es nekad nebūtu 
apstājusies un paskatījusies uz sevi ar skaidru, neizskaistinātu un reālu skatu. Nenosodu, bet arī 
neattaisnoju, nevainoju, bet arī neatbalstu. Es Tevi apskauju, samīļoju un ar stingru pārliecību saku, ka ir 
sācies ceļš uz pārmaiņām. Es Tevi (sevi) paņemu pie rokas un ielieku tajā Lielo grāmatu – sāc lasīt ar sirdi, 
nevis analizēt, iedodu telefonu – zvani sponsorei un uzklausi, ko viņa Tev teiks. Tagad jau es zinu, ka visas 
tās briesmīgās, Tavas pašas stūrgalvības, bezspēcības un slimības radītās ciešanas (Tev pašai un Taviem 
mīļajiem) nebūs bijušas bezjēdzīgas, jo tas viss derēs un noderēs – Tev un citiem. Viss notiks, lēnām un 
pamatīgi, nevis ātri un bezjēdzīgi mainīgi, kā vienmēr līdz šim. Tev būs blakus kāds spēks, kas sargās un 
pasargās. Šis spēks dažkārt būs spiests noskatīties, kā Tu vēl sitīsies ar galvu pret sevis pašas egoisma 
mūri, bet tas būs blakus arī pēc tam – kad attapsies un iesi tālāk. Šis spēks runās ar Tevi caur citiem 
cilvēkiem – alkoholiķiem, bet ne tikai. Un es varu Tev skaidri un skaidrā pateikt pavisam droši – šodien, 
kad rakstu Tev, Zita, šo vēstuli, Tu būsi skaidrā un pateicīga veselus desmit gadus, vienpadsmit mēnešus 
un četrpadsmit dienas. Man Tev ir labas ziņas, Zita! 
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Mans mīļais dzērāj Oskar!

Tas ko tagad teikšu, Tev, iespējams, šķitīs kā moralizējošu vecāku lekcija bērnam, kurš skolā kārtējo reizi 
savārījis sūdus. Es zinu, ka šo vēstuli Tu līdz galam nesapratīsi, vismaz ar apzinātu prātu ne, bet esmu 
pārliecināts, ka sajutīsi manu vārdu patiesumu, jo es zinu, ka Tu meklē izeju, es zinu to, jo es biju Tu. 

Es zinu, tas izklausīsies banāli, bet alkohols nav Tava problēma. Tu vēl aizvien sevi pārliecini, ka vajag 
tikai iemācīties dzert mazāk un šī problēma pazudīs. Es Tev rakstu, lai pateiktu, ka tā nav patiesība. 
Alkohols nav Tava problēma, alkohols ir Tavs risinājums! Bija laiks, kad tas bija, ja ne gluži labs, tad vismaz 
efektīvs risinājums tam, kā Tu mēģināji tikt galā ar dzīvi. Bet mēs abi zinām, ka nu jau labu laiku alkohols 
nepalīdz. Tagad tas ir tikai komfortabls palīglīdzeklis, ērts un pierasts kompanjons dziļākai grimšanai 
apātijā. Bet es zinu, ka Tu gribi no šīs apātijas izrauties. Es zinu, ka Tu mīli dzīvi un gribi to izbaudīt, cik 
vien laiks Tev ļauj. Un es apsolu, ka Tev viss izdosies. 

Piedāvāju uz Tavu dzeršanu paskatīties nedaudz abstrakti. Ārpus ģimenes attiecības ar pudeli ir ilgākās 
attiecības, kādas Tev jebkad bijušas. Dzēriens Tev ir kā draudzene, kura vienmēr, no bērnības, ir bijusi Tev 
blakus. Sākumā jūsu draudzība bija iedvesmojoša, piedzīvojumiem un komiskām situācijām bagāta un 
nedaudz nepareiza – tieši tā, kā Tev patīk. Bet nu tā ir kļuvusi destruktīva, nogurdinoša, garlaicīga, bīstama 
Tavai veselībai, izaugsmei un pat dzīvībai. Jā, viņa, draudzene pudele, ir vienmēr bijusi Tev klāt. Vienmēr, 
kad bija grūti, vientuļi, skumji… arī priecīgi un jautri, Tu vienmēr varēji patverties tās apskāvienos. Bet 
nu vairs jūsu starpā nevalda ne mīlestība, ne kaisle, tikai pieradums aizbēgt un paslēpties no dzīves. Tā ir 
draudzība, kas ir pierasta un ērta, bet kādu dienu tā Tevi nogalinās. 

Bet es zinu, ka, lai arī šķiršanās no šīs “draudzības” būs sāpīgs pārdzīvojums un grūtākais, kam Tu kā 
pieaudzis cilvēks iesi cauri, atteikšanās no alkohola būs labākais, ko Tu sev jebkad būsi izdarījis. 

Nenokar galvu, viss būs labi. Es apsolu, dzīve šajā (skaidrības) pusē ir nesalīdzināmi skaistāka un laimes 
mirkļiem bagātāka. Un attiecības ar pudeli Tu upurēsi ne velti, jo pretim iegūsi daudzas skaistākas 
draudzības un mīlestību uz dzīvi.

Turies, Osi! Viss būs baigi labi! 
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 Kad paaugos, uzzināju, ka vecmāmiņa, kuras paspārnē pagāja mana bērnība, mazdrusciņ ticēja 
Dieviņam. Tajos laikos jau nedrīkstēja, man arī nekas netika stāstīts, uzaugu skolas un sabiedrības 
audzināts “zinātniskā ateisma” garā. Tik reiz, kad vaicāju vecmammai, vai tad, ja esi ticīga, tev jāiet uz 
baznīcu, viņa attrauca: “Nē, es varu palūgties kaut pļavā, arī ceļos nav jākrīt.” Kad, apkopuši vectēva kapu, 
gājām projām, vecāmamma kaut ko klusi skaitīja pie sevis un dīvaini kustināja roku. Reiz saņēmos vaicāt, 
un viņa atbildēja: “Metu krustu un skaitu pātarus.” Tas viss, ko zināju kopš bērnības.

Tā nu manā galvā nebija radusies vieta vajadzībai pēc kāda dieva vai kaut kā reliģiska.

Mans pasaules priekšstats bija stigrs un stabils. Kāds nu tas mēdz būt ap ceturto gadu desmitu. Kopš 
bērnības aizrāvos ar elektroniku, konstruēju un remontēju, cieņā man bija ķīmija, fizika, ģeometrija, 
matemātika, astronomija. Pat bildes taisot, vienmēr izmantoju tikai paša no sadabūtām ķimikālijām 
taisītus attīstītāju un fiksāžu. Vēlāk, tiklīdz parādījās datori, pievērsos tiem. Strādāju kinostudijā, radio, 
televīzijā un labi sapratu, ko dara katra iekārta tajā tehnikas un kabeļu kalnā, ar ko ikdienā biju uz 
“tu”. Īsāk sakot, es lieliski orientējos fizikas, ķīmijas un citos izmērāmos un aprēķināmos procesos, kuri 
darbina pasauli, un tur nav vietas kam mistiskam vai pārdabiskam.
 
Tikai vēlāk, kad man bija jau pilnīgi skaidrs, ka dzeršana kontrolē mani, nevis otrādi, biju gatavs darīt jebko, 
lai tiktu no tās vaļā. Tajā laikā bieži biju kopā ar kādu draugu, kopā dzērām. Jau dažus gadus kopā gājām 
uz AA sapulcēm un pa laikam atkal un atkal kopā dzērām. Viņš bija pilnīgs pretstats man – ļoti reliģisks. 

Kā man gāja ar Dievu 
Galvenais ir nebaidīties no AA – saka šis biedrs, kurš uzskata sevi par skeptiķi.
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Prata citēt gabalus no Bībeles un citiem rakstiem. Arī es biju lasījis Bībeli, meklējot, vai tajā neatradīšu ko 
tādu, kas mani saistīs, tāpat kā tos dažus ticīgos, kurus pazinu un kuri, kā man likās, neliekuļoja par savu 
ticību, klusi sevī cerot, ka tas varbūt varētu mani atbrīvot no uzmācīgās alkohola varas. Toreiz konstatēju, 
ka neko murgaināku un nesaprotamāku par Bībeli savā dzīvē neesmu sastapis. Bet mans pudeles brālis 
tajā orientējās. Un tā nu reiz, klīstot pa pilsētu, ieraudzīju, ka baznīcas vārti vaļā. Pats tur nekad nebūtu 
iegājis, bet man blakus bija “gids, kurš bija tēmā”, tāpēc ierosināju: “Ieiesim, iepazīstini mani ar to visu. 
Varbūt, ka tas tavs Dievs man palīdzēs nedzert.” Mirkli svārstījies, viņš piekrita – ejam! Tā nu iegājām 
baznīcā. Man tas nebija nekas jauns, savulaik biju braukājis līdzi vecākiem zinātniskajās ekspedīcijās un 
ekskursijās pa Latviju un baznīcās biju bijis. Taču šoreiz es te biju, kādu citu domu un cerību vadīts, ne 
arhaisko arhitektūru un jancīgās bildes ievērtēt. Gadījās tā, ka, ieejot baznīcā, mums priekšā bija kāds 
melnsvārcis, kas tieši – nezinu (viņu činās un statusos, protams, neko nesaprotu). Mans draugs viņu 
uzrunāja, pa abiem izstāstījām savu bēdu un nāciena iemeslu – gribam pārtraukt dzeršanu. Nedaudz 
apdomājies, viņš teica: “Nu labi, tad lūgsim Dievu.” Spirinājos pretī – es nemāku, neko no tā nesaprotu. 
Uz to melnsvārcis teica, lai nākot blakus uz ceļiem un skaitot pēc viņa. Tā nu noskaitījām kādu minūti 
vai divas, saņēmām atļauju piecelties, pār mums tika pārmesti krusti, un nu, lai mēs ejot. Biju gaidījis ko 
vairāk – kādu ekstāzi vai staru no debesīm, vai vismaz pērkonu uz līdzenas vietas. Neticīgi jautāju mūsu 
baznīcas kalpam, vai tad tagad es nedzeršu? Lai nu mēs ejot, viss būšot labi! Aizgājām iedzert. Šī drope 
nebija ilgākā, tikai pāris mēnešus…

Tā, pamēģinājis “jebko”, es vēl kādu laiku turpināju dzert. Kādā sapulcē dzirdēju, ka vajagot domāt, 
lai pārtrauktu dzeršanu. Citā – vajagot lūgties, tad izdošoties. To otro jau biju mēģinājis – nestrādāja. 
Nolēmu pamēģināt domāt, jo agrāk, kad smadzenes vēl nebija nodzertas, tas man patika un padevās. 
Vēl šajā virzienā mani virzīja arī tas, ka biju dzirdējis – AA ir garīga programma. Es gan labi zināju, ka 
šo vārdu “noprihvatizējusi” arī baznīca, bet man saprotama bija vārda “garīgs” pirmā, sākotnējā nozīme: 
garīgs ir kas tāds, kas saistīts ar cilvēka psihi, ar prātu, cilvēka domu radīts. “O, tas man der, tas ir tas, 
ko man vajag,” nospriedu un ķēros klāt. Ar lielu pārsteigumu secināju, ka nespēju. Biju tādā stāvoklī, ka 
nespēju izdomāt domu līdz galam, tā aprāvās kaut kur vidū. Bet es centos. Regulāri gāju uz sapulcēm, 
daudz laika pavadīju kopā ar nedzerošiem AA biedriem. Līdz kādu dienu pārsteigts secināju, ka man 
izdevās. Izdevās izdomāt domu līdz galam. Garīgā programma strādā! Tam vajadzēja kādu pusi gada, bet 
tomēr! Es beidzot spēju domāt kā agrāk!

Tā nu pamazām biju sapratis, ka vienīgā metode, kas no manis atrastajām metodēm darbojas, ir AA. BET 
TUR IR DIEVS. Dievs man nedarbojas. Vajadzēja kaut ko izdomāt, un to es jau atkal varēju! Atkal kādā 
AA sapulcē man aizķērās vārdi “paņem sev to, kas tev der”. Re, es sev teicu, tā taču ir tā atslēga! Paņem 
sev to, kas tev der! Tā sākās mans garais un grūtais ceļš pretī skaidrībai. Man teica – tev jābūt kādam 
Augstākajam Spēkam. Derot arī AA grupa par tādu. Ok, man tas der, mans Augstākais Spēks būs grupa. Jo 
īpaši, kad sapratu, ka runa ir par higher power, kas var nozīmēt arī stiprāku, varenāku spēku. Protams, 
ka mana AA grupa ir spēks, kas ir stiprāks par manis viena paša spēku.

Es ļoti gribu neatsākt dzeršanu, dzīvot skaidrā. Es redzēju, ka ir programma, kas darbojas, – AA. Bet 
tajā ir lietas, kas manā galvā nestrādā, tām nav nekādu asociāciju, projekciju, tēlu, veidolu. Toties es 
lieliski saprotu, kāda jēga man ir tam, ko Bils ir gribējis pateikt, izmantojot reliģiskus terminus, kas man 
jādara, kas man jāsaprot, lai sasniegtu to pašu rezultātu, ko var sasniegt caur tām reliģiskajām lietām. 
Es to visu sev aizstāju ar man saprotamām lietām, jēdzieniem. Un tas man strādā. Ko tik es neesmu šajā 
sakarā izmeklējies un ko tik neesmu atradis. Kādu laiku pat biju nopietni nolēmis pievērsties kustībai, ko 
apzīmē ar četriem burtiem: AAAA. Tie ir pirmie burti no Anonīmie alkoholiķi agnostiķiem un ateistiem. 
Jā, ir arī tādi. Bet sapratu, ka tā man būtu tāda “iztaisīšanās”. Galu galā ap to brīdi biju veiksmīgi skaidrā 
jau pusotru gadu desmitu, pateicoties AA, jeb manis paša sev izveidotajai izpratnei par AA atveseļošanās 
programmu. Un vēl sapratu, ka es tā īsti līdz galam piederīgs nejūtos ne agnostiķiem ne ateistiem, vistuvāk 
tomēr pagaidām būšu skeptiķiem, un tie tur nav pieminēti (bet “Lielajā grāmatā” ir)…
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Protams, lai izstāstītu visu manu grūto un sarežģīto ceļu, būtu vajadzīgas stundas. Šajā garajā ceļā ir bijis 
daudz lielisku piedzīvojumu, kādus varu novēlēt visiem. Man bez Dieva ir izdevies palikt skaidrā vairāk 
nekā 22 gadus. Mēdzu jokot: tad, kad man viņu vajadzēja, es viņu nedabūju, tagad man vairs nevajag, 
izdarīju pats! Esmu no karojoša ateista kļuvis par visdažādāko pārliecību cilvēkus pieņemošu, joprojām 
alkoholiķi.

Ne katram derēs mans ceļš. Ja spēj – notici uzreiz, notici programmai, notici kādam dievam. Tas var 
izglābt: varbūt dzīvību, varbūt no daudziem eksperimentu gadiem un pagalam nodzertas veselības. Man 
ir ļoti svarīgi pastāstīt par savu pieredzi, jo, iespējams, tā ir vajadzīga kādam. Man tāda bija vajadzīga, bet 
tās nebija, ieguvu savu.

Bet galvenais tomēr  tajā visā – nebaidīties no AA. Lai cik sarežģīts Tev te kaut kas sākumā arī neliktos, 
zini – starp mums ir daudz cilvēku, kuri jutušies tāpat, un viņi ir skaidrā.

AA darbojas tam, kam ir Dievs.
AA darbojas tam, kam nav Dieva.
AA nedarbojas tam, kurš pats ir Dievs.

Orests
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 “Es sāku sponsorēties par ātru – piektajā dienā, bet tad norāvos un pievīlu savu sponsoru,” pirms 
kāda laika, šādi dalāmies, dzirdēju vienu AA biedru. Tas man lika aizdomāties par divām lietām: par 
soļu iešanas uzsākšanu un par sponsora lomu tajos. Bet, pirms ķeros pie dubultajām pārdomām, vēlos 
padalīties ar savu pieredzi. 

Dievs bija vēlīgs pret mani no pirmās dienas un jau pirmajā sapulcē pārdeva man ideju par soļiem 
(sponsorēšanos). Dievs savu bija izdarījis, un sākās mana daļa. Es lietai pieķēros ļoti nopietni. Neatceros 
precīzu laiku, bet sponsoru “kastings” aizņēma vismaz vairākus mēnešus. Toreiz es domāju, ka AA ir 
tikai daži kandidāti, kuri spēs iznest atbildību, ar kādu nāksies saskarties potenciālajam sponsoram, – 
iedziļināties manas neparastās personības smalkajās dvēseles niansēs, saprast tās un ļoti atbildīgi izvadīt 
mani cauri procesam, kuru absolvējot, saņemšu sev pienākošos nimbu.

Pirmais sponsors neizturēja pārbaudes laiku. Mēs šķīrāmies, bet uz atvadām es palūdzu viņam 
rekomendāciju kādam citam amata brālim. Viņš man iedeva. Tā es satiku savu pirmo “īsto” sponsoru, ar 
kura palīdzību pirmo reizi izgāju soļus.

Sākot man jau bija pusotrs gads skaidrības, un es jutos pamatīgi iepalicis veiksmīgi atveseļojošos 
alkoholiķu skrējienā pēc laimes. Tā nu mēs ar sparu metāmies atgūt iekavēto. Šī raksta morāles (es ceru, 
ka tāda uzradīsies) labad man jāiestarpina, ka sponsors mani aicināja soļošanas laikā trenēt rāmumu 

Pārdomas par sponsorēšanu 
Vai darbu ar soļiem var uzsākt par agru un vai iespējams pievilt sponsoru?
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un atturēties no straujām kustībām privātajā dzīvē. Es to apsolīju un pēc mēneša pieņēmu lēmumu, 
vīrišķīgi un izlēmīgi to uzreiz īstenojot, izšķirties no savu bērnu mammas. Sponsors atkārtoja lēnprātības 
padomu. “No problem,” es nevilcinoties atbildēju un pēc mēneša iemīlējos “tā pa īstam”. Un, protams, 
kā īsts goda vīrs uzreiz metos savas izredzētās reputācijas sardzē, uzsākot ar viņu kopdzīvi. Trešo reizi 
padomu sponsors vairs neatkārtoja. 

Soļus izgāju ar nelielām atrunām (piemēram, sponsors izteica domu, ka taisīt Devīto soli ar sievu, no 
kuras tieši tobrīd šķiros, varbūt nevajadzētu; es negribīgi piekritu) un it kā viss bija OK. Tik dažreiz, 
klausoties citu AA biedru stāstus par sponsorēšanos, uznāca nelielas bažas par mana sponsora “īstumu”, 
jo viņš nekad nelika regulāri atskaitīties par manu dzīvi. Vai arī  ārpus mūsu tikšanās reizēm nekad 
neinteresējas par manas dzīves notikumiem un lēmumiem. Viņš ļāva man plosīties pašam, bet vienmēr 
bija gatavs uzklausīt, ja man to vajadzēja. Tomēr iniciatīvai (atbildībai) vienmēr bija jānāk no manis.

Tad pienāca mana kārta sākt sponsorēt. Biju izdomājis, ka būšu labākais jebkad dzīvojušais (vismaz 
Latvijā) sponsors un aktīvi iesaistīšos savu aizbilstamo dzīves sakārtošanā. Dievs laikam pasmaidīja 
un piespēlēja man divus kārtīgus bračkas. Viņi neiebilda pret manu aktivitāti, interesējoties par viņu 
problēmām, bet nez kāpēc neuzrādīja tādu pašu entuziasmu un pakļāvību maniem centieniem dakterēt 
viņu dvēseles. Mans pirmais sponsorēšanas raunds beidzās ar izgāšanos, un es pārtraucu šo aktivitāti. 
Mierināju sevi ar domu,  ka Latvijā vienkārši nav pārāk daudz man atbilstošu alkoholiķu, kuri ir pelnījuši 
tādu sponsoru kā es.

Dzīvei turpinoties, aizvien vairāk sāku just pelējuma smaciņu, kas rāmi, bet pastāvīgi plūda no skapjiem 
manas dvēseles pilī. Bēgot no šī aromāta, nonācu ceļojuma uz paradīzi otrajā lokā. Sākumā savu otro 
sponsoru nesaucu par sponsoru. Saucu par AA draugu. Pirmkārt, viņš bija/ir mans AA draugs jau ilgi 
pirms šī neparedzētā pavērsiena. Otrkārt, viņa skaidrība bija/ir mazāka (!!!) nekā man. (Skaidrības 
laiks taču ir galvenais atveseļojoša alkoholiķa un arī sponsora kvalifikācijas apliecinājums, vai ne?)  Bet, 
neskatoties uz to, ko un kā es saucu, process turpinājās, un es soļus iepazinu jaunā un mani daudz dziļāk 
transformējošā gaismā.

Otrajā reizē es izpratu to, ko jau mans pirmais sponsors neatlaidīgi bija centies uzsvērt – soļi nav garīga 
filosofija, ezotēriska abstrakcija vai psihoterapijas improvizācija. Tie ir konkrētu, ikdienā darāmu lietu 
uzskaitījums, un, tos praktizējot, mēs mainām savu uzvedību un līdz ar to arī personību dziļākā līmenī. 
Un vienīgais, kas ir vajadzīgs, – patiesa vēlēšanās mainīties un augt. Tā manī sāka veidoties šodienas 
(atbrīvojošā) sapratne, ka paši soļi un mana konkrētā rīcība ar tiem, nevis sponsors ir garīgās izaugsmes 
(pieaugšanas) pamatā. Sponsors ir tikai uzticams ceļabiedrs, viņš nevalda.

Šobrīd man atkal ir divi sponsorējamie, bet es vairs tikpat kā neizjūtu nepieciešamību vai aicinājumu 
viņiem kaut ko mācīt. Man vienkārši ir jāpalīdz ieraudzīt programmas vienkāršību, to, cik svarīgi ar 
programmu rīkoties, un jābūt pieejamam, kad viņiem rodas vajadzība pēc komunikācijas ar mani. Bet 
vēl svarīgāk laikam ir tas, ka esmu pieņēmis, ka neviens no viņiem man nav parādā pareizu uzvedību vai 
attieksmi pret soļiem. Tā ir viņu lieta. Šādi viņi vairs nevar mani pievilt, un man nav no kā baidīties. Es 
varu tikai iegūt un mācīties no viņiem un procesa, kā arī turpināt savu pieaugšanu.

Tagad atgriezīšos pie abām savām pārdomām:

Vai soļus var sākt iet par ātru? Manuprāt, nē. Kā jau minēju, man soļu iešanas ideja tika uzdāvināta 
pirmajā sapulcē. Un mana rūpīgā gatavošanās tiem vairāku mēnešu garumā nenesa gaidītos panākumus. 
Turklāt, ja palasa pirmo AA dalībnieku dzīvesstāstus, tad uzskatāmi ir tas, ka viņu skaidrības ceļš sākas 
ar soļu apguvi no pirmās dienas. Šobrīd soļus uztveru kā programmu, lai apgūtu personīgās atbildības 
uzņemšanos (pieaugtu). Ja esmu pietiekami liels, lai taisītu sūdus (ne)dzerot, noteikti jau esmu pietiekami 
liels (un nav nekas jāgaida), lai mācītos par tiem atbildēt. Un, ja pieaugšanas procesā kādu reizi gadās 
paklupt, tad jāceļas kājās un jāiet tālāk. Kaut kur lasīju, ka uzvarētājs ir nevis tas, kurš nekrīt, bet gan tas, 
kurš pieceļas kājās par vienu reizi vairāk nekā ir nokritis. 
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Vai var pievilt sponsoru? Īsti nē. Vismaz soļu iešanas un personīgās izaugsmes ziņā. Mēs katrs esam 
atbildīgi tikai pret sevi – sponsorējamais par savu motivāciju, godīgumu un soļošanu dziļumā. Sponsors 
par savām ambīcijām, drosmi un godīgumu. Šajā procesā iegūst abi, un arī neveiksme ir ieguvums, ja no 
tās kaut ko (ie)mācās.  

Un pašās beigās mēģināšu izvilkt no visa iepriekš rakstītā kādu nelielu morālīti, kā sākumā piedraudēju. 
Savā vēstījumā pieminēju, ka pirmais-pirmais sponsors neizturēja manu pārbaudi, pirmais-īstais man 
teica vienu, un es viņu “pievīlu”, teica otru, un es turpināju viņu “pievilt”. Man likās, ka mani pirmie 
sponsorējamie “pievīla” mani. Minēju, ka otrajā soļošanas reizē es daudz ko it kā iemācījos no jauna, 
kaut gan man jau bija sponsorēšanās, sponsorēšanas un sešu septiņu gadu skaidrības pieredze. Esmu 
sapratis, ka savas skaidrības sākumā es pats nebiju spējīgs sadzirdēt, ieraudzīt, atpazīt, godīgi sev atzīt 
daudzas lietas, kuras, iespējams, spēju šobrīd. Proti, mana soļu kvalitāte un līdz ar to rezultāts ir tikai un 
vienīgi manās rokās – manā motivācijā un attieksmē. Sponsors ir tikai mani spoguļojošs ceļabiedrs un 
iedrošinātājs. Ja es pats esmu gatavs doties dziļāk savas dvēseles dzīlēs, viņš seko. Ja es gribu pērties tikai 
pa virspusi, tad viņš darīs tāpat. Un vienīgais, ko (ne)soļojot varu pievilt, – sevi pašu un savu nākotni. 

Lai viegls solis!

Anonīmais autors
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 Šo sarakstu virsrakstā es varētu turpināt vēl ilgi. Drēbes, hobiji, sekss, māksla utt. It kā jau šīm 
visām parādībām manā dzīvē nebūtu nekādas vainas. Kam nepatīk jaunas lietas, jaunas aizraušanās, 
draugi, attiecības. Ja nebūtu viens bet: es esmu alkoholiķis, cilvēks ar atkarīgo domāšanu, un jebkuru no 
šīm parādībām es viegli un, pašam nemanot, varu padarīt par savu Augtāko Spēku, par savu Dievu. Un 
tad brīnišķīgs hobijs pārvērtīsies par kompulsīvu nodarbošanos, jauka draudzība par mokošu elli abiem, 
pat sekss vairs nebūs intimitāte, bet dzīšanās pēc vēl lielākas baudas, kuru sasniegt nav iespējams.

KĀ BIJA: (NE)DAUDZ PAR ĒDIENU

Kad atnācu uz AA, nevarēju saprast, kāpēc daudzi cilvēki sūdzas, ka pēc alkohola atmešanas nevar 
normāli aizmigt. Man ar miegu viss bija kārtībā. Es nelietoju ne miega zāles, ne kādas īpašas tējas. Man 
jautāja, ko tad es daru, es raustīju plecus. Ne tāpēc, ka gribēju melot, es pats īsti vēl nebiju sapratis, ka es 
biju atradis “jaunu alkoholu”. Par tādu man kļuva ēdiens. Sākumā ēdu normāli, bet tad mana apetīte sāka 
augt. Nu jau varēju pirms miega viens pats apēst vislielāko picu, vienu vai divus treknus jogurtus uz saldā 
krējuma bāzes un beigās vēl lielo šokolādi.

Kad pastāstīju vienai draudzenei par aizdomām, ka esmu nomainījis alkoholu pret ēdienu, viņa atbildēja, 
ka es murgoju, jo ar ēdienu nevar apdullināties, nevar izmainīt apziņu. Viņa nav alkoholiķe un viņa 
var nezināt, bet vēlāk kādā grāmatā par atkarīgo personības tipu izlasīju, ka tā pilnības sajūta, ko dod 
pārēšanās, alkoholiķim var aizstāt lietošanu. Vēl tur bija pieminēts, ka pēc dažiem mēnešiem alkoholiķis 
uzņem tik daudz lieka svara, ka atkal kļūst nelaimīgs. Ar mani tā arī notika. Bet trakākais bija nevis liekais 

Cilvēki, vietas, lietas.
Kā arī nauda, ēdiens, mūzika, sports 

AA biedrs dalās, kā savā skaidrībā meklēja, ar ko aizvietot Dievu.
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svars, bet mana kompulsīvā uzvedība attiecībā pret ēdienu, kas tik ļoti atgādināja man manas attiecības 
ar pudeli: ar laiku man vairs nevajadzēja ēst garšīgi, bet vajadzēja daudz un vēl drusku, lai tiešām pietiktu; 
ja nepietika, gāju uz nakts veikalu (to pašu, kur kādreiz naktī pirku alkoholu, kad vajadzēja vēl); man 
vairs nepatika ēst draugu kompānijā – ēdu vienatnē; ja tomēr ar draugiem gājām kaut ko apēst kopā, 
es slepus mēģināju pasūtīt kaut ko sev līdzi; ja kāds pamanīja, ka es slēpju kebabu somā, meloju, ka tas 
brokastīm, kaut gan zināju, ka apēdīšu to mājās uzreiz, tikko palikšu viens. Atceros, ka kādu dienu tīrīju 
māju un atradu tik daudz tukšu kartona iepakojumu, kas palikuši no manām šokolādēm, ka nodomāju 
– gluži kā kādreiz ar pudelēm.

KAS NOTIKA: KEBABS AR TEVI!

Man negribējās ēst, bet es ēdu. Man patika pilnības sajūta, ko izraisīja daudz ēdiena manī. Man patika 
ēšanas rituāls, kas mani mierināja un deva drošības sajūtu. Bet, kā jau grāmata brīdināja, es kļuvu arvien 
nelaimīgāks par savu izskatu un fizisko formu. Es atmetu ēst (ar kādu desmito mēģinājumu), pareizāk 
sakot, sāku ēst normāli. Visai ātri nometu svaru un sāku vērot savus ēšanas paradumus.

Bet, lai to izdarītu, man vajadzēja ieraudzīt un atzīt – ēdiens man kļuvis ne tikai par alkohola aizvietotāju, 
bet par manu Augstāko Spēku. Man nevajadzēja meklēt Dievu un dibināt ar viņu personiskas attiecības, 
kamēr es visus savus stāvokļus varēju atrisināt ar lietošanu. Un tā bija daudz lielāka problēma par lieko 
svaru.

Darbs ar Divpadsmit soļiem man palīdzēja dibināt kontaktu ar Dievu. Taču izmainīt savu domāšanu 
uzreiz es nevarēju, un mana atkarība paralēli meklēja vieglākus ceļus. Par manu Augstāko Spēku kļuva 
panākumi un panākumu trūkums darbā (lietoju kolēģus un uzslavas kā kebabus), iepirkšanās, sekss, 
jaunās vietas. Viss, kas varēja sagādāt prieku, bet pārmērīga lietošana – gandrīz nogalināt.

Bet vistrakāk bija ar cilvēkiem. Kad kāds no cilvēkiem kļuva par manu Augstāko Spēku, man sāpēja 
visvairāk. Es varēju ātri nodarīt pāri citam vai sev, ja viss notika ne tā kā es gribēju. Es meklēju mīlestību, 
atbalstu un drošības saikni nevis Dievā, bet cilvēkos. Dažreiz kļuva pavisam slikti – bez labvēlīga kontakta 
ar kārtējo Augstāko Spēku (kādu kolēģi vai mīlestības objektu), es nevarēju turpināt eksistēt – biju 
nomākts, trauksmains un negribēju dzīvot. Izrādās, arī ar šādu atkarību var sasniegt savu dibenu. Kad 
es to sasniedzu, kad man vairs nebija spēka izpatikt un kontrolēt, es pievērsos programmai. Es uzrunāju 
jaunu sponsoru un mēs sākām strādāt ar Divpadsmit soļiem. Jo es biju pie Pirmā soļa, redzēju, ka es 
vairāk nevaru, es kļuvu bezspēcīgs un manu dzīvi nevadīju es pats, bet citi cilvēki.

KĀ IR TAGAD: ESIET SVEICINĀTAS, BAILES!

Divpadsmit soļi man ļoti spilgti parāda, kuros brīžos es nespēju paļauties uz savu Augstāko Spēku. Bailes 
ir pirmais rādītājs, simptoms. Un ja agrāk man bija bail no bailēm, tad tagad esmu pateicīgs savām bailēm. 
Tās man signalizē – tūlīt sāksies cilvēku lietošana, tūlīt es mēģināšu kādu pataisīt par savu Dievu un 
atrisināt bailes. Varbūt man tas pat izdosies uz īsu mirkli. Bet tikai uz īsu, jo vajadzēs vēl (kā jau lietošanā).

Vai arī: “Var būt arī labāks ceļš. (..) Mums tagad ir cits pamats – mēs ticam Dievam un paļaujamies uz 
Viņu”. (“Anonīmie alkoholiķi”, 58. lpp.). Es atdodu Dievam savas attiecības ar cilvēkiem un lūdzu viņam 
parūpēties par tām. Es izvēlos iet šo ceļu, jo esmu vairākkārt piedzīvojis, ka Dievs prot sakārtot manas 
attiecības ar cilvēkiem daudz labāk, nekā to izdaru es pats. 

Mans sponsors un daži ļoti tuvi cilvēki sadraudzībā zina par šo manu atkarību no cilvēkiem. Es zinu, ka 
brīžos, kad baiļu balss ir skaļāka par Dieva balsi, es varu parunāt ar viņiem. Ikdienas inventarizācija man 
palīdz laicīgi saskatīt jaunas bailes un jaunas vēlmes meklēt īsākus ceļus, kas mani var aizvest prom no 
Dieva. Es turpinu strādāt ar programmu, jo vairs negribu, lai cilvēki, vietas, lietas (utt.) nosaka to, kā es 
jūtos, ko es daru un kā es dzīvoju.

Ģ.
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 Iespējams, grūtāk tapušās AA pārdomas manā mūžā. Līdzīgi kā pats Astotais solis. Cik viegli man 
bija sastādīt Ceturtā soļa sarakstu ar aizvainojumiem uz cilvēkiem, kuri, iespējams, man bija darījuši 
pāri, tik grūti bija sastādīt to cilvēku sarakstu, kuriem pāri biju darījis es. Viens no galvenajiem iemesliem, 
kuru bieži dzirdu sapulcēs arī no citiem alkoholiķiem, – es savā dzerošajā laikā nevienam neko tādu īsti 
nebiju nodarījis pāri. Nebiju nogalinājis vai piekāvis, nebiju zadzis, nebiju krāpis, dzēru par savu naudu 
utt. Un tikai salīdzinoši nesen es pa īstam apzinājos un ieraudzīju, kā es tomēr šķērsoju citu dzīves, 
postīdams tās kā orkāns.

Viena tēma, kurā ilgi neredzēju ne tikai atlīdzināšanas vajadzību, bet pat pamatu tai, ir attiecības. Es 
vienmēr dzīvoju ar pārliecību, ka “krāpt” ir slikti. Es tiešām ticēju, ka es tāds neesmu. Mans lielākais 
aizvainojums bija uz draugu, kurš izmantoja manu prombūtni un pārgulēja ar sievieti, kura pat nebija 
mana draudzene, bet vienkārši man patika. Aizvainojums bija milzīgs. Bet pirms dažiem gadiem, uzrakstot 
savu attiecību inventarizāciju, es atklāju (un man tiešām jālieto šis vārds, jo tas bija atklājums), ka arī pats 
esmu rīkojies tieši tāpat. Un ne vienreiz vien. Mans pirmais sekss bija ar meiteni, kuras puisis tajā pašā 
dzīvoklī piedzēries bija norāvis bezfilmu. Pieminētais puisis bija viens no maniem labākajiem draugiem. 
Manas dzīves līdz šim divas lielākās attiecības sākās, kad šīs sievietes bija attiecībās ar citiem vīriešiem. 
Šo sarakstu es varētu vēl papildināt. Un šī nav vienīgā joma, kurā pamazām ir atklājies atlīdzināšanas 
potenciāls. Būtu tikai vēlēšanās.

Bet ne vienmēr tā ir. Arī šodien ir lietas, kuras man negribas atlīdzināt, jo joprojām ir pietiekami liels 
egocentrisms, kurš piedāvā visādus ļoti racionālus skaidrojumus un attaisnojumus, lai atliktu vai atceltu 
atlīdzināšanu. Un te ir divas lietas, ko esmu sācis saprast un pielietot.

Pirmā ir, ka Astotā soļa otrā daļa “un vēlējāmies atlīdzināt viņiem visiem” ir vairāk nevis vēlēšanās fakta 
konstatācija, bet norāde uz lūgšanu. Agrāk to sapratu tā, ka mana vēlēšanās ir tā, kas man saka, kuram 
ir jāatlīdzina un kuram nav. Ja vēlēšanās nav, tad Dievs visdrīzāk nedomā, ka man tagad vai vispār kaut 

Būtu tikai vēlēšanās. Astotais solis 
Šis AA biedrs agrāk domāja, ka viņa vēlēšanās nosaka to, kuram ir jāatlīdzina un 

kuram nav. Tagad viņš saprot, ka tā nav.

“Sastādījām visu to cilvēku sarakstu, kuriem bijām darījuši pāri, un vēlējamies 
atlīdzināt viņiem visiem.” (Astotais solis)
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kas ir jāatlīdzina. Bet tagad saprotu, ka tā nav. Man ir jāvēlas atlīdzināt un jāatlīdzina pilnīgi visiem. Bet 
ir normāli, ja man nav šādas velēšanās. Tāpēc šie vārdi ir norāde uz lūgšanu. Tas, starp citu, ir rakstīts arī 
mūsu grāmatā: “Ja vēl nav gatavības to darīt, mēs lūdzam, kamēr tā nāk.”. (“Anonīmie alkoholiķi”, 65.–66. 
lpp.)

Otrā lieta vairāk ir saistīta ar rīcību. Atlīdzināšanas praktizēšana (darīšana) vairo arī vēlēšanos atlīdzināt. 
Tāpēc svarīgi ir tikai iesākt. Sākt ar vismazāko un vienkāršāko gadījumu, nevis baidīties, skatoties uz visu 
sarakstu, un aiz bailēm neko nedarīt. Noderīgi var būt sagrupēt savu nodarījumu sarakstu pēc vēlēšanās 
intensitātes. Sagrupēšana var izskatīties, piemēram, sekojoši – esmu gatavs atlīdzināt uzreiz, esmu gatavs 
atlīdzināt vēlāk, šobrīd nevēlos/nevaru atlīdzināt. Un tad var sākt ar to daļu, kur vēlēšanas resurss ir 
pieejams uzreiz.

Tuvojoties nobeigumam, vēlos vēl pievērst uzmanību vārdam “viss”, kas šajā solī minēts divas reizes. 
Mēs sastādām visu pāri darījumu sarakstu un atlīdzinām visiem. Te droši vien vietā ir atcerēties mūsu 
grāmatā minētās domas, kas balstās atveseļojošos alkoholiķu pieredzē, ka “puspasākumi mums nedeva 
neko” (“Anonīmie alkoholiķi”, 49. lpp.) un ka “paļāvības pilni mēs lūdzām Viņa aizsardzību un gādību” 
(turpat). Tātad jānokopj ir viss līdzšinējā un dzerošajā dzīvē sastrādātais. Jo lielāku “visa” daļu es nokopju, 
jo spēcīgāki un redzamāki manā dzīvē kļūst “Apsolījumi”,[1] kurus dzirdam lasām daudzās AA sapulcēs. 
Bet ne vienmēr mēs apzināmies vai saprotam, ka tie ir Devītā soļa apsolījumi, kas uzrakstīti tā beigās. 
Tātad – kad jau ir sācies un norit atlīdzināšanas process.

Pašās beigās vēl gribu padalīties ar vienām pārdomām, kas man radās, lūdzot Dievam dot man varēšanu 
pabeigt šo rakstu. Proti, aizdomājos, ka mūsu AA dzimšanas diena arī ir cieši saistīta ar atlīdzināšanu un 
vēlēšanos to darīt. Iespējams, pat ir galvenais iemesls, kāpēc AA dzima tieši šajā datumā. Mēs svinam 1935. 
gada 10. jūniju kā AA dzimšanas dienu, jo šajā dienā Dr. Bobs izdzēra savu pēdējo alus pudeli un ieguva 
skaidrību. Tomēr tajā dienā bez alus bija arī vēl citi notikumi. Operācija, kura Dr. Bobam bija jāveic, citādi 
viņš visdrīzāk zaudētu darbu, un atlīdzināšana: “Beidzot Dr. Bobs pārradās mājās. Pēc operācijas viņš 
bija pavadījis vairākas stundas, atlīdzinot nodarīto draugiem un paziņām Akronā.” (“Dr. Bobs un krietnie 
vecbiedri”, 75. lpp.)

Tātad Dr. Bobs savā pirmajā skaidrības dienā, kas noteikti bija fiziski (paģiras) un emocionāli (atbildība 
pret pacientu un savu nākotni) smaga, tā vietā, lai dotos mājās atgulties, devās atlīdzināt – pirmajā 
un grūtajā skaidrības dienā devās darīt to, ko nebija darījis divus gadus. (Dr. Bobs piedalījās vietējās 
Oksfordas grupas darbībā, un viens no tās sešiem garīgajiem principiem bija atlīdzināšana.) Kāpēc? 
Atbilde visdrīzāk slēpjas motivācijā. Mums, alkoholiķiem, lielākais motivators nereti ir alkohols. Tā arī 
Dr. Bobam, iespējams, lielākais motivators bija pēdējā norāviena izraisītais izmisumus, kas bija salauzis 
pēdējos viņa lepnības un baiļu aizsargmūrus, un Dr. Bobs beidzot bija ieguvis īstu velēšanos padoties 
(savu nodarījumu atzīšana) un līdz ar to ieguvis spēku, lai piedzimtu no jauna. Ko arī novēlu mums 
visiem – turpināt padoties, lai uzvarētu vēl pamatīgāk.

Anonīmais autors

[1] “Ja mēs būsim centīgi šajā mūsu attīstības fāzē, tad mēs būsim pārsteigti vēl pirms pusceļa. Mēs 
iepazīsim jaunu brīvību un laimi. Pagātni mēs nenožēlosim, taču to arī neaizmirsīsim. Mēs sapratīsim 
vārdu “lēnprātība” un iepazīsim mieru. Lai arī cik zemu mēs agrāk būtu krituši, mēs sapratīsim, ka mūsu 
pieredze var noderēt citiem. Veltīguma un sevis žēlošanas sajūta izzudīs. Mēs zaudēsim interesi par 
savtīgām lietām un iegūsim interesi par mūsu biedriem. Egoisms izzudīs. Visa mūsu attieksme un skats 
uz dzīvi izmainīsies. Mūs pametīs bailes no cilvēkiem un materiālās nedrošības. Mēs intuitīvi zināsim, 
kā rīkoties situācijās, kuras agrāk mūs mulsināja. Mēs pēkšņi aptversim, ka Dievs dara mums to, ko mēs 
paši nevarējām izdarīt.

Vai šie ir pārspīlēti solījumi? Mēs nedomājam gan. Mūsu vidū tie piepildījās – dažreiz ātrāk, dažreiz 
lēnāk. Tie vienmēr īstenosies, ja mēs tā labā strādāsim.” (“Anonīmie alkoholiķi”, 72. lpp.)
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 Pirmajos gados, ienākot AA, man piemērs bija brāļi un māsas ar lielāku skaidrību nekā man. Viņi 
bija skaidrā jau kādu laiku, es uz to tiecos, un tāpēc centos darīt to, ko viņi ieteica un darīja. Viena no 
šādām lietām bija vēsts nešana. Visikdienišķākais vēsts nešanas veids bija runāt sapulcēs. Jo, lai cik “zaļa” 
biju es, vienmēr bija iespējams, ka sapulcē ir kāds, kuram kaut kas no manis teiktā ir jauns un noderīgs.

Bija arī reizes, kad līdz ar grupas biedriem gājām par sevi stāstīt ārpus AA. Piemēram, ārstniecības 
iestādēs. Vai, kā ļoti spilgti atceros, reiz bijām pat skolā, kur savu stāstu par dzeršanu un ceļu uz skaidrību 
stāstīju vidusskolēniem. Tolaik Latvijā vēl nebija Jauniešu grupas, un bija diezgan maz gados jaunu AA 
dalībnieku. Likās, ko gan skolnieki no tā var saprast, kā tas viņiem var noderēt?! Es jutu bažas un nebiju 
ļoti pārliecināta… Liels bija mans izbrīns, kad pēc stāstījuma skolēni uzdeva jautājumus, un es sapratu 
– viņi pazīst ar alkoholu saistītās situācijas savās ģimenēs. Tātad, iespējams, ka netiešā, man nezināmā 
veidā caur manu stāstu vēsts nonāk pie cilvēkiem, kam tā ir vajadzīga.

Ar laiku es vairāk sāku kalpot AA citos veidos, vairs nedevos Divpadsmitā soļa vizītēs ārpus AA. Toties, 
pati veikusi soļu darbu kopā ar sponsori, sāku nodot tālāk vēsti caur sponsorēšanu. Protams, turpināju 
arī runāt sapulcēs – gan tāpēc, ka sapulces ir manas dzīves daļa un dalīšanās man sniedz atvieglojumu 
un piederības sajūtu, gan arī tāpēc, ka manis teiktais var noderēt citiem.

Kādai man jābūt, lai nestu AA vēsti? 
Ko gan es varu sniegt citiem, kā varu nodot vēsti par skaidrās dzīves 

priekšrocībām, ja pati jūtos draņķīgi?
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Taču jau kādu laiku mani neatstāj doma, ka es gribētu atkal nest vēsti ārpus AA cilvēkiem, kas cieš no 
alkoholisma un vēl tikai meklē savu ceļu uz skaidrību. Būšana skaidrā laikam gan ir paaugstinājusi 
standartus, un mani attur doma, ka neesmu…  pietiekami “laba”, lai nestu vēsti. Jo, pēc sadzīviskas loģikas 
vadoties, tā jau ir gan: ko gan es varu sniegt citiem, kā varu nodot vēsti par skaidrās dzīves priekšrocībām, 
ja pati jūtos draņķīgi, vai arī ja man vienā vai vairākās dzīves jomās ir lielākas vai mazākas problēmas?! 
Liekas, tas nebūtu godīgi.

Šos manus it kā loģiskos secinājumus pirms dažiem mēnešiem satrieca labi zināms teksts – Lielās 
grāmatas teksts! Kopā ar sponsorējamo lasījām un pārrunājām 1. nodaļu, Bila stāstu. Liekas, es taču to 
tekstu gandrīz no galvas zinu, tik daudz reižu lasīts, tik daudz pasvītrots un pārdomāts. Pēkšņi kā zibens 
spēriens no skaidrām debesīm 13. lappusē – lūk, atbilde uz manu jautājumu:

“Tajā laikā mans garīgais noskaņojums nebija sevišķi labs. Viļņveidīgi uznāca žēlums pret sevi un 
aizvainojuma sajūta. Dažreiz tas mani noveda gandrīz līdz dzeršanai. Taču drīz vien es atklāju, ka darbs 
ar citiem alkoholiķiem man palīdzēja tad, kad nekas cits vairs nepalīdzēja. Bieži vien izmisis es iegriezos 
savā vecajā slimnīcā. Tur aprunājies ar kādu no slimniekiem, es pārsteigts ievēroju, cik ātri es atkal sajutu 
pacēlumu un pamatu zem kājām. Tādā veidā iespējams pārvarēt grūtus brīžus.”

Tātad Bilu V. nest vēsti motivēja nevis rožains noskaņojums un satriecoši laba dzīve skaidrā, bet tieši 
otrādi! Un arī man nav jābūt izcili labā garastāvoklī un panākumiem apveltītai visās dzīves jomās, lai 
citiem stāstītu par iespēju būt skaidrā. Šī atziņa sniedza ļoti lielu atvieglojumu. Ļoti ceru, ka drīzumā 
došos kādā Divpadsmitā soļa vizītē ārpus AA. Un vēl šī rindkopa no Lielās grāmatas rada sajūtu, it kā 
Augstākais Spēks man noglaudītu galvu un mierinoši, iedrošinoši teiktu: “Tu esi pietiekami laba.”

Zelda
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 Jau skaidrības sākumā sāku apmeklēt vairākas AA sapulces, tādēļ varu teikt, ka man vienlaicīgi 
bijušas vairākas, ja var tā teikt, mājas grupas – “12 un 12” un “Dārza grupa”. Katra no šīm grupām aizpildīja 
kādu noteiktu manu iekšējo vajadzību. Tajās iesaistījos kalpošanā, piedalījos grupas sirdsapziņas sapulcēs, 
pazinu vairumu grupas biedru un varbūt biju dažādos veidos tuvāks viņiem, nekā kādas citas sapulces 
dalībniekiem. Domāju, ka man tas bija svarīgi, jo palīdzēja iejusties AA. Manā gadījumā tā, iespējams, bija 
galvenā mājas grupas nozīme. Jāsaka, ka sponsoru arī vispirms meklēju mājas grupas ietvaros.

Skaidrības laikam pieaugot, mājas grupas nozīme man samazinājās, jo sapratu, ka gribu apmeklēt daudz 
dažādu AA sapulču, kurās dažādi AA biedri dalās savā pieredzē, kuru es nevarētu dzirdēt, esot tikai 
vienā grupā. Sajutu nepieciešamību visu laiku kaut kādā veidā darboties kalpošanā – ja man nebija kāda 
kalpošanas vieta Latvijas AA struktūrā, tad kaut kādā veidā centos kalpot citās grupās, arī tajās, kuras 
nebija manas mājas grupas, jo man kalpošana ir viens no būtiskiem instrumentiem, kas palīdz palikt 
skaidrā.

22

Pārkāpt mājas grupas slieksni 
AA biedrs dalās pieredzē, kā skaidrības laikā viņam mainījušās mājas grupas un to 

nozīme.



Pirms kāda laika biju paredzējis pavadīt lielu vasaras daļu kādā mazpilsētā, kur nebija AA sapulces. 
Sazinoties ar vietējo sociālo dienestu, saņēmu lielu pretimnākšanu, un vasaras sākumā tika nodibināta 
grupa, kura kādus trīs mēnešus bija mana mājas grupa. Cerēju, ka pēc tam grupa varēs pastāvēt pati, 
taču diemžēl ar trim mēnešiem bija par maz, lai grupā parādītos pietiekams skaits biedru, kas varētu 
nodrošināt tās turpmāko pastāvēšanu.

Ap desmito skaidrības gadu vairs nejutu nepieciešamību pēc vienas mājas grupas, bet baudīju visu 
Latvijas AA tās kopējā biedru pieredzē.

Kad sākās pandēmija, sāku regulāri piedalīties “Maratonsapulce onlain” sapulcēs, kā arī parādījās iespēja 
ar datora vai telefona palīdzību tikt daudzās pasaules AA sapulcēs. Pateicoties tam, ieguvu milzīgi daudz 
pieredzes, neizejot no mājām. Tagad apmeklēju visdažādākās sapulces visā pasaulē un gūstu milzīgu 
pieredzi no pasaules AA biedru pieredzēm.

Reiz kādā ārzemju Zoom sapulcē ar dzīvesstāstu dalījās sieviete, kura bija skaidrā 65 gadus un bija 
stāvējusi lūgšanu aplī kopā ar mūsu sadraudzības līdzdibinātāju Bilu V. Sapratu, ka šādu pieredzi varu 
iegūt, tikai tad, ja pārkāpju savas mājas grupas slieksni un eju plašajā, pieredzes bagātajā AA pasaulē.

Monvīds
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Karstais zvans 
Uz Anonīmo alkoholiķu informatīvo tālruni visbiežāk zvana cilvēki, kuri neko nez-
ina par sadraudzību, bet cer, ka tieši AA varēs viņiem palīdzēt. Mūsu AA biedri, kas 

atbild uz šiem zvaniem, stāsta, kā šāda palīdzība citiem palīdz viņiem pašiem.

 AA trijstūris “Atveseļošanās – Vienotība – Kalpošana” pēc savas darbības principa ir aplis. Ja sāku 
atveseļoties, manī sāk rosīties vēlme uz kalpošanu un, ja es kalpoju, es raitāk atveseļojos. Un tā uz riņķi 
vien. Lēmums atveseļoties bija manas dzīves lūzuma punkts, kas prasīja, maigi sakot, piepūli. Tas pats ir 
ar kalpošanu – vai es varēšu, vai man sanāks, ko tad es… Lai sāktu, atkal vajadzīga piepūle, un tad izrādās, 
ka savu dzīvi esmu padarījis daudz krāsaināku.

Sākums šai trijstūra apļveida kustībai man stabili stāv uz ego pamatiem – proti, ja nevarēšu palīdzēt sev, 
tad nespēšu palīdzēt arī citiem.

Lielās grāmatas 72. lpp. ir teikts: “Turpiniet uzmanīties no savtīguma, negodīguma, aizvainojuma 
un bailēm. Kad tās parādās (..) mēs apņēmīgi vēršam savas domas pret kādu, kuram ir nepieciešama 
palīdzība. Mīlestība un iecietība pret citiem ir mūsu vadmotīvs.” Man nav jāsagaida, kad dzīvē parādās 
tumši mākoņi, aizvainojumi, bailes vai kas cits nelāgs. Es varu izmantot iespēju, ka man pašam nav 
jāmeklē un šis kāds, kuram vajadzīga palīdzība, piezvanīs man pats. Tā atkal ir mana ego izpausme, kad 
rūpes par sevi nodrošina rūpes par citiem. Atbildēšana uz AA informatīvā tālruņa zvaniem, atšķirībā 
no citiem kalpošanas veidiem, sniedz tūlītēju gandarījumu un prieku, ka varēju būt kādam noderīgs. 
Šī kalpošana ne tikai stiprina manu skaidrību, bet sniedz arī piepildījuma un dzīves skaistuma sajūtu. 
Novēlu to visiem, kas kādu laiciņu jau izbaudījuši skaidrības garšu un ir gatavi to stiprināt kalpošanas 
lauciņā!
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Vēl par sevis nenovērtēšanu – vai tad es spēšu, vai tad es mācēšu.

Manai skaidrībai deviņdesmito gadu otrajā pusē bija gads vai divi. AA tālrunis bija tikai stacionārais un 
atradās telpās, kurās sapulces noturēja vairākas grupas un arī dienests. Lai atbildētu uz tālruņa zvaniem, 
bija noorganizētas dežūras. Pieteicos uz vienu vakaru un bažīgi gaidīju pirmo zvanītāju. Manī mājoja 
nemiers, pat bailes – kā tad nu būs? Zvans, pirmais jautājums, un manī ielija pilnīgs miers. Sapratu, ka 
zvanītāji taču ir baltas lapas, kuras izmisīgi meklē palīdzību, jo nezina neko. Pilnīgi neko par alkoholismu 
kā slimību, neko par atveseļošanos, neko par AA, neko par to, ka pastāv atrisinājums. Ieraudzīju, ka, no 
šī skatupunkta raugoties, manī būs vajadzīgās atbildes. Ka vismaz šajā jomā jau esmu pietiekami zinošs. 
Es nomierinājos, jo tas taču ir tik vienkārši – palīdzēt cilvēkam atrast sapulci un pēc vajadzības nedaudz 
padalīties ar savu pieredzi.

Arvīds

***

Ilgus gadus izvairījos no AA telefona. Baidījos. Godīgi sakot, domāju, ka tas būs apgrūtinājums. Jo nekādi 
nevarēju kontrolēt, kad zvanīs, ko prasīs. Tas būtu neprognozējami. Un kāds man būs noskaņojums? Vai 
vēlēšos runāt? Un ja valoda nebūs pareizā? Nē, labāk ne. Turklāt strādāju algotu darbu, tas nozīmē, ka 
darba laikā nevarēšu runāt. Un man neviens tieši nepiedāvāja šo kalpošanu, laikam juta manu pretestību. 
Taču pienāca brīdis, kad biju pensijā, nebiju nopūlējusies, nebija nekādas citas intensīvas kalpošanas. Tad 
nu piekritu uz vienu mēnesi. Man iedeva bukletu, kā atbildēt. Izdrukāju AA sapulču sarakstu un sāku.

Apbrīnojami, cik viegli vedās sarunas. Nestāstīju gudrības, tikai dalījos savā pieredzē. Ļoti bieži zvanīja 
tuvinieki, es dabūju Al-Anon kontaktus un varēju iedot telefona numuru. Izrādījās, ka tas dod prieku! 
Apbrīnojami! Mana negatīvā pieredze noderēja cilvēkiem, kuri vēlējās kaut ko mainīt, kuri bija izmisumā. 
Tas bija lieliski! Jutos kā debesīs. Pagāja mēnesis, man pagarināja kalpošanu uz vēl vienu mēnesi. Man 
ļoti patika. Bija jāmaina paradumi. Agrāk telefonu kaut kur noliku un neatbildēju uz zvaniem vairākas 
stundas. Tagad tas vairs nedrīkstēja notikt. Turēju telefonu vienmēr pa rokai. Kad beidzās otrais mēnesis, 
biju gatava turpināt bezgalīgi. Tomēr rotācija kalpošanā to nepieļāva, un smagu sirdi pārtraucu telefona 
kalpošanu. Žēl. Tagad atkal būtu gatava. Kalpošana dod prieku un jēgas sajūtu. Iesaku katram pamēģināt.

Sadraudzībā Dace. Skaidrība – 24 gadi, 10 mēneši.

***

Esmu noguris. Man jau tā daudz darāmā. Vai tad neviens cits nevar… Atkal man, jo … atkal es… utt. 
Domas kā raķetes izskrien cauri manai galvai, kad dzirdu vārdus – vai tu varētu, varbūt tu vēlies.

Pirms lielas pateicības sajūtas par iespēju kalpot bieži vien man vispirms jāpārvar sevī noliegums un 
aizbildināšanās. Un tā ir regulāri. Bet labā ziņa ir tā, ka, laikam ejot, man šī ego pārvarēšana kļūst vieglāka. 
Kā ieradums iet aukstā dušā vai vingrot – ja to atkārto regulāri un bieži, tad ir forši. Bet. Tiklīdz tas vairs 
nav regulāri, atgriežas vecā doma – rīt, pēc tam, nākamnedēļ, šodien vēl ne.

AA sanākšanas reizēs – sapulcēs, jubilejās, pasākumos – radās tā eiforiskā sajūta, kad bieži lidoju kā ar 
spārniem un biju gatavs uzņemties visdažādāko kalpošanu pilnām saujām, bet nākamajās dienās tas viss 
noplaka. Varbūt zināma sajūta?

AA informatīvais tālrunis. Sākās ar ideju, ka varētu savākt AA biedru grupu, kas būtu gatavi kalpot – 
atbalstīt tos, kuri meklē palīdzību, zvanot uz AA informatīvo tālruni. Tāda WhatsApp grupa, kurā 
telefona kalpotājs operatīvi ievietotu informāciju par iespēju veikt Divpadsmitā soļa darbu – piezvanīt 
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potenciālajam jaunatnācējam (iepriekš to piedāvātu telefona kalpotājs), aizvest uz sapulci vai vienkārši 
satikties. Ideja, ka grupā būtu cilvēki no dažādām Latvijas vietām.

Grupu izveidoju, apzvanīju vairāk nekā 30 AA biedru un ar viņu piekrišanu pievienoju WhatsApp grupai.

Pirmos mēnešus diezgan aktīvi tika ievietoti saucieni pēc palīdzības, bet ar laiku tie kļuva ļoti reti. Arī 
piedāvājumi čatā par kalpošanas pozīciju – atbildēt uz zvaniem – bieži palika bez atbildes. Lai vai kā, bet 
visu šo laiku kalpotāji ir atradušies. Vēlos pateikties ikvienam, kurš piedalījies šajā darbā.

Sabiedrības informēšanas komiteja izveidoja kalpošanas rokasgrāmatu, lai kalpotājs būtu maksimāli 
informēts – kādu informācija attiecīgās situācijās sniegt zvanītājam, ko darīt iespējamās problēmsituācijās. 
Ir iegādāts tālruņa aparāts, lai kalpošana paliktu konfidenciāla un kalpotājs anonīms. AA pilnvaroto 
padomes sēdē tika izveidota komiteja šim kalpošanas postenim. Pašreiz esam divatā ar Daci D. Šobrīd 
veidojam sarakstu ar AA biedriem, kuri būtu gatavi kalpot – atbildēt uz zvaniem, aizvest jaunatnācēju uz 
sapulci, iet pie alkoholiķa Divpadsmitā soļa vizītē.

Kalpošana un telefons. Dažreiz mani tas ir izglābis. Kad cits nekas nepalīdz, tad saruna ar alkoholiķi (pat 
iereibušu) ir iespēja palikt skaidrā. Tā grāmatā ieteikts.

Pagājušajā gadā pieņēmu sev ļoti svarīgu atziņu, kas iegūlās manā prātā, – AA nesaka nē, AA saka paldies. 
Bieži ko līdzīgu agrāk esmu sacījis kalpošanas jautājumu kontekstā – situācijās, kad nav, kas to dara, bet 
tagad šo atziņu izmantoju pats.

Kalpotāji atsaucas, ja tos uzrunā personiski. Tā kā – gaidiet manu zvanu.

P. S. Mani uz sapulci aizveda. Tās bija manas pirmās dienas pēc plosta. Ja man telefonā kāds pateiktu 
“aizej uz sapulci”, es aizietu uz veikalu, jo tas bija tuvāk. Arī es zvanīju. Un pie manis atbrauca.

Ivars

***

Kad saņēmu telefonu, tas izskatījās kā jauns. Kaste ar ierīci, lādētāju un mazu papīriņu ar tekstu “Paldies 
par kalpošanu!” atceļoja pie manis uz Liepāju. Kad pēc diviem mēnešiem sūtīju telefonu nākamajam 
kalpotājam, ieliku to tajā pašā kastītē, pieliku to pašu papīriņu, vienīgi, pats telefons vairs neizskatījās kā 
jauns. Drīzāk otrādi. Mani kalpošanas divi mēneši iegadījās vasarā, tāpēc katru rītu pirms darba braucu 
uz pludmali un vienmēr ņēmu AA kalpošanas telefonu līdzi. Smiltis, ūdens un mana vēlme ņemt telefonu 
līdzi vienmēr un visur izdarīja savu darbu. Kad taisnojos un atvainojos kalpošanas koordinatoram, man 
atbildēja, lai neuztraucos, telefons ir domāts darbam, nevis skaistumam.

Vasarā strādāju par bārmeni. Pie letes atbildēt uz zvaniem bija stingri aizliegts, tāpēc vienmēr uztraucos, 
ka nevarēšu laikus sniegt palīdzību kādam zvanītājam. Taču praksē viss izrādījās daudz vienkāršāk: ja 
nevarēju atbildēt konkrētajā mirklī, atzvanīju, kad radās pirmā iespēja. Ar laiku pamanīju, ka tieši zvani 
darba laikā man patīk visvairāk – tie man palīdzēja izkāpt ārā no savas galvas, no bāra atmosfēras un 
atgādināja man, kas es esmu. Saruna ar citu alkoholiķi, kam vajadzīga palīdzība, – tā ir ātra un iedarbīga 
realitātes tablete.

Centos saprast un prognozēt – kad cilvēki zvana visvairāk. Bet divu mēnešu laikā tas man tā arī 
neizdevās. Alkoholiķi ir neprognozējami, nekādi algoritmi neeksistē. Dažreiz divas trīs dienas telefons 
klusēja, pēc tam veseli četri zvani vienā dienā. Dažreiz zvanīja cilvēki, kas lietoja un nevarēja pārtraukt. 
Dažreiz tie, kas jau pārstājuši lietot un saprot, ka bez palīdzības drīz lietošana atsāksies. Vēl bija zvani 
no līdzatkarīgajiem – sievām, draudzenēm, vīriem. Centos sākt sarunu ar jautājumu, vai viņiem pašiem 
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nav vajadzīga palīdzība, un stāstīju par Al-Anonu. Visvairāk atmiņā palikuši tie cilvēki, kuriem stāstīju 
par savu pieredzi, bet pēc pāris dienām redzēju viņus kādā no sapulcēm. Tas deva cerību un motivāciju 
turpināt kalpošanu. Taču es vienmēr sev atgādināju, ka neesmu Dievs, ka tikai Augstākais Spēks var pa 
īstam atvest cilvēku uz sadraudzību, es daru tikai to, kas ir manos spēkos.

Dmitrijs

***

Godīgi sakot, manī vienmēr ir pretestība pret kalpošanu. Esmu kalpojusi gan kā čaiņiks, gan sapulces 
sekretāre, esmu bijusi kasiere, esmu sponsorējusi un pēdējā kalpošana, kuru uzņēmos, bija atbildēšana 
uz AA informatīvā telefona zvaniem. Un katru reizi viens un tas pats – iekšēja pretestība, piekrišana 
drīzāk aiz pienākuma apziņas vai pat bailēm (jākalpo, lai paliktu skaidrā), gandarījums, prieks, vieglums, 
ko izjūtu, kad esmu kalpošanas procesā iekšā, un visbeidzot – atvieglojums, kad kalpošanas laiks ir 
beidzies. Visas sarunas ar cilvēkiem, kuri manā kalpošanas laikā piezvanīja uz AA informatīvo telefonu, 
bija foršas un vieglas. Bija uzticēšanās un atklāšanās, bija smiekli un pateicība, bija komplimenti par 
pozitīvismu, bija cerība, ka vēl kāds izmisis alkoholiķis tiks ārā no bedres, bija laba darba sajūta un 
izbēgšana no savas galvas, kam vienmēr seko dvēseles miers. Un tomēr es ar atvieglojumu atdevu AA 
telefona aparātu (kas starp citu ir pasmags un kuram tā arī īsti neatradās vieta manā somiņā) nākošajai 
kalpotājai. Bija sajūta, kā tiekot vaļā no kāda smagāka nesamā. Brīvības sajūta. Jautājums vienīgi, vai es 
kā alkoholiķe ar savu brīvību protu apieties.

Debora
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 Esmu dzimis rīdzinieks, uzaudzis pilnvērtīgā ģimenē, kur alkoholismu nepiedzīvoju. Manējie 
dzēra reti, alkohols plauktos krāja putekļus. Tēvu tikai vienu reizi redzēju piedzērušos, mammu – nekad. 
Man nebija ne saskarsmes ar šo slimību, ne arī domas, ka man nākotnē varētu būt problēmas ar dzeršanu. 
Par alkoholiķiem uzskatīju cilvēkus tur ārā, uz ielas. Neatceros, kad tieši pirmo reizi pagaršoju alkoholu 
– tas varēja būt, kad man bija gadi četrpadsmit. Iedzērām ar draugiem vienu vīnu, tas šķita negaršīgs un 
skābs. Tagad, iespējams, saprotu, ka mana reakcija uz alkoholu, vai, pareizāk sakot, alkohola reakcija uz 
mani, bija citādāka nekā citiem.

Skolas laikā nebiju ne teicamnieks, ne huligāns. Atceros, ka tēvs mani sargāja no alkohola, proti, ja 
citiem draugiem vecāki šķita liberālāki, iedeva naudu dzērienam un atļāva šad un tad iedzert, man tādas 
iespējas nebija. Tieši pretēji – ja biju iedzēris, tas bija jāslēpj. Tēvs to nedrīkstēja sajust. Divi aliņi un ne 
vairāk – biju izveidojis savu dzeršanas limitu, pat ja gribējās vēl. Savukārt, ja saņēmu atļauju doties uz 
ballīti un ierasties nākamajā dienā, gandrīz vienmēr pamatīgi piedzēros, lai gan nekad neplānoju to darīt. 
Bija iespēja atlaist bremzes.

Kad man bija deviņpadsmit, tēvs saslima un neilgi pēc tam nomira. Mamma aizbrauca strādāt uz 
ārzemēm, lai atbalstītu mani, jo biju iestājies universitātē. Sāku dzīvot viens, parādījās pirmās attiecības, 
un man šķita, ka tagad gan ir sākusies brīvība un īstā dzīve. Studentu dzīve, ballītes, vasara un tam visam 
pa vidu – alkohols. Nezināju, ko īsti iesākt ar dzīvi, bet šķita – kad izmācīšos, gan jau tad zināšu. Bija 
ambīcijas, plāni, šķita, ka mani sagaida kaut kas īpašs, es nebūšu mietpilsonis. Līdzīgi kā Bils savā stāstā: 
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Skaldi malku un nes ūdeni! 
Visu mūžu viņš pretojās tam, ko būtībā vēlējās viskvēlāk, – 

Augstākā Spēka klātbūtnes sajūtai.



“Pabeidzis jurisprudences kursus, es sapratu, ka tas nav domāts man.” (“Anonīmie alkoholiķi”, 2. lpp.) 
Šis, Bila pieminētais, “tas nav domāts man” bija kļuvis arī par manu moto. Uzsākot alkohola lietošanu, 
mani vienmēr vadīja šī doma! Kad pabeidzu pamatskolu, izlēmu, ka jāmācās citur, vidusskolā nomainīju 
veco skolu uz prestižu Rīgas centra vidusskolu, pēc tam iestājos žurnālistos, tad vēlējos mainīt to uz citu 
virzienu, beigu beigās – iestājos prestižā ārzemju mākslas skolā, mamma mani atbalstīja. Mācījos, bet 
radās tā pati doma – tas nav domāts man. Atgriezos Rīgā, man bija divdesmit četri gadi, jau bija pirmās 
bezfilmas, bet arī tas nešķita traki. Sāku strādāt, bet pēc pāris mēnešiem – “tas nav domāts man”, un tā 
es turpināju… Man šķita, es pats sapratīšu, atradīšu savu īsto vietu, un tad tā dzīve sāksies! Tajā laikā 
alkohols bija kļuvis par neatņemamu manas dzīves sastāvdaļu, parādījās fiziskas nianses – roku trīce 
un aizpampusi seja no rītiem. Likās, ka dzeršana varbūt mazliet jāierobežo, bet atklāju, ka nevaru to 
izdarīt. Iztiku vienu dienu, otru, bet trešajā dienā satiku kādu draugu, ielavījās doma: “Paņemšu aliņu vai 
dzeršu tikai sarkanvīnu, tas ir veselīgs, labs sirdij.” Iedzēru glāzi, un  bailes un iepriekšējie nodomi uzreiz 
pazuda. Uzreiz atkal šķita: “Nu ko es te vispār ņemos, paņemšu otru glāzi un dzēršu tālāk.” Tajā laikā par 
dzeršanas pilnīgu pārtraukšanu gan nekādu domu nebija.

Beidzot vidusskolu, loloju plānus, ka ap 30 gadiem būšu nostabilizējies, atradis sevi. Gāja gadi, bet tas 
nenotika. Tas mani gan nomāca, gan uztrauca. Nākotne nenāk un nenāk, varbūt tā nemaz nepienāks! Es 
dzēru vairāk un vairāk, mani turpināja atbalstīt mamma, pabalstīja finansiāli. Es gan arī pats strādāju, bet 
nauda izkusa restorānos, bāros, parādījās pirmie parādi, nevarēju samaksāt par dzīvokli. Man bija liels 
kauns, ka es – pieaudzis vīrietis – nevaru sevi uzturēt. Mierināju sevi ar domu, ka esmu radošs cilvēks, 
tas tā strādā – ka radošajiem sabiedrība palīdz, lai arī neesmu neko šai sabiedrībai iedevis, bet gan jau!

Lai arī fiziskās sekas no dzeršanas nekļuva smagākas, ar laiku līdz ar paģirām uznāca neizturama 
bezcerības sajūta, milzīgas bailes, trauksme. Šķita, ka viss sabruks, lai gan nezinu, kas tieši. Divdesmit 
septiņu gadu vecumā aizbraucu pie mammas uz ārzemēm. Sāku dzert no rītiem. Strādāju par viesmīli, 
viss likās forši: bija mašīna, nauda, bet pēc mēneša uznāca klasiskais “tas nav domāts man”. Spilgti atceros 
epizodi, kad pēc pamošanās esmu gana adekvāts, taču pēc brīža atveru skapi un ņemu viskija pudeli. 
Izskrien doma – tas nav īsti labi, tas ir bīstami. Bet jau nākamā doma saka: “Bet es jau tikai tagad, lai 
tikai būtu spēks izturēt šo darbu. Kad viss nokārtosies, tad jau nebūs iemesla dzert no rītiem, tad dzeršu 
civilizēti.”

Nezināju, ka civilizētā dzeršana sen jau bija pagājusi. Kāda banketa laikā pamatīgi piedzēros, piedzīvoju 
ko līdzīgu nervu sabrukumam un nolēmu atgriezties Rīgā. Sākās plosti – dzeršana, kuras laikā neko 
citu nedarīju, tikai dzēru, lauzu dotos solījumus, neizdarīju darbus. Apkārtējie sāka redzēt, ka tas, kas ar 
mani notiek, ir ļoti nopietni, tikai man pašam vēl šķita, ka tas ir tikai tāds posms. Bils stāsta: “Te nu es it 
kā pamodos. Ar to ir jābeidz.” (“Anonīmie alkoholiķi”, 5. lpp.) Es pieminu Bilu, jo sākumā šķita, ka man 
ar Bilu nav pilnīgi nekā kopēja. Viņš ir menedžeris, biržas mākleris trīsdesmito gadu Amerikā. Tad, kad 
sāku saprast viņa alkohola dzeršanas līkni, tad redzēju arī paralēles ar sevi. Sākumā dzēru tonizējoši, 
tad nevarēju bez alkohola iztikt, tad tas sāka traucēt, un es sāku ar to cīnīties. Jo vairāk cīnījos, jo vairāk 
dzēru.

Pienāca diena, kad es tāpat kā Bils sapratu, ka esmu gatavs pamēģināt kādu laiku nedzert. Man bija 
trīsdesmit gadu, biju izmēģinājis ārstus, narkologus, taču nekas neizdevās. Tajā laikā man bija attiecības, 
kas man bija ļoti dārgas, negribēju tās zaudēt, taču mana partnere aizgāja, un tas man lika saprast, ka ir 
jābeidz dzert. Viss, tagad gan! Devos uz rehabilitācijas kursiem, kuros mani slavēja par to, kā progresēju, 
cik labi uzrakstu mājasdarbus, tos lasīja citiem priekšā, un es biju lepns. Man izdevās nostabilizēties, 
atguvu cilvēku uzticēšanos, man šķita, ka esmu sakārtojis dzīvi. Tad arī pirmo reizi sastapos ar AA. 
Nedzēru vairāk nekā gadu. Tad man radās doma, ka jāpamēģina vēlreiz, varbūt nav tik traki. Bija traki, es 
visu sačakarēju, mēģināju labot, un man iedeva vēl vienu iespēju. Šoreiz nepagāja pat gads līdz nākamajai 
dzeršanai, pēc kuras atsāku iet uz sapulcēm. Tur man teica – nāc atkal, nepacel pirmo glāzi. Bet man 
arī nebija plānā to pacelt! Citureiz kāds no grupas teica, ka ar to vien nepietiks, vajag palasīt kopā Lielo 
grāmatu. Mēs satikāmies un sarunājāmies, tikai man ļoti, ļoti nepatika, kad man pavēstīja: “Ja nestrādāsi 
ar programmu, tu atkal dzersi.” Tas mani aizvainoja! Kā ko tādu par mani var teikt! Mēs taču neesam 
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pazīstami! Bet šim AA biedram izrādījās taisnība – pēc pieciem vai sešiem mēnešiem man uzradās 
plāns. Par spīti visam veselajam saprātam – tam, ka es it kā apzinājos, ja sākšu dzert, es neapstāšos – es 
saplānoju savu dzeršanu. Pirmajā vakarā izdzēru trīs alus. Nākamajā dienā dzeršanu neturpināju, bet 
jutu, ka fiziskā tieksme jau ir ieslēgusi savu gaitu. Tieši tas arī notika. Starp šiem trim aliem un manu 
nākamo dzeršanu pagāja varbūt nedēļa, varbūt divas, bet nākamā dzeršana izvērtās septiņu mēnešu 
garumā – ar starplaikiem, ar mēģinājumiem aizķerties. Gāju uz grupu, gāju arī dzēris. Reiz apmeklēju 
vienu sapulci pilnīgā bezfilmā. Šie septiņi mēneši bija pilni bezcerības, es jau sapratu, ka cīņu esmu 
zaudējis, bet nezināju, ko ar to darīt.

Mans pēdējais plosts sākās 2015. gada 29. aprīlī. Šīs dienas rītā man nebija plāna dzert, bet pēcpusdienā 
es jau dzēru. Tas turpinājās līdz 6. maija vakaram. Es atgriezos AA. Es pārstāju šķirot sapulces. Man vairs 
nebija citur, kur iet, biju gatavs darīt visu. Tajā laikā “darīt visu” man nozīmēja iet uz sapulcēm, ko arī 
darīju. Pēc pāris mēnešiem sāku sajust sadraudzības mīlestību, draudzību. Es nebiju priecīgs, nebija tā, 
ka man viss patika, tas bija izmisuma solis, un pagātnes rēgi nekur nebija pazuduši. Alkohols līdz šim 
bija mans risinājums, nevis mana problēma. Tagad bija palikušas problēmas, bet risinājuma vairs nebija. 
Kauns, vainas sajūta, bezjēdzības sajūta – tas viss bija palicis. Esmu pateicīgs cilvēkiem, kas tomēr spēja 
man iedot cerību, tiem, kuri sapulcēs stāstīja par dzīvi, prieku, baudīšanu skaidrā, ka lietas sakārtojas. 
Sāku domāt, ka man ir nepieciešami Divpadsmit soļi, taču uzskatīju sevi par ateistu. Biju gatavs rakstīt 
inventarizācijas, atlīdzināt, bet visas tās lūgšanas, kā ar to? Sapratu, ka būs jāatrod veids, kā palikt AA, jo 
citur jau man vairs nebija kur iet. Tam jaunatnācejam, kāds es biju toreiz, es droši vien gribētu teikt šādi: 
“Nebaidies, smadzenes neskalos, tu nekļūsi par reliģisku fanātu. Ja ļausies šai programmai, tu nekļūsi par 
to, kas tu neesi.”

Esmu pilnīgi pārliecināts, ka visu mūžu esmu pretojies tam, ko būtībā esmu viskvēlāk vēlējies, – Augstākā 
Spēka klātbūtnes sajūtai. Nav tā, ka šī klātbūtnes sajūta ir visu laiku, bet tā ir pati svarīgākā. Alkohols, 
vismaz sākumā, man deva mieru, lika justies normāli, noņēma bailes no dzīves. Ja alkoholu noņem – 
bailes jau nepazūd. Tagad saprotu, ka jau kopš bērnības esmu meklējis Augstākā Spēka klātbūtnes sajūtu. 
Meklēju to grāmatās, mākslā, attiecībās, seksā. Uz mirkli varēju to sajust, bet tad tā pazuda. Kā no sajūtas 
pāriet uz apziņu, ka Augstākais Spēks ir? Varu justies slikti, bet apzināties, ka viss būs labi. Pazīstamais 
AA biedrs Čaks Č. (Chuck C.), ir teicis, ka ir tikai viena problēma – apzināta nošķiršanās, un ir tikai viens 
risinājums – apzināta saskarsme. Skan vienkārši, bet, manuprāt, tā tiešām ir.

Kā ir mainījies mans redzējums par sevi un programmu? Tagad redzu, ka Pirmais solis  nozīmē vienu: 
ja esmu alkoholiķis – es dzeršu! Nevis to, ka nedrīkstu dzert, ka tas ir slikti, bet Pirmais solis pasaka, ka 
esmu bezspēcīgs un dzeršu, ja man nebūs aizsardzības. Kā iegūt aizsardzību? Otrajā solī varu izvēlēties, 
vai Dievs ir viss vai nekas. Tas ir kā lakmusa papīrs manām attiecībām ar Augstāko Spēku, tā ir mana 
izvēle – viss vai nekas. Es varu gaidīt Augstākā Spēka pierādījumus, es varu ticēt, ka vakar man tika 
palīdzēts, bet šodien nē…tā jau ir mana izvēle – ticēt Augstākā Spēka esamībai šodien. Trešajā solī es 
pieņemu lēmumu – nodot visu Augstākā Spēka rokās. Ceturtajā solī viss sākas – jāskatās patiesībai acīs, 
cik nu es to spēju! Ne vienmēr tas ir viegli. Mana pārliecība saka, ka es nevaru dzīvot šodien, par pamatu 
ņemot kādreiz izdarītu Ceturto soli. Man nepieciešama jauna pieredze. Piektajā solī paskatos uz savu 
nodarījumu īsto dabu, arī tas nav viegli. Seši un septiņi – atkal lietas, kuras varu darīt ik dienu. Astoņi 
un deviņi – es lasīju, ka mums nepieciešama tālāka rīcība, bez kuras, kā mēs esam sapratuši, ticība 
būs mirusi. Tas nozīmē, ja es apstājos, ticība arī apstājas. Citādi es gaidu iedvesmu, lai gan ir otrādi – 
sākumā ir rīcība, un tad nāk iedvesma. Desmito soli es ņemu līdzi katru dienu kā tādu instrumentu. Man 
ieteica lietot Desmito soli, pirms es kaut ko daru. Vienpadsmitajā solī mans atslēgas vārds ir “apzinātība”: 
apzināti atvērt grāmatu, apzināti sev atgādināt, ka es te neko nevadu! Divpadsmitais solis – tā ir prakses 
lieta, es neesmu svētais. Dr. Bobs ir teicis: tīri māju un uzticies Dievam! Vai kā citiem vārdiem ir teicis 
kāds spīkeris: skaldi malku un sanes ūdeni. Par pārējo parūpēsies.

Andris K., Rīga
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Latvijas Anonīmo alkoholiķu interneta žurnāls “Vīnoga”
latviešu un krievu valodā 

 LASI:

Katru mēnesi jauni raksti aavinoga.org
Divreiz gadā izdrukājamas rakstu izlases – lasi pats un aiznes uz grupu!

KLAUSIES:

SoundCloud.com @AAVinoga 

RAKSTI!
Savu dzīvesstāstu

Pieredzes stāstu par dažādām tēmām
 

redakcija.vinoga@gmail.com
29631741 (Maija) 

Paldies visiem autoriem, lasītājiem un klausītājiem!


