


Tradycje w rodzinie

Szczyrk, czerwiec 2017r



12 Tradycji 

1.Nasze wspólne dobro powinno być   najważniejsze, wyzdrowienie każdego z  nas  zależy 
    bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików. 
2.Jedynym i najwyższym autorytetem jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w 
    sumieniu każdej grupy.  Nasi  przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą. 
3.Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia. 
4.Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem  tych, które  dotyczą 
    innych grup lub AA jako całości. 
5.Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. 
6.Grupa AA nigdy nie powinna popierać finansować ani użyczać nazwy AA żadnym  pokrewnym 
    ośrodkom, ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe lub  
    sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu. 
7.Każda grupa AA powinna być samo – wystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z 
    zewnątrz. 
8.Działalność we Wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się, jednak 
    zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA. 
9.Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie 
    służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą. 
10.Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich Wspólnoty, ażeby 
      imię  AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki. 
11.Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy 
      zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu. 
12.Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając  
      nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.



Tradycja 1 - Nasze wspólne dobro powinno być  
                      najważniejsze, wyzdrowienie  
                      każdego z nas zależy bowiem od  
                      jedności Anonimowych Alkoholików 

Tylko żyjąca w zgodzie(jedności) Rodzina, dla której  
wspólne dobro jej członków jest najważniejsze, daje  
gwarancję rozwoju oraz bezpieczeństwa w życiu. 



Tradycja 2 – Jedynym i najwyższym autorytetem w 
 naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg,  
 jakkolwiek może się wyrażać w sumieniu każdej  
grupy; Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi  
sługami, oni nami nie rządzą. 
Każdy z członków Rodziny ma w niej jakieś zadanie,  
ma jakieś obowiązki do wypełnienia, aby Rodzina  
dobrze funkcjonowała. Jednak nikt nie jest na  
uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pozostałych 
członków rodziny, a wszelkie decyzje ważne dla  
Rodziny powinno podejmować się wspólnie.



Tradycja 3 – Jedynym warunkiem 
przynależności 

do AA jest pragnienie zaprzestania picia. 

Stworzyć kochającą się rodzinę mogą tylko 
osoby, które tego chcą. Jeżeli ktoś tworzy 
rodzinę traktując ją, jako środek do 

osiągnięcia 
innego celu – rodzina nie będzie 

szczęśliwa.



Tradycja 4 – Każda grupa powinna być  
niezależna we wszystkich sprawach, z  
wyjątkiem tych, które dotyczą innych 

grup  
lub AA jako całości. 

Każdy z członków Rodziny ma pewną dozę  
wolności, jednak ta wolność kończy się 

tam,  
gdzie zaczyna się wspólne dobro rodziny.



Tradycja 5 – Każda grupa ma jeden główny  
cel: nieść posłanie alkoholikowi, który 

wciąż 
jeszcze cierpi. 

Głównym celem Rodziny powinna być  
wzajemna miłość i szacunek i wychowanie  
potomstwa w takim duchu.



Tradycja 6 - Grupa AA nigdy nie powinna 
popierać,  

finansować ani użyczać nazwy AA żadnym  
pokrewnym ośrodkom, jakimkolwiek  
przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe,  
majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie 

odrywały 
Nas głównego celu. 
Rodzina powinna żyć we własnym zakresie, 

nie  
powinna firmować nie swoich poczynań, bo jej  
wizerunek może na tym ucierpieć.



Tradycja 7 - Każda grupa powinna być  
samowystarczalna i nie powinna 

przyjmować  
dotacji z zewnątrz. 

Rodzina tak powinna gospodarować swoimi, 
aby 

nie było potrzeby pożyczek. Każda pożyczka  
uzależnia od pożyczkodawcy, który może 

zmienić  
główny cel rodziny.



Tradycja 8 - Działalność we wspólnocie 
powinna 

 na zawsze pozostać  honorowa, dopuszcza się  
jednak zatrudnianie pracowników w służbach 

AA. 
Rodzina powinna tak funkcjonować, aby jak  
najmniej korzystać z pomocy innych. Bywają 

takie 
przypadki, kiedy istnieje potrzeba skorzystania 
z pomocy fachowca, ale najważniejsze jest, 

aby 
nie korzystać z pomocy innych przy  
najdrobniejszych nawet sprawach.



Tradycja 9 - Anonimowi Alkoholicy nigdy nie  
powinni stać się organizacją; dopuszcza się 

jednak 
tworzenie służb i komisji bezpośrednio  
odpowiedzialnych wobec tych, którym służą. 

Rodzina jest dobrowolnym związkiem. Jednak 
powinny być ustalone prawa i obowiązki 

każdego z 
członków rodziny, aby rodzina na co dzień 

dobrze 
funkcjonowała i nie było wzajemnych 

pretensji.



Tradycja 10 - Anonimowi Alkoholicy nie 
zajmują  

stanowiska wobec problemów spoza ich  
wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy  
uwikłane w publiczne polemiki. 
Rodzina powinna zajmować się sobą. To co 

nie  
dotyczy rodziny nie powinno być 

przedmiotem  
zainteresowania rodziny i komentarzy.  

Każdy  
komentarz stawia rodzinę po którejś ze stron  
skomentowanej sprawy. 



Tradycja 11 - Nasze oddziaływanie na 
zewnątrz  

opiera się na przyciąganiu, a nie na 
reklamowaniu, 

musimy zawsze zachowywać osobistą  
anonimowość wobec prasy radia i filmu. 
Rodzina nie powinna narzucać innym swoich  
poglądów i działania. Gdy rodzina będzie 

ceniona 
przez innych, to sami będą nas naśladować. 



Tradycja 12 - Anonimowość stanowi duchową  
podstawę wszystkich naszych tradycji  
przypominając nam zawsze o pierwszeństwie 

zasad 
przed osobistymi ambicjami. 
Nieważne kto co robi dla Rodziny. Wszyscy jej  
członkowie są równi. Dobro i jedność Rodziny są  
nadrzędne i temu powinny być 

podporządkowane 
wszelkie działania członków Rodziny. Ambicje  
poszczególnych członków rodziny nie mogą być  
spełniane kosztem rodziny.



Podstawowe wskazówki zawarte w Tradycjach: 
❖ Rodzina jest wspólnym dobrem każdego członka rodziny. 
❖ Nikt w rodzinie nie ma ważniejszego głosu; wspólne decyzje. 
❖ Rodzinę tworzy się dobrowolnie, a podstawą jest wzajemna miłość i 

szacunek. 
❖ Każdy z członków ma trochę wolności, która kończy się, gdy 

zaczyna się wspólne dobro. 
❖ Celem rodziny powinno być wychowanie dzieci na dobrych ludzi. 
❖ Rodzina realizuje swoje cele własnymi metodami, nie wtrąca się do 

innych. 
❖ Rodzina powinna opierać się na własnych środkach finansowych, a 

unikać pożyczek, kredytów. 
❖ W miarę możliwości członkowie rodziny sami wykonują jak 

najwięcej prac, a proszą o pomoc tylko w sprawach, których sami 
nie rozwiążą.



❖ Każdy z członków rodziny ma przydzielone jakieś obowiązki, ale 
nie stawia to nikogo ponad innymi. 

❖ Nie wtrącamy się do innych, nie komentujemy wydarzeń za 
zewnątrz. 

❖ Nikomu nie narzucamy naszego modelu rodziny; inni mogą nas 
naśladować, ale nie muszą. 

❖ Każdy w rodzinie jest równy i rodzina nie może cierpieć, bo ktoś 
chce zrealizować swoje ambicje.


