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Chápanie Boha 
a spiritualita

u Anonymných alkoholikov



Jedna z najčastejších mylných predstáv o 
Anonymných Alkoholikoch je to, že sme náboženská 

organizácia. Program A.A. prestavujeme  ako 
spirituálny program na uzdravovanie sa alkoholizmu. 
Pomerne  často sa stretávame s tým,  že si záujemca 
o A.A.  preloží slovo  „spirituálny“ ako  „náboženský“ 
s obavou, že u A.A. bude musieť prijať nejakú novú 

vieru.



Od prvej chvíle, keď alkoholici navštívia naše stretnutia, 
sa v tejto oblasti, s postupujúcim uzdravovaním, veľa 

zmení.  
Niektorí prišli do A.A. s tým, že zavrhli vieru, v ktorej 

vyrástli, niektorí skúšali prestať piť pomocou 
náboženstva  a nepodarilo sa im to, iným sa s tým 

jednoducho nechce ani zaoberať. Napriek tomu, až na 
vzácne výnimky, keď členovia A.A. dosiahnu istú dĺžku 
triezvosti, hovoria o tom, že našli zdroj sily mimo seba 

– Vyššiu silu – bez ohľadu na to aké jej dáme meno.



Program akcie
12  krokov A.A., ktoré  sú našim programom  uzdravenia  nie  sú 

v žiadnom prípade iba akýmsi vyhlásením viery. Tieto kroky 
jednoducho opisujú, čo robili naši zakladajúci členovia, aby sa stali 
a ostali triezvymi.

Naše kroky neobsahujú žiadne nové idey : vzdanie sa, osobná 
inventúra, priznanie alebo spoveď niekomu zvonku a akási forma 
modlitby a meditácie sú koncepty ktoré nájdeme v mnohých 
duchovných hnutiach na celom svete tisícky rokov. 

Čo robia kroky v rámci týchto princípov pre trpiaceho alkoholika 
ktorý sa bojí, je vzdorovitý, ustráchaný a rozhodne nechce aby 
niekto určoval čo má robiť, alebo čomu veriť?



Program akcie
12 Krokov ponúk detailne prepracovaný plán akcie : 

priznať si, že alkohol vás porazil

vyčistiť si život, priznať svoje chyby

Robiť všetko možné aby sme tieto chyby zmenili 

Napraviť a získať vzťahy s kýmkoľvek a čímkoľvek mimo seba 
samého, ktoré nám pomôžu ostať triezvymi a pracovať s inými 
alkoholikmi

„Dôveruj Bohu, uprac dom a pomáhaj ostatným“ /slogan A.A./

„Viera bez skutkov je mŕtva“                                      /slogan A.A./                                  



Boh, tak ako ho my sami chápeme

Základné princípy Anonymných alkoholikov boli 
vypracované koncom tridsiatych a začiatkom štyridsiatych 
rokov. Zakladajúci členovia boli v mnohých oblastiach 
pomerne homogénna skupina /belosi, hlavne muži,  
pomerne dobre situovaní, s primárne kresťanským 
zázemím/.  Napriek tomu táto skupina zakladajúcich 
členov reprezentovala plné spektrum svetonázorov a 
vierovyznaní.



Boh, tak ako ho my sami chápeme
Bill. W., jeden zo zakladateľov A.A., často nazýva toto obdobie ako 
„obdobie skúšok a chýb“. Spočiatku členovia  A.A. používali 6 
krokov,  ktoré si poznali z Oxfordských skupín*,  kde mnohí z nich 
začínali. Bill cítil, že by sme potrebovali  špecifickejšie inštrukcie a 
počas práce na základnom texte A.A. - kniha „Anonymní Alkoholici“  
- rozšíril pôvodných 6 krokov Oxfordských skupín na 12 krokov A.A. 
V tom čase spolupracoval so skupinou čerstvo vytriezvených 
alkoholikov,  a  nie  je  prekvapujúce,  že sa jeho nová verzia stretla 
s temperamentnou opozíciou.

* Oxfordské skupiny bolo kresťanské hnutie založené kresťanským misionárom Frankom 
Buchmanom. Verili že riešenie na zbavenie sa strachu a sebectva spočíva v odovzdaní sa 
„Božiemu plánu“. AA od nich prevzalo viacero princípov, nie len inšpiráciu ich pôvodnými 6 
krokmi. Oxfordské skupiny sa tiež sa prezentovali ako viera, nie náboženstvo, nemali kostoly, 
hierarchiu, vodcov, ani povinné poplatky.



Boh, tak ako ho my sami chápeme

Bill v knihe „A.A. vchádza do dospelosti“, ktorá je históriou začiatkov Anonymných 
Alkoholikov hovorí že “horúce diskusie o 12 krokoch a obsahu knihy „Anonymní 
Alkoholici“, boli mnohonásobné. Členovia reprezentovali  konzervatívny, liberálny aj 
radikálny pohľad. ” (str.162) 

Niektorí chceli, aby to bola kresťanská kniha. Ďalší nedokázali prijať slovo „Boh“ a 
boli tam aj oponenti s inými teologickými tézami. Ateisti a agnostici chceli vymazať 
slovo „Boh“ a všetky odkazy na „Boha“ a pozerať sa na kroky z pohľadu psychológie.

Bill to uzatvára: “Konečne sme začali hovoriť o ceste kompromisu ... V druhom 
kroku sme sa rozhodli opísať Boha ako „Silu väčšiu ako je naša“. V treťom a 
jedenástom kroku sme vsunuli slová „Boh, ako ho my sami chápeme“. A nakoniec 
dodávame „ Tu sú kroky, ktoré sme urobili a ktoré sú odporučené ako program 
uzdravenia.„



Boh, tak ako ho my sami chápeme

Po viac ako 70 rokoch sa ukazuje, že tieto zásadné kompromisy, artikulované 
po týždňoch tvrdých debát a v horúcich kontroverziách umožnili alkoholikom 
všetkých vierovyznaní, alebo tým bez akéhokoľvek vierovyznania zapojiť sa do 
programu uzdravovania v AA a nájsť pretrvávajúcu triezvosť.

„Na míting prinášam svoju vieru v uzdravenie, nie moje náboženstvo“

slogan A.A.

„A.A. môže pomôcť tomu, kto verí v Boha, aj tomu kto neverí v Boha,
nepomôže tomu, čo verí že on sám je Boh. „slogan A.A.



12 krokov Anonymných Alkoholikov

1. Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom – naše životy sa stali   neovládateľné.

2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.

3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha tak, ako ho my chápeme.

4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.

5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.

6. Boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby.

7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.

8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to napraviť.

9. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše 
konanie im alebo iným ublížilo.

10.Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa priznali.

11.Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom tak, ako ho my chápeme a 
prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.

12.Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo 
ostatným alkoholikom a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich



A čo teda znamená tá vec s duchovným prebudením?

Fráza „duchovné prebudenie“ ktorú nájdeme v 12 krokoch 
a mnohokrát vo všetkej A.A. literatúre pripadá mnohým 
ako neľahká úloha a odstrašuje ich. Poniektorí to chápu ako 
dramatické „obrátenie“, nepochopiteľné pre alkoholika, 
ktorý práve prestal piť. Pre iných, dobitých a zničených  
dlhými rokmi pitia je to absolútne nedosiahnuteľný cieľ. 



A čo teda znamená tá vec s duchovným prebudením?

Spiritualita, duchovnosť, v štýle A.A. je výsledok akcie: 
„Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a 
usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom 
a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach“ 
/12.krok A.A/

Pre tých, ktorí vydržia v trvalej triezvosti prináša v mnohých, 
rôznych podobách prijatie a pochopenie toho – že nádherným a 
nečakaným spôsobom, či už dramaticky, alebo nebadane – zažili 
skúsenosť duchovnej zmeny



A čo teda znamená tá vec s duchovným prebudením?

Bill W. v knihe 12 krokov a 12 tradícií /strana 106/ hovorí čo sa 
deje. „Pravdepodobne je tu toľko opisov duchovného prebudenia, 
koľko je ľudí, ktorí ich zažili. Každý z týchto autentických zážitkov má 
niečo spoločné s ostatnými... Keď sa muž alebo žena spirituálne 
prebudili, najdôležitejší význam toho je, že teraz sú schopní robiť, 
cítiť a veriť tomu, čo predtým nedokázali bez pomoci a hľadania 
zdrojov osamote. On, alebo ona dostali dar, ktorý prebúdza vedomé 
bytie. On, alebo ona nastúpili na cestu, ktorá im ukazuje, že naozaj 
kráčajú niekam, že život nie je slepá ulička, že život nie je niečo, čo 
treba znášať alebo riadiť. Vo veľmi reálnom zmysle on, alebo ona sú 
transformovaní, pretože sa dostali k zdroju sily, ktorú doteraz 
rôznymi cestami popierali.“



Prežívanie objavenej „veľkej pravdy“ vedie pacientov k priam patetickým opisom:  „Pripadám 
si ako Alica v krajine zázrakov. Stále nachádzam nové veci, vidím niečo doposiaľ nepoznané, 

čo som predtým nevidel, nasávam vôňu života.  Často ma náhle zaplaví krásny pocit ľahkosti, 
radosti z toho, že žijem. Som ako objaviteľ Ameriky: odhalil som veci síce už objavené, ale 
objavil som ich sám, Môžem voľne dýchať a slobodne konať, nebyť na ničom závislý. Záleží 
iba na mne, ako budem žiť.“ – ” Vyzerá to ako samozrejmosť, ale človek ako ja, ktorý pil od 
mladosti, ktorý poznal závislosť, sa cíti ako väzeň, ktorého prepustili po 25 rokoch väzenia. 
Navôkol je všetko iné, nezvyklé. Život ide inak, ako som bol zvyknutý. Som to ja, a pritom je 
to niekto iný. Vôbec nenalieham, aby všetci ľudia boli úplnými abstinentmi: pokiaľ vedia piť, 

ja im to doprajem. Ale ja som rád, že som prestal piť. Môžem takto predstúpiť pred 
kohokoľvek a on môže povedať

– Ecce Homo – Ajhľa človek“

Tento nevšedný stav vedomia je príbuzný konverzii, obráteniu na vieru. Pre definitívne 
pochopenie nutnosti trvalo abstinovať,“ píše Kubíček (1973), predpokladá Janz prvok, ktorý 

označuje za mimovedecký a ktorý nazýva „darom“ alebo „milosťou“.

Martin Butora : Štádiá uzdravovania v terapii alkoholizmu: trauma začiatku a dráma pokračovania 2008,  

PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA,15, 2008, č. 2



Skupiny a ich zvyky

Ak  sú kroky program uzdravovania, skupina A.A. je miesto, kde sa 
alkoholici učia žiť program A.A. a praktikovať ho vo „všetkých našich 
záležitostiach” Prakticky všetky skupina A.A. na celom svete začínajú 
čítaním preambuly A.A., ktorá je krátkym opisom toho čo je spoločenstvo 
A.A a čo nie je. Posledné vety preambuly hovoria jasne, že nemáme nič 
spoločné s akýmkoľvek náboženstvom 

„AA nie sú spojení so žiadnou sektou, náboženstvom, alebo akoukoľvek inou 
inštitúciou.“

„Našim prvoradým cieľom je ostať triezvym a pomáhať k triezvosti ostatným 
alkoholikom.“



Skupiny a ich zvyky
Niektoré zvyky skupiny, ktoré pôsobia ako náboženské niekedy odrádzajú 

ľudí aby opäť prišli na stretnutie. Profesionál, ktorý odporúča A.A. svojim 
klientom im môže pomôcť tým, že im poradí aby navštívili viaceré, rôzne 
stretnutia AA, hlavne v prvom roku triezvosti. Tiež veľmi pomôže ak si nový 
člen AA nájde tzv. „domovskú skupinu“ Na miestach kde nie je míting AA, 
môže klienta inšpirovať k návšteve mítingov na virtuálnych médiách /skype 
a emailové skupiny/.
V súlade s našou 4.tradíciou* je každá skupina AA nezávislá, čo prakticky 

znamená že každá skupina je unikátna so svojimi vlastnými príchuťami. 
Takto sa náš podozrievavý alkoholik môže jedného dňa ocitnúť na mítingu
kde sa členovia cítia ako doma s religióznym jazykom a utečie odtiaľ 
závratnou rýchlosťou, ale tiež môže ďalší deň objaviť skupinu kde objaví 
podobné podozrievavé a cynické duše a presne tam zapadne.

*4.tradícia AA Každá skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny 
AA, alebo spoločenstvo AA ako celok.



Skupiny a ich zvyky
Členovia A.A. sa všeobecne zaoberajú otázkou „Vyššej Sily“, 
ubezpečujúc nových členov, že sú úplne slobodní v tom, akú podobu 
„Vyššej sily“ si nájdu. Mužovia a ženy, ktorí nevedia prijať ani „kúsok 
Boha“ sa stále môžu identifikovať s veľmi potrebnou podporou, ktorá 
prichádza zvonku a  existuje mimo nich.  Pre niektorých je to ich 
skupina A.A., niektorí si zvolia tradičnú podobu Boha, zatiaľ čo ďalší sa 
spoliehajú na úplne iný, svoj vlastný koncept  Vyššej sily.  Ak budete 
počúvať viac príbehov AA z celého sveta, dozviete sa o množstve 
rôznych duchovných skúseností z obrovskej škály našich členov od 
vyznavačov veľkých tradičných náboženstiev, cez vieru 
mnohopočetných etnických skupín, ku ateistom a agnostikom, so 
všetkými možnými variáciami medzitým.

Takéto príbehy sú pozbierané aj v literatúre AA, v knihe „Came to believe“ 1973,/v angličtine/ a v brožúre 
„Spiritualita v uzdravovaní sa z alkoholizmu“ slovenský preklad. 2015



Ako chápať to,  že na záver mítingu A.A hovoríme spoločne 
modlitbu vyrovnanosti, stojíme v kruhu a držíme sa za ruky ? 

Niektoré časti formátu mítingu AA sa rôznia od skupiny ku 
skupine, ale všetky mítingy na celom svete končia modlitbou. 
Môže to byť určitá konkrétna alebo neformálna modlitba, 
jednoducho chvíľa stíšenia, uzatvorenia diania, ľudskej blízkosti.  
Formáty mítingov sa začali odlišovať, keď sa posolstvo AA 
rozšírilo do celého sveta a stalo sa zrejmé, že tento program 
uzdravovania môže prekročiť, a aj prekračuje všetky bariéry  -
spoločenské, náboženské, rasové aj bariéry identity. 
Pri záverečnej modlitbe ľudia stoja podľa možnosti v uzavretom 
kruhu, držia za ruky, v iných skupinách sa objímajú cez ramená. 
Na väčšine medzinárodných stretnutí A.A.  sa modlitba 
vyrovnanosti prezentuje vo všetkých jazykoch zúčastnených. 



Bože,daj mi vyrovnanosť, aby som prijal to,
čo zmeniť nemôžem,
odvahu,aby som zmenil to, čo zmeniť môžem
a múdrosť,
aby som vedel odlíšiť jedno od druhého

Všetky skupiny AA, aj naše slovenské, účasť na záverečnej 
modlitbe ponúkajú, nevnucujú.- „Kto chce, môže sa pridať ku 
našej spoločnej modlitbe“ V našom európskom regióne je bežne a 
najviac používaná ako záverečná modlitba prosba o vyrovnanosť.



„Nie sme ľudské bytosti, 

ktoré majú duchovnú skúsenosť,

sme duchovné bytosti, s ľudskými skúsenosťami“ 

slogan AA 



Ďakujeme za pozornosť

Anonymní Alkoholici, komisia pre kontakt s verejnosťou

www.alkoholici-anonymni.sk

komisiaprekontaktsverejnostou@gmail.com

Fotografie  pre túto prezentáciu láskavo zapožičal mgr. art ©Marek Trizuljak




