INFoRMÁCIi

AZ ÚJ TAGOKNAK

Ál-Anon családi csoportok
Remény az alkoholis1rik houdlartozóinűk
bardígingk

Az Al-Anon és Alateen tagok megértik milyen
érzéselőször jönni egy g},lilésre'

Mivel lehetnek kérdéseid amikre kíváncsi vagy'
mi szeletnénk megadni a válaszokat a gyakran
kérdezett kérdésekre a csoportró| és hogy mik
tórténnek a gyúléseinken.

Kik

a tagok és miért vannak ők itt?

A tagok különbző
rendelkezó emberek:

az

trirsadalnri hátténel

alkoholista feleségei,
férjei, szeretói, testvérei (ftrfi, nó)' gyerekei és

sZülei.
Nem lényeges hogy milyen kapcsolatban vagyunk
egy problémás ivóval, egy közös kijtelék tart
össze minket: életünket súlyosan befolyásolta egy
másik személy ivása.
Találkozunk, hogy megosszuk tapasztalatunkat,
eÍőnket és reményünket.

Hogyan fog ez nek€m segÍteni?

Védjük nrinden Al-Anor/Alateen és AA tag
néúelenségét.

Ez egy vallásos közösség?

Az Al-Anon egy lelki kt'zösség, nem vallási. A
tagok hívók vagy nem hivők egyaránt szívesen
látottak' és elfogadjuk azt a szempontot, hogy
elkerüljük a vallási meggyózodésrÓl Yaló

beszélBetést' Az Al-Anon pÍoglam alap gondolata
hogy fuggünk egy magasabb Erőtól, ennek
megértésesegít problémáink megfejtésébenés a
le|ki béke elérésében.Szabadon értelmezheÚÍik
az eről az általunk meghatározott időben és
módon.

ei

Alkalmaz-e az Al-Anon szakértóket Yagy
orvosokat?

Az Al_Anon ajánl egy nem-szakértói, Ónsegító

ValószÍnúleg fogsz hallani sok olyan esetet amely
hasonló a sajátodhoz. Ha te nem találsz hasonló
történetet, még rnindig azonosulhatsz sokunk
érzéseivel, az alkoholizmus hatásaival életünkben.

Mindannyian ezen a módon törekszünk a
személyi tökéletességre' Nem egyformák a
módszereink, de mindenkinek van segitség,
akinek problémája van az alkoholizmussal.

programot a gyÓg1'rrláshoz.

Az Al_Anon javasolhat-e kezelési központokat?

Mivel nem vag}'unk szakértók, nem ajánlhatjuk

rajtunk kívülállók segítségét.Személyes

tapasztalatainkon
Ki íelelós

Ha te szeretnél beszé|Íi,tedd aa. Ha inkább ülsz

Mi

Aá szoktuk mondani:
belőle ami tetszett és ne töIődj a

meghallgatni egymást'

''Vedd

ki

többivel.''

El fo&ia mondani valaki' hogy én itt voltam?
Né}'telenség a programunk lelki alapja.

a
problémamegosááshoz. A
biáonságos hely

Ez egy

tagoknak

nyerhetnek

bepillantást a tagok fejlódésébe saját eseteikke]'

Nekem is b€szélni kell?

és hallgatsz, az is jó. Próbáljuk figyelmesen

keresáül

a csoportért?

mindannyian. Csopoft tisztviselóket

válasáunk, akik hrírom hónaptól egy évig terjedó

időszakra szolgálnak.

Ez a

szolgáL|at

az Al-

Anonban a gyógyulás része, a tagok önkéntesen
vezetik a gliléseket, nyitják a termet, kirakják az
anyagokat és teljesítik más csoportok kéIéseit. Az
intézményekbenés kezdó csoportokban tapasáalt
tagok vezetik a gyúlést'

a

keresztnevii nket
használjuk és a vezeték nel'tlnk kezdóbetÍijét.

Nem beszélünk azoból az emberekről akiket
láttunk és arról amit a gyiilésen hallottunk.

vannak €hhez hasonló más csoportok is?

A mi

csoportunk egy a több mint l00 oÍszágban
mükódő sok ezer csoport közttl a világon'
Mindannyian isszeköttetésben vagyunk egy

világ Segítő llodán (world Service

oÍfice)
keresÍül New Yorkkal amely múködik mint a
szervezó ötletek és szolgálat elsámolási
közponÜa. Az Egyesiilt Allamokban és
Canadában minden csopoft hozzÁtarlozik a
Kertlleti és TerÍileti Nagygyüléshez.

A

csopolt Képviselók találkoznak

és

megválasaják a

KüIdötteket

az évenkéntiVilág

Konferenciára (World Service Conference)'

segítő

Mennyit kell fizetni?

Az

Al-Anon vagy Alateen csoponhoz

való

tartoás nem jáI illetékkel vagy díjjal. sok csoport
körbead egy kosarat a gyűléseken és annyit
tesziink bele amennyivel hozzá tudunk járulni az

önkéntes

alaphoz

' A

pén^ használjuk

a

gyüléshely bérlésére,az Al-Anon kiadványok

utiínpótlásiíLra' üdítók vás{írlására és az egész
világon elterjedt helyi központok támogatására.

Most mit kell tennem?
Mi Al-Anon

és Alateen tagok hasznosnak

találtuk:
. Beszerezni egy gyűléslistát

Jámi a gyűléseke
Beszélgetni egymással a gyűlés elótt és után
. Telefonsámokat cserélni
. Egy rövid idó múlva szükséges lesz keresni egy
.
.

régi tagot, ő lesz a te szponzorod - egy
különleges baÍát akivel megbeszélheted
személyes problémáidat.

.

olvasni az Al-Anon és Alateen könyveket.

Ha még vannak kérdéseid,nyugodtan kérdezz.

Felajánljuk neked barátságunkat

megértésünket.

Gyertek vissza!

és

Á BékességIma
Istenem adj lelki békét
annak efogadtisóra amin vóIlozlatni nem tudok,
Bátorsdgot, hogl lóltoztassak amin tudok
BÓlcsességet, hog felisnerjen a kiilönbségel.

Minden gondolatunkon visszatukóz{idik
Bék€sség Ima,
helyzettlnket.

ez

F.z az anyag a
Newcomer" cinti

s-4'' ,,Infornation íor the
irodalom magyana

CAL

fordított kiadványa.
Csak belső használatra!

T e l eÍo n: 0 6 -20 - 4 40 - l 9 -3 2
E-rzar7: info@al-anon.hu

http://www.al-anon.hu/
Ez

a kiadvány

wso

a

segíthet tisaábban látni

jóváhagyfura vár'

