Számomra a változást 2000-ben egy, egy ismert női magazinban olvasott rövid
hirdetés hozta meg, amiből megtudtam az Anonim Alkoholisták gyűléshelyét
városomban: egy vasárnap délutáni időpontban volt. Végső kétségbeesésemben
elmentem, és bekerültem egy szobába, ahol férfiak és nők ültek - egy úr vezette a
gyűlést. Bemutatkozott, és hozzátette, hogy ő alkoholista.
Leültem és hallgattam. Többen jelentkeztek és a nevük mellé mindig hozzátették:
alkoholista. Majd a gyűlést vezető férfi szólalt meg, és kérte tőlem, mutatkozzak be.
Felálltam és mondtam, Judit vagyok, aki nem alkoholista, hanem a fiammal van
problémám, mert iszik és szeretném tudni, hogyan állíthatom meg az ivását.
Párbeszédünk azzal zárult, hogy most már maradjak, ha idetévedtem, de nem ide
tartozom, hanem az Al-Anonba, ahol az alkoholisták családtagjai találkoznak.
Maradtam és nagyon hasznos volt, mert enyhe megkönnyebbülés éreztem, hogy
mások is szenvednek, nem csak a fiam.
A gyűlést vezető ember elmondta, hol találom az Al-Anon csoportot.
Számomra az az A.A. gyűlés felért egy ébredéssel, és meghozta a felismerést, hogy
azok az emberek ott mind abban a betegségben szenvednek, mint a fiam. Szintén
megkönnyebbülést éreztem, mikor egyikük elmondta, hogy már egy hónapja nem
ivott. Most sorolhatnám, milyen lelki állapotba kerültem, de az a tény, hogy 2000
márciusa óta ez a program az életem része, bizonyítja a jelentőségét. A gyűlés végén
elmondtuk a közös imát, majd elindultam, hogy megtaláljam az Al-Anon gyűlés
helyét. A szobába lépve az asztalon egy gyertyát láttam, ennek fénye bevilágította a
körülötte ülő férfiakat és nőket, majd felállt egy hölgy, bemutatkozott a
keresztnevén, és hellyel kínált. A hangulat meghitt, nyugodt volt...
Az élmények hatására fájdalommal küszködve, sírva mondtam, hogy a fiam iszik,
és szeretnék tanácsot kérni, mit tegyek, hogy ne igyon. Akkor elhangzott, hogy
„Gyere közénk, és tapasztalataink segítségedre lesznek, hogy jobban érezd magad.”
Úgy emlékszem, fellélegeztem, hogy itt talán segítséget kapok. Reményteli szívvel
ültem végig a gyűlést, és a végén imádkoztunk. A gyűlés végi beszélgetés
megerősítette bennem az elhatározást, hogy járni fogok.
Az első időben kakukktojásnak éreztem magam, mert főleg olyan társak jöttek,
akik férj-feleség felállásban igyekeztek boldogulni, nem volt olyan tag, akinek a
gyereke szenvedett volna ebben a betegségben. A programot megismerve később
rájöttem, hogy mindegy, ki a beteg, a program mindenkinek szól, mert az alkohol
mindenkit megbetegíthet.
A felismerés lassan ment, de a gyakori gyűléslátogatás ebben is segített; a sírás
elmaradt, a szótlan hallgatás lassan megtört, elkezdtem tudni magamról beszélni.

Majd egy emlékezetes napon egy társam arról beszélt, hogy a férje egy rehabilitációs
intézményben gyógyul, a Tizenkét Lépés és Tizenkét Hagyomány szellemében.
Elkértem és megkaptam az információkat, majd továbbküldtem a fiamnak. Mi már
ekkor nem laktunk együtt, a fiam nős volt, de az unokám sokat tartózkodott nálam,
és a levél végül célba ért. Ezt az bizonyítja, hogy 2001 januárja óta a fiam a
józanodást választotta. Nekem, mint a hozzátartozói program ismerőjének kellett
elkísérnem a gyógyító helyre, és látogatnom... Ez nem esett nehezemre, mert a
boldog remény vezérelt, hogy meggyógyul.
A program az életemet olyan irányba terelte, hogy amikor súlyos betegséget
kaptam, a hitem megtartott. Amikor nem tudtam gyűlésre járni, csoporttársaim a
lakásunkon tartottak gyűlést, és ezért végtelen hálával tartozom. A kórházban
tartózkodásom alatt is vállaltam telefonügyeletet, és működött: boldog voltam, ha
hívtak, és az Al-Anonról kérdeztek.
Meggyógyulván, ha az időjárási körülmények nem voltak megfelelőek, vagy a
mozgáskorlátozottságom akadályozott a közlekedésemben, egy csoporttársam eljött
értem autóval, elvitt gyűlésre, és haza is hozott. Ezek a csodák a program és a
szeretet erejét tükrözik…
Gyakran igénybe veszem társaim telefonos segítségét, ha a szükség úgy hozza.
Mikor a programba kerültem, minden áron rá akartam venni a férjemet, hogy ő is
jöjjön velem gyűlésre, mert neki is szüksége lenne a programra. Ő mereven
elzárkózott ez elől. Eljött az idő, amikor rájöttem, hogy más embert nem tudok
megváltoztatni, csak magamat, ez a felismerés megnyugtatott, és nem kértem őt
többet erre.
A program gerince, a Tizenkét Lépés egyre összefüggőbben kezdett élni bennem,
nyugalom és lelki béke sugárzik belőle. Ezt a lelki békét őrizve kapok segítséget,
amikor felhők gyülekeznek a fejem felett: ilyenkor elmondom az imánkat.
Miért járok még mindig az Al-Anonba, és mit adott nekem?
A program megerősített abban, hogy a világ tőlem függetlenül működik
körülöttem, s így sikerült elengednem az alkoholbeteg vég nélküli irányítását, és a
saját életemre koncentrálnom, mert csak magamat tudom jó vagy rossz irányba
vinni. Az életem minden területén igyekszem alkalmazni a tanultakat. A lelki békét,
elfogadást, hitet a Felsőbbrendű Erőben, mely nekem Istent jelenti.
Szeretettel közeledek a családom felé, a számonkérést, a minősítést próbálom
elkerülni. Ha megtörténik, és alaptalannak bizonyult, tudok elnézést kérni és
tudomásul venni, hogy mindenki maga felel a cselekedeteiért.
Nyitottabb lettem az emberek felé, a bezártságom csökkent.

Az Al-Anon program elfogadásával szélesedett a látóköröm, nyitott lettem az új
ismeretek felé: lehetőségem nyílt a számítógép kezelésére, ennek megtanulására. A
telefon-ügyeleti szolgálat elvállalásával rájöttem a telefonálás fontosságára. A
társaim révén új ismeretségek jöttek létre: a paletta több irányba szélesedett.
Úgy szoktam fogalmazni: az Al-Anon csoportom lett a második családom.

Köszönöm, hogy elmondhattam: Judit

