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Jeigu aß bΔçiau tavo kaimyn∂ ir matyçiau, kaip tu narsiai ir beviltißkai
kovoji su savo negalia, ir kreipçiausi ^ tave tuokart, kai mes neißvengiamai susitinkame, aß neißdr^sçiau tau pasakyti to, kå dabar noriu pasakyti. Tu ir neleistum kalb∂ti - bijotum man´s. Tu pamanytum, kad aß esu iß
t¨, susimokiusi¨j¨ prieß tave kartu su visu pasauliu, ir nek´stum man´s, kad aß nutuokiu apie tavo slepiamå baisiå kançiå.
Jeigu mes paΩiΔr∂tume viena kitai ^ akis, aß neΩinoçiau kaip tau parodyti,
kad jauçiu tau simpatijå. Aß negal∂çiau pasakyti, kad nerandu tavyje nieko, kå tur∂çiau smerkti, pajuokti ar niekinti; tu neleistum man kalb∂ti apie
tavo praΩΔtingå negaliå. Mes abi apsimestume, kad ji neegzistuoja.
Tod∂l aß turiu tau paraßyti. Aß raßau tau laißkå, kur^ tu rasi saugiai pad∂tå
ir pasl∂psi, kad jo nepamatyt¨ tavo ßeima, ir tik v∂liau j^ perskaitysi.
Mane su tavimi sieja vienas bendras dalykas: mes abi Ωinome kaip giliai
tu nerimauji d∂l savo Ωudançio girtavimo.
Nesvarbu kokio tu amΩiaus - gal student∂, o gal jauna mama, gerbiama
specialist∂, garsiausio jΔs¨ mieste vyro Ωmona ar garbaus amΩiaus moçiut∂. Tu gali bΔti labai veikli, tiesiog kompanijos siela, arba turinti nepilnavertißkumo jausmå neΩymi moterißk∂, kuri imdamasi kiekvieno paprasçiausio reikalo, kitiems visai nesud∂tingo, bΔtinai “padaro d∂l dråsos”.
Gali bΔti, kad tu geri keletå m∂nesi¨ ar kelerius metus. Tu ^siskaudini ir
karßtai neigi, jeigu tave kas nors pavadina alkoholike, bet slapçia klausi
sav´s, ar taip n∂ra iß tikr¨j¨. Tai aß tau nedelsdama atsakysiu: jeigu tu
negali kontroliuoti savo g∂rimo, jeigu tu ßiuo metu geri daugiau, negu
sutinki pripaΩinti, gali bΔti, kad tu esi alkoholik∂. Kai taip sakau, aß turiu galvoje, kad tave ißtiko liga. Ji sparçiai progresuoja, apimdama vis
didesn´ tavo pasaulio dal^, - kol tau visißkai nieko daugiau nesinori ir
niekas nesvarbu, ißskyrus alkohol^.
Kadangi tu esi moteris, tavo girtas gyvenimas be galo uΩdaras, tu darai
viskå, kad pasl∂ptum j^ nuo vis¨ aplinkini¨, net ir nuo sav´s. GalbΔt tau
tai pavyksta. O gal niekas neΩino - kol kas, - kad tu iß viso geri. Nes vießai
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tu nerizikuoji ißgerti n∂ vieno kokteilio, kadangi Ωinai, jog uΩkliΔsi uΩ
pirmos taur∂s, o po to bus ilgas skrydis Ωemyn - iki neißvengiamos griΔties. Gal tu “buitin∂” girtuokl∂, ir gal ßiuo momentu aß matau tave tavo
bute, kur tu tiesi rankå ^ butel^, pasl∂ptå apatini¨ rΔb¨ lentynoj ar nekaltai
pad∂tå skryb∂l∂s d∂Ω∂je prießkambaryje. Galimas daiktas, kad tavo ßeima
n∂ nenutuokia apie tavo daΩn¨ “galvos skausm¨” prieΩast^.
Kita vertus, gal tu viena iß t¨ ßeß∂li¨, kurie gyvena savo gyvenimå ßlaistydamiesi po pritemdytus barus ar neaißkias uΩeigas. Gal tu su savo
problemomis jau nusibodai kaimynams, arba esi mieste Ωinoma skandalist∂. Gal tavo ßeima jau liov∂si tave dangstyti, ir netgi tavo vaikai
nebesistengia rasti tau pateisinim¨. Arba gal tu jau praradai ßeimå, nes
niekaip nepaj∂gei susitvarkyti su savo noru gerti.
Visai nesvarbu, kokia dabar yra tavo situacija, - ßis laißkas tau uΩsimena
apie vilt^. Tu netur∂tum jausti kalt´ ar g∂då. Tu nesi uΩsitarnavusi teisuolißk¨ moral¨ nei uΩgauli¨ kaltinim¨, kuriuos tau meta aplinkiniai:
“Jei tu mus myl∂tum, mestum gerti”. “Tau niekas nerΔpi”. “Tau tur∂t¨
bΔti g∂da - su tavo ißsilavinimu ir galimyb∂mis!” Bet tu nesi savanaud∂,
ißtvirkusi ißsigim∂l∂. Tai visißkai kita. Tu esi sunkiai serganti moteris.
Íitai suvokusi, tu turi visißkai atmesti savo kalt´. Kai tu pripaΩ^sti, jog
esi alkoholik∂, tu nebenusipelnai nei prikaißt¨, nei pasmerkimo (^skaitant tai, kad tu save jau neΩmonißkai nubaudei). Tu tik privalai suprasti,
kad sergi, sergi pavojinga liga. Ji gali sugriauti visa kas yra aplinkui, ji
gali praΩudyti to, kur^ pasirenka savo auka, sielå ir kΔnå. Bet d∂l jos tu
nesi daugiau “kalta” nei jeigu sirgtum ßiltine ar diabetu. Jeigu tu alkoholik∂, tai alkoholis tau - nuodai.
Alkoholizmas sukelia neapsakomas kançias ne tau vienai. Daug tΔkstançi¨ moter¨, kaip ir tu, yra pasiek´ ankstyvå ar v∂lyvå smukimo
stadijå. Iß 65 milijon¨ vartojançi¨ alkohol^ Ωmoni¨ JAV daugiau kaip
keturi milijonai turi problem¨ d∂l g∂rimo. Apie 650 000 iß j¨ - moterys.
Sunku tiksliai pasakyti tikrå j¨ skaiçi¨, nes moterys, ypaç nam¨ ßeiminink∂s, gali daug geriau nusl∂pti savo pad∂t^, negu vyrai. Kur^ laikå
joms tai pavyksta. Bet moteris alkoholik∂ kankinasi daug labiau nei vyras, jos psichologija ir organizmas yra kur kas sud∂tingesni ir jautresni.
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Jai sunkiau ißtverti paçiai sau keliamå pasißlykßt∂jimå, ji aßtriau jauçia
g∂då, kuria neißmananti visuomen∂ Ωenklina alkoholizmå. Aß esu tikra,
kad ßitai tu ir pati puikiai Ωinai. Aß iß visos ßirdies nor∂çiau, kad ßie
dalykai liest¨ tave tik teorißkai. Bet Ωinau, kad taip n∂ra.
BravΔrå, kuria ginasi vyrai alkoholikai, moteris alkoholik∂ ima naudoti
tik tada, kai beveik visißkai numarina savo sergançio pavidalo tikråj^
“aß”. Esu gird∂jusi daug moter¨ alkoholiki¨ sakant: “Viduje aß esu visißkai negyva. Niekas jau nebegali iki man´s prisibelsti ir man pad∂ti”.
Daugeliui moter¨ sunku pripaΩinti netgi sau paçioms, kad jos yra alkoholik∂s. Taçiau toks prisipaΩinimas yra j¨ pirmas Ωingsnis blaivyb∂s ir
sveiko måstymo link. Jei tu dar neΩengei to pirmojo Ωingsnio, leisk man
tau pad∂ti tai padaryti dabar. Jeigu tu sutiksi, kad nuolatinis vidin∂s
panikos ir tußtumos jausmas yra alkoholizmo simptomas, reißkia, tu esi
pasiruoßusi priimti pagalbå.
Aß raßau tau ß^ laißkå, kad pasakyçiau, jog, nepaisant tavo sunkios ligos,
tu gali bΔti “tokia kaip visi” ir gyventi normal¨ gyvenimå. Iß tikr¨j¨ tu
pamatysi, kad galima gyventi j^ daug laimingesn^, nei daugeliui ^prastå.
Tu niekada nebegr^ßi prie senojo, kok^ gyvenai iki tave uΩvald∂ alkoholizmas. Anas gyvenimas nebuvo jau toks geras, ir tu bandei atsikratyti
ßirdg∂los ir nevilties gerdama. Gyvenimas, apie kur^ noriu tau papasakoti, yra jau kitapus didΩiul∂s patirties; tu gali j^ atrasti ir suvokti, kad jis
yra bΔtent toks, kok^ tau skyr∂ Dievas, kai tave sukΔr∂.
Aß tau raßau apie Anoniminius Alkoholikus. J¨ d∂ka nustojo gerti apie ketvirtis milijono* nusivylusi¨, suΩlugusi¨ vyr¨ ir moter¨, ir j¨ gyvenimai neatpaΩ^stamai pasikeit∂. Jei tu turi pakankamai noro ir nuolankumo, kad
Anoniminiai Alkoholikai tau pad∂t¨, ßis dalykas ne tik padarys taip, kad
ßios dienos taurel∂ tau bΔt¨ paskutin∂, bet ir pasiΔlys naujå gyvenimo bΔdå - nenusakomai ßaun¨, teigiamai veikiant^ visus, kurie tik j^ matys.
Plaçioji visuomen∂ menkai tesupranta kaip veikia AA, ir niekas iß esm∂s negali to tikrai protu paaißkinti. Bet egzistuoja gausyb∂ akivaizdΩi¨
^rodym¨, kad tai paveiku. PripaΩinus savo bej∂gißkumå prieß alkohol^
* 1987 m. j¨ buvo apie milijonå, treçdalis iß j¨ - moterys.
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ir nuoßirdΩiai norint gauti pagalbå, tu kreipiesi ^ didesn´ uΩ tave j∂gå,
kad ji vadovaut¨ tavo gyvenimui.
Pavirßutinißkai Ωvelgiant, tai atrodo tiek nedaug. Taçiau giliai viduje,
kur tas kreipimasis ir uΩgimsta (ir maldose nepakeliam¨ kançi¨ akivaizdoje), ißsilaisvina tokia milΩinißka j∂ga, kokiå Ωmogus tik begali patirti. Tos j∂gos pojΔtis yra stipresnis uΩ alkoholio traukå, kuri vald∂ iki
to momento, uΩgoΩdama meil´ ßeimai, savigarbå ir savisaugå. Anoniminiai Alkoholikai vargiai gali apsakyti tå nepaprastå bΔsenå. Bet ir nereikia jos apsakyti - rezultatai kalba patys. Niekas neΩino, kaip tai veikia, bet tai veikia.
Pakalb∂kime ßiek tiek apie tave. Pirmiausia apie tai, kaip tu tapai alkoholike. Ûinoma, tai atsitiko visai ne tod∂l, kad tu kokia nors nevykusi ar
menkavert∂. Medicinos ir psichiatrijos mokslininkai nustat∂, kad daugelis Ωmoni¨ geria d∂l patiriam¨ emocini¨ sunkum¨. Aß Ωinau dvi moteris, kurios tapo alkoholik∂mis, kai neteko savo vaik¨, ir daugyb´ - po
to, kai j¨ vyrai buvo joms neißtikimi. DaΩniausiai alkoholikai yra Ωmon∂s, kuriems bΔdinga siekti tobulumo, idealistai. Jie tikisi savo gyvenime pasiekti nepaprast¨ laim∂jim¨; nepasiek´ svajot¨ ideal¨, jie negali
ißtverti nusivylimo.
Alkoholikai - labai jautrios såΩin∂s Ωmon∂s, nors kitiems ir atrodo prießingai. Jie taip giliai viskå ißgyvena, kad nepaj∂gia pakelti stres¨ ir nerimastingos ^tampos. Kai nepermaldaujama såΩin∂ susiduria su visißku bej∂gißkumu ißtverti slegiançius rΔpesçius, ßitai ir skatina nenormaliai gerti.
Emociniai konfliktai itin jautriems asmenims tampa tokie nepakeliami,
kad jie ießko ißsigelb∂jimo siekdami galutinai uΩsimirßti. Kai kuri¨ alkoholik¨ nevisavertißkumo jausmas, atsirad´s dar vaikyst∂je, suformuoja
kompensavimosi mechanizmå, sud∂tå iß nepasotinamo egoizmo - siekimo pagyr¨ ir s∂km∂s, bei nuolatin^ nepasitenkinimå tuo kas yra. Moter¨ ißpΔstas ego reikalauja meilikavimo, pataikavimo, kitais atvejais - nesibaigiançi¨ meil∂s nuotyki¨. Kai nusiviliama savo verΩimusi ^ tobulyb´, Ωlunganti moteris ima ir patiki iliuziniais alkoholio paΩadais.
Tokia kraßtutin∂ emocin∂ ^tampa, sumißusi su fizine alergija, alkoholikå
neißvengiamai stumia ^ praΩΔt^. Ûmon∂s geria, kad yra nelaimingi; jie
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nelaimingi, nes geria. Patek´ ^ ß^ ydingå sΔkur^, jie po kiek laiko nebegali atskirti kas yra prieΩastis, o kas pasekm∂.
Ißsigelb∂jimo iß ßitos nesuvokiamos kankyn∂s keliå tur∂t¨ sudaryti gydymas nuo emocin∂s priklausomyb∂s ir fizini¨ pasekmi¨. Psichiatrija ir
medicina bendradarbiaudamos yra pasiekusios ßioki¨ toki¨ rezultat¨,
tΔkstançiais atvej¨ bandydamos gydyti. Taçiau bandymai pasiekti ilgalaik^ rezultatå nedav∂ jokios naudos. Alkoholikus vadina “medicinos
galvos skausmu”, nes taip daΩnai gydytojas Ωino, kad tas sugniuΩ´s,
link´s save naikinti kΔnas, kur^ jis atgaivina, gr^ß pas j^ po keleto m∂nesi¨ lygiai tokios pat ar dar baisesn∂s bΔkl∂s.
Tuo pat metu Anonimini¨ Alkoholik¨ pasiekimai yra nepaaißkinamai
geri. Kai kuriais atvejais viskas vyksta be galo paprastai. Kai visißkai
ißsenka j∂gos, alkoholikai kreipiasi ^ AA pagalbos, ir nuo tos dienos nebepakelia taurel∂s. Kiti keletå m∂nesi¨ tai bando laikytis programos, tai
nustoja. PaΩ^stu vienå jaunå moter^, kuri band∂ trejus metus. Net kai
kurie anoniminiai alkoholikai, steng´si jai pad∂ti, jau nebetik∂jo. Bet ji
atkakliai laik∂si nuomon∂s, kad galop jai pavyks nustoti gerti. Anå savait´ aß buvau jos trej¨ blaivi¨ met¨ jubiliejaus vakare ir maçiau, kaip ji
puçia Ωvakutes ant savo ßventinio torto.
Dabar jos nebuvo ^manoma atpaΩinti, jei lyginsi su tuo laiku, kai ji krΔvå met¨ beviltißkai grΔm∂si su alkoholiu. Ji prad∂jo gerti devyniolikos.
Kai pirmå kartå ißgirdo apie AA, ji jau g∂r∂ 8 metus. Ji buvo taip Ωemai
nusmukusi, kad jos ßeima nustojo bandyti jai teikti pagalbå. 27 met¨
moteris atrod∂ kaip keturiasdeßimtmet∂ - nutukusi, apsileidusi, verksminga. Buvo beveik ne^manoma patik∂ti ΩiΔrint ^ tå aukßtå lieknå merginå elegantißka balta suknele, uΩpuçiançiå Ωvakes, kad ji kaip nors susijusi su nevalyva stora moterimi, prieß trejus metus paskutin^ kartå ißg∂rusia. Neseniai ji ißtek∂jo uΩ nuostabaus pasiturinçio vyrißkio, kuris jå
puikiai supranta ir ißmintingai ja Ωavisi. Ji sako, kad j¨ santuoka pati
laimingiausia, ir, neΩiΔrint kai kuri¨ apribojim¨, kuri¨ jie laikosi, aß matau, kad tai tiesa.
Vienas iß AA darom¨ stebukl¨ yra tai, jog keiçiasi Ωmogaus ißvaizda,
lygiai kaip keiçiasi jausmai ir måstymo bΔdas. Atrodo, kad viskas atsi5

naujina - nuo kΔno låsteli¨ iki plauk¨ galiuk¨. Moterys, kuri¨ kΔnai
buvo apleisti ir nepriΩiΔrimi, dabar ima rΔpintis savo ißvaizda, nes, kaip
viena man pasak∂, “Atrodo, Dievas nupieß∂ mano portretå iß naujo”.
Tai nebuvo perd∂ta, kai aß sakiau, kad AA nariai patiria daugiau laim∂s
nei kiti Ωmon∂s. Iß vis¨ bendruomeni¨ Ωem∂je, kurias man teko matyti,
jie, ißsigelb∂j´ iß siaubingo alkoholizmo liΔno, buvo kupini gyvybingiausio dΩiaugsmo iß vis¨. Jie nejauçia nuobodulio ir abejingumo, j¨ visas
gyvenimas atgijo ir dabar turi kur kas didesn´ vert´. Ar gali dabar patik∂ti, kad ir tu gal∂tum bΔti tokia nenusakomai laiminga - ir be jokio
alkoholio? Ateis laikas, ir Ωodis “laiminga” tau ^gis nauj¨ prasmi¨.
Kas nors, stovintis uΩ dur¨, kur vyksta anonimini¨ alkoholik¨ susirinkimas, daΩniausiai gird∂s iß kambario sklindant^ juokå. Tokiu geru juoku
juokiasi tik tokie Ωmon∂s, kurie atrod∂ praΩuv´ ir sunaikinti - ne staigiai,
bet per daugel^ met¨; o dabar jie yra laisvi ir be baim∂s. Kitaip tariant, tai
juokas Ωmoni¨, kurie ißties∂ Dievui rankå ir dabar jauçiasi saugΔs.
Tai yra anonimini¨ alkoholik¨ pats pamatas - ßis faktas atrodo ne^tikimas pasauliui, kurio gyventojai paprastai neißdr^sta patik∂ti Dievui savo valiå kiekvienå dienå. Paprasçiausias dalykas nulemia, ar tu ^gysi
blaivyb´ ar ne - tavo noras. Noras pripaΩinti, kad alkoholis yra uΩ tave
stipresnis, ir kad tavo gyvenimas tapo nebevaldomas. Paskui - noras
patik∂ti tavo valiå ir gyvenimå Dievui, kaip tu J^ supranti. Tai nelengvai
ateinantis noras. Jis neatsiranda, kol tu nepajunti, kad tavo bej∂gißkumas pasiek∂ galutin´ ribå. Tai momentas, kur “Ωmogaus galimybi¨ riba
- tai Dievo galimyb∂”.
Tu suprasi ne iß karto, kad tavo pagalbos ßauksmas ir yra malda. Tai
^vyks, kai ^ jå bus atsakyta.
Leisk man papasakoti tau apie vienå atvej^, kaip surado AA viena mano
draug∂, - pavadinsiu jå Nora (iß tikr¨j¨ jos kitoks vardas). AA garantuoja visißkå anonimißkumå, ir n∂ra jokios prieΩasties tuo abejoti. Nora nelaimingas vaikas, ji augo nelaimingoje ßeimoje. Jai gyvenime nekaip
sek∂si, ir ji nesitik∂jo, kad kada nors pasiseks. Ji brendo, tragedijos vyko
viena po kitos, ir ji ∂m∂ ießkoti uΩsimirßimo alkoholyje.
Pirma jos gyvenimo s∂km∂ buvo meil∂, jå abipusiai jaut∂ ir ji, ir jos vy6

ras. Taçiau greitai po to, kai ißtek∂jo, Nora suprato, kad yra alkoholik∂.
Iki vedyb¨ ji galvojo, kad geria d∂l to, kad yra nelaiminga. Bet dabar,
kai buvo laiminga, ji suvok∂, kad vis tiek negali negerti. Ji dar∂ visa kas
^manoma, kad tik nusl∂pt¨ ßiå tieså nuo vyro. Bet jos potraukis alkoholiui buvo toks nevaldomas, kad vos jam rytå iß∂jus ^ darbå ji tuoj pat
ißmesdavo keletå taureli¨. (Alkoholikai geria labiau skub∂dami nei kiti
Ωmon∂s.) Kupina neapykantos sau, ji kiauras dienas gul∂davo lovoje.
Kai jai imdavo baisiai skaud∂ti galvå, ji uΩsid∂davo ledo, bet vos tik
pareidavo vyras, ji mikliai patraukdavo ledå ant Ωanduko sakydama,
kad gelia dant^.
Su laiku jos vyras, Ωinoma, viskå suprato. Jis maldavo jå paΩad∂ti, kad
daugiau nelies alkoholio, ir ji ^tikin∂davo, kad taip ir bus. Bet likusi viena ji v∂l negal∂davo susilaikyti. Jos vyras pad∂jo jai kreiptis ^ gydytojus,
bet tai nedav∂ joki¨ rezultat¨. Ji atbuvo keletå gydymo kurs¨ sanatorijose, - ir v∂l jokios naudos.
Nora visa tai man papasakojo prieß keletå dien¨, kai vaΩiavome ^ mΔs¨
apygardos kal∂jimo AA susirinkimå. Ji sak∂: “Aß niekada nes∂d∂jau kal∂jime, bet aß viskå Ωinau apie kalinimå vienut∂je. Alkoholikas ^sistato
grotas savo såmon∂je. Jis gyvena uΩ t¨ grot¨ tarsi vienut∂je”.
Toks koßmaras t´s∂si daugel^ met¨, be jokio vilties spindul∂lio. Syk^ vairuodama ji padar∂ avarijå. Daktarai pasak∂ jos vyrui, kad ji neißgyvens.
Vis¨ nustebimui ji pasveiko, bet tai jai buvo tarsi dar vienas nelaimingo
jos likimo ^rodymas, - toks bjaurus buvo tap´s gyvenimas.
Pakeliui iß ligonin∂s ^ namus vyras jai pasak∂, kad ketina jå ilgam ißsi¨sti ^ gydyklå - j¨ abiej¨ labui. Nora atsak∂, kad mielai sutinka - ji per
daug myl∂jo savo vyrå, kad t´st¨ jo l∂tå kankinimå.
Gr^Ωus namo ir tuoj pat atsigulus ^ lovå, kaip ji man sak∂, pirmå kartå
gyvenime ji viduje kreip∂si ^ Dievå. “Jei Tu mane girdi, pad∂k man”, tai buvo viskas, kå ji pasak∂. Paskui trumpai uΩmigo, o kai pabudo, papraß∂ vyrå, kad ißkviest¨ gydytojå. Vyras paklaus∂: “Kok^, mieloji?”,
mat jos sujauktame gyvenime buvo daug visoki¨ daktar¨. Ji pasak∂ pirmå pasitaikiusiå pavard´ - gydytojo, kurio nebuvo sutikusi keletå met¨.
UΩ pusvalandΩio jis jau buvo prie jos lovos. Nuo tada, kai seniau buvo
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jai band´s pad∂ti, ir nes∂kmingai, jis jau suΩinojo apie AA. Dabar jis
nedelsdamas paskambino ^ vietin^ AA biurå, ir po valandos pas Norå
atvyko moteris - AA nar∂.
Nuo tada Nora negeria. Ji ^sitikinusi, kad tå paçiå minut´, kai ji ißtar∂
labai paprastå maldå, ^ jå buvo atsakyta, ir ji niekada neabejojo, kad dabar yra saugi. Íiandien tai maloni, graΩi moteris, laiminga ir laisva. Galutinai dingo jos baim∂, nevisavert∂ savijauta ir klaidinantis ^sitikinimas, kad jai skirta “bloga lemtis”. Ji myli gyvenimå, yra veikli ir gyvybinga. Bet n∂ vienos minut∂s neuΩmirßta, kad ji patik∂jo save ir savo
gyvenimå Dievo globai. Ji Ωino, kad yra nepagydoma alkoholik∂, ir kad
viena taur∂ nugramzdins jå atgal ^ tamså. Ji sako, kad kiekvienå vakarå
prieß uΩmigdama kartoja: “D∂koju Tau, Dieve, kad ßiandien ißlaikei mane
blaiviå”.
Aß noriu tau pasakyti apie tai, kokia pilnutin∂ yra alkoholio sukeliama
alergija kai kuriems Ωmon∂ms. Papasakosiu tau istorijå vienos nejaunos
moters, pavadinkim jå DΩeine, kuri pirmå kartå ißg∂r∂ alkoholio, kai jai
buvo 59 metai. Tai ^vyko beloßiant bridΩå su naujais kaimynais. Kitiems
uΩteko vieno ar dviej¨ stikl¨ punßo, bet DΩeinei vis atrod∂ maΩai. Tiesa,
dar prieß vakar∂l^ ßeiminink∂ sumaiß∂ jai keletå kokteili¨, nes anai pasirod∂ juokinga, kad ßi nediduk∂, padoriai atrodanti senyva moteris taip
^nirtingai puola gerti. Kai paskambino jos vyras DΩimis, DΩein∂ elg∂si
labai triukßmingai, trikdydama aplinkinius.
DΩimis parved∂ jå namo, paguld∂ ^ lovå, ir ji ißkart uΩmigo. Bet prieß
nugrimzdama ^ miegå pasak∂: “DΩimi, mes praleidom tai, kas gyvenime geriausia. Rytoj aß tau paruoßiu porå nuostabi¨ kokteili¨”.
Kitå rytå DΩein∂ skubinai nuvyko ^ parduotuv´ ir nupirko butel^ rugin∂s. Ji ketino ißgerti tik vienå taurel´ - d∂l sveikatos, o kitkå palikti kokteiliams, - reik∂jo parodyti DΩimiui, kå jie yra prarad´. Bet po vienos
taurel∂s ji pabaig∂ viså butel^. Paaißk∂jo, kad ji buvo visißkai ir galutinai
susiformavusi alkoholik∂: vienas laßas ißjudino viså kriokl^.
Nuo tos dienos DΩein∂ jau tur∂jo problem¨ d∂l alkoholio, ji visißkai negal∂jo sav´s kontroliuoti. Iß pradΩi¨ atrod∂ nepaprastai juokinga, kas
dar∂si su ßia nediduke namis∂da. Bet nepra∂jo n∂ m∂nesio, kai ir DΩimis
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ir ji pamat∂, jog moterißk∂ pateko ^ rimtå b∂då. Jos sΔnΔs tiesiog negal∂jo patik∂ti tuo kas vyksta - tai buvo taip ne^tikima. Bet d∂l jos alkoholizmo nebeliko abejoni¨, nes daugiau niekas, be kasdien∂s kvortos, jos nebedomino. UΩ jå meld∂si jos pastorius; marçios ∂m∂ sl∂pti nuo jos anΔkus; gydytojas ißraß∂ vaist¨ (anabuså), kad sumaΩ∂t¨ potraukis ißgerti.
Bet vaistai jos vos nenuvar∂ ^ kapus, kadangi, nepaisydama joki¨ ^sp∂jim¨, ji ißg∂r∂ alkoholio tuoj pavartojusi vaistus.
Pra∂jo ßeßeri siaubingi metai. Kai nebegal∂davo gauti pinig¨ jokiu kitu
bΔdu, ji eidavo ^ gatv´ ir praßydavo ißmaldos. Ji pardavin∂jo savo drabuΩius, vog∂ iß vyro, netgi buvo ^sidarbinusi valytoja kokteili¨ bare, kad
gaut¨ ißgerti. Ji buvo visißkame dugne, kai girtå jå pa∂m∂ policija uΩ
chuliganißkå elges^. Po to ji pati savo noru at∂jo ^ AA susirinkimå. Tai
buvo jos sugr^Ωimo pradΩia.
Anonimini¨ alkoholik¨ susirinkimas duoda milΩinißkå patyrimå kiekvienam, net nealkoholikei, kaip aß. Pirmiausia tave nustebins visißkai
neformali aplinka. Tu rasi çia paçi¨ ^vairiausi¨ Ωmoni¨, ir visi, gal tik
ißskyrus at∂jusius pirmå kartå, guviai bendrauja tarpusavyje... Vienintelis grup∂s ißskirtinis bruoΩas yra vis¨ malonus elgesys ir d∂mesingumas kitiems. Susidaro ^spΔdis, kad Ωmon∂s nesidrovi, nieko nesig∂dija, neapsimetin∂ja ir elgiasi taip kaip nori, jausdamiesi toje aplinkoje
saugiai.
Anoniminiai alkoholikai man pasakojo, kad jie pirmåkart gyvenime pasijuto kaip namie bΔtent at∂j´ ^ tok^ susirinkimå. Tai suprantama, nes çia
niekas nekritikuoja, nepriekaißtauja, neißsißoka, nei kuo nors bjaurimasi. Yra visißkas tarpusavio supratimas, nes visi çia ateinantys nu∂jo tuos
paçius kançi¨ kelius. Íit¨ Ωmoni¨ neapdumsi pasiteisinimais, gudravimais ar melu, kuriuos taip daΩnai naudoja alkoholikai. Çia ateina Ωmon∂s, kurie tuos dalykus puikiai ißmano ir geranorißkai jums apie juos
papasakos. Daugel^ met¨ pragyvenus susipainiojus mele ir ißsisukin∂jimuose, bΔnant tarp ßit¨ Ωmoni¨ labai palengv∂ja. Tai tokia pat atgaiva,
tarsi bΔtum sutik´s naujå Ωmoni¨ paderm´, kurios atstovai visai neΩino
niekßißkumo ir netikros savimanos. Tarsi bΔtum kambaryje, pilname
Ωmoni¨, su kuriais bendrauti - lyg susitikti su kitu savimi. Tu suvoki,
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kad gali jais pasitik∂ti, atverdamas save ir iß geros, ir iß blogosios pus∂s,
nesibaimindamas pasmerkimo ar g∂dos.
Susirinkimai vyksta labai paprastai. PavyzdΩiui, Kalifornijoje gali vykti
toks susirinkimas: iß pradΩi¨ skaitomas Anonimini¨ Alkoholik¨ knygos skyrius “Kaip tai veikia”. Tada vienas iß nari¨, savanoris, imasi vesti susirinkimå. Jis gali prad∂ti ΩodΩiais: “Labas vakaras, biçiuliai. Aß su
alkoholikas”. Truput^ papasakoj´s apie save, jis pristato kur^ nors Ωmog¨, norint^ apsakyti savo istorijå. Kiekvienas kalbantysis pasakoja, koks
jis buvo, koks yra dabar, ir koks buvo jo kelias nuo ano gyvenimo iki
dabartinio. Kalbama kiek galima atvirai, daΩnai su jumoru. Alkoholikas, dalyvaujantis pirmå kartå, paprastai patiria didel^ palengv∂jimå gird∂damas kalbant apie visus tuos baisumus, apie kuriuos paprastai kalbama veidmainiaujant ir paßnibΩdomis, o çia - visai paprastais ΩodΩiais,
ir pajuokaujant. UΩslopinti jausmai ir savigrauΩa - visa tai, kå mes sau
skausmingai prisipaΩ^stame, - tirpsta kaip Ωvak∂, kai veikia ßi paprasta
terapija.
Kai aß anonim¨ klausiu, kaip jie gali juoktis ir ßaipytis iß savo ißgyvent¨
kançi¨, jie atsako: “Matai, visa tai buvo ne su manim, o su mano senu
prießu”. Tai ir yra geriausias bΔdas visißkai nutraukti ryßius su savo
praeitimi, kok^ tik kada nors Ωinojo psichoterapija. Praeitis atrodo kaip
nesibaigiançios pagirios, bet kai pasitraukia, jos nebelieka n∂ Ωenklo, n∂
p∂dsak¨.
Susirinkimas baigiamas tylia malda. Paskui visi atsistoja ir kartu sukalba “T∂ve mΔs¨”. Nesutikau n∂ vieno, kurio tai nesujaudint¨ iki sielos gelmi¨. Po to geriama kava, valgomi saldumynai ir valand∂l´ draugißkai pasikalbama. Daugelis alkoholik¨ yra “ißkrit´” iß socialinio gyvenimo, ir AA pasiΔlo jiems puikiå ir nesunkiai ^gyvendinamå galimyb´ v∂l ^gyti draug¨ ir “bΔti tarp sav¨”.
AA susirinkimai vyksta kasdien (daugumoje dideli¨ miest¨ ir dienå, ir
vakare). Paprastai juose dalyvauja truput^ daugiau vyr¨, negu moter¨.
Rengiami ir atskiri susirinkimai, skirti tik vyrams, - kartais jie laisviau
jauçiasi, kai greta n∂ra moter¨; ir moter¨ susirinkimai, pavyzdΩiui, kok^
rytå ar popiet´.
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Be ^prast¨ susirinkim¨, daugelyje miest¨ veikia klubai, kur biçiuliai gali drauge papietauti, paloßti bridΩå, paskaityti Ωurnal¨ ar tiesiog ßiaip
pasißnekuçiuoti (tai vienas iß m∂gstamiausi¨ alkoholik¨ uΩsi∂mim¨ po daugelio met¨ neißsikalb∂jimo). Beveik visada alkoholikai draugingi
Ωmon∂s, jie skaudΩiai ißgyvena, kad yra nutrΔk´ j¨ normalΔs ryßiai su
aplinkiniais. Dabar jie v∂l nuoßirdΩiai gali ißreikßti savo pasitik∂jimå kitais, ir v∂l susigråΩina pasitik∂jimå jais paçiais.
Alkoholizmas - nepagydoma liga. Kas ja serga, jau niekada negal∂s gr^Ωti
prie “socialaus g∂rimo”. Alergija alkoholiui ißlieka viså gyvenimå, bet
bΔnant su AA d∂l to n∂ra ko nerimauti. N∂ra reikalo b∂gti nuo alkoholio
ar vengti t¨, kuri geria normaliai. Tereikia serg∂tis nepakelti pirmos taurel∂s - niekada, per viså gyvenimå. Anoniminiai alkoholikai ßypteli: “Negerk pirmos taur∂s, ir niekada nebus antros”. Tai ^manoma, jei susitelksi gyventi tik tå dienå. Anoniminiai alkoholikai stengiasi gyventi Dievo
akivaizdoje, ir ßis artimas ryßys daugel^ problem¨, kaΩkada k∂lusi¨ gr∂sm´ ir sugriovusi¨ gyvenimå visose jo apraißkose, galop tampa ißsprendΩiamos, ir viskas ima taisytis tarsi savaime.
Mano nepaΩ^stama drauge, jei tu iki çia perskaitei mano laißkå, tu tur∂jai pajusti, kad aß tav´s nesmerkiu. Meil´, kuriå tau jauçiu, jauçia ir tΔkstançiai kit¨. Viskas, kå tau dabar reikia padaryti - priimti tå meil´, ji
laukia bΔti paversta pagalba tau. O pagalba ßalia - tereikia tuoj pat pakelti telefono ragel^.
Telefon¨ knygoje rasi numer^ - pasiΩiΔr∂k ties A raide. Papraßyk, kad
pas tave ateit¨ kuri nors moteris. N∂ra bΔtina kam nors pasakoti apie ß^
tavo Ωingsn^. Kai moteris ateis, tu neprival∂si jai pasakoti savo skausming¨ ißgyvenim¨, iß viso gal∂si nieko nesakyti. Ji ir taip viskå Ωino, dar
ir daugiau, nei tu pati apie save. Nes ji nu∂jo tå pat^ keliå kaip ir tu, gal ir
dar sunkesn^. Ta moteris gr^Ωo ^ blaiv¨, normal¨ gyvenimå, ir jai jis taip
pat atrod∂ absoliuçiai nepasiekiamas.
Jeigu kas nors iß to, kå çia kalb∂jau, tave lieçia, gal tu man paraßysi ir
papasakosi. O geriausia bus, jei surasi kitå moter^, kuriai to reikia, ir
papasakosi jai. Telaimina tave Dievas.
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