Tematy na telekonferencję Intergrupy DDA/DDD 2.11.2015

Uczestnicy:
Małgosia (Bruksela)
Andrzej (Warszawa)
Ania (Londyn)
Waldek (Łuków)
Iwona (Opole)
Kaja (Suwałki)
Maciek (Opole)
Maciek (Warszawa)
Krzysiek (Haga)
Marek (Białystok)

1. Prośba od Komisji Tłumaczeń o przypomnienie mityngom, że logo Adult Children of
Alcoholics (ACA - jest to znak prawnie zastrzezony, chroniony i nie moze byc uzywany
bez pozwolenia ACA WSO-czyli sluzb swiatowych DDA - dopisek Ania Londyn) może być
umieszczane tylko na materiałach wydanych faktycznie przez służby światowe DDA, ale
nie na tekstach “zapożyczonych” z innych źródeł, innych wspólnot. Ania, Bristol
Jedna z warszawskich grup złożyła ulotkę z logo ACA, w której znajdują się sentencje z AA.
Ulotka ta nie jest zaakceptowana przez żadne służby. Uczynił to ktoś pracujący na materiałach
Wielkiej Księgi AA, zamieniając słowa AA na DDA i wklejając logo. Jest to działanie bezprawne i
szkodliwe dla nowoprzybyłych, gdyż nie są to sugestie dla DDA.Informacja o ulotce została
wysłana do światowych Służb DDA. Znaku ACA nie można bezprawnie używać. Pojawiła się
propozycja delikatnego zwrócenia uwagi, że tego typu proceder jest niezgodny z prawem.
Ponadto literatura innej wspólnoty dwunastokrokowej nie jest literaturą DDA. O problemie
trzeba mówić, gdyż, jeśli zasady są łamane, to należy podejmować odpowiednie kroki w celu
ich obrony i przestrzegania.
Podjęto więc decyzję bez głosowania o wystosowaniu do owej grupy warszawskiej listu.
2. Tradycja 11 mówi iż “Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie
na reklamowaniu” co robimy aby przyciągać Nowicjuszy poza funkcjonowaniem adresu
internetowego “dda.org.pl” proszę tu o info jakie doświadczenie w tej kwestii mają
poszczególne grupy, może to powinien być jeden z tematów kolejnego Zlotu Wspólnoty?
- Andrzej Genesis Warszawa
Nie podjęto tematu, aczkolwiek zwrócono uwagę, iż jest on do przemyślenia i podzielenia się
refleksjami.
3. Czy macie doświadczenie z wypraszaniem z mityngu osób które nie przestrzegają zasad,
zakłócają uwagami przebieg mityngu, czy ktoś miał doświadczenie z wzywaniem służ
porządkowych straży miejskiej etc? Andrzej Genesis Warszawa
Jak w w/w punkcie.
4. Prosze o oficjalne glosowanie Intergrupy, czy slowo “leader” z oryginalnego tlumaczenia
tlumaczymy jako lider, czy przewodnik, poniewaz nie mam pewnosci, czy na zlocie w
Zakroczymiu podjelismy oficjalnie decyzje w tej sprawie. W jezyku angielskim slowo

przewodnik to guide i takie slowo nie wystepuje w tekscie, tylko slowo leader. (Ania
Londyn)
Sumienie Intergrupy dyskutowało na temat pojęcia "przewodnik" i "lider" w kontekscie tradycji
drugiej: "...oni nami nie rządzą". Padały pytania, czy określenie to traktować jako prowadzącego
grupę czy też osobę, której można zaufać, czy też osoby, która rządzi. Niektóre osoby słowo
"lider" nieco wystrasza. Padły również określenia, że lider to osoba, która służy a służby jak
wiadomo powinny być rotacyjne. Lider to również cecha charakteru a nie stanowisko. Od
lierstwa we wspólnocie, bo liderów oczywiście może być więcej niż jeden, zależy rotacyjne
funkcjonowanie służb oraz istnienie wspólnoty. Ostatecznie poddano głosowaniu, kto jest za, by
Komisja Tłumaczeń podjęła decyzję: 8 głosów było za, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
5. Czy tzw. “przyjmowanie do wspolnoty” jest zgodne z Tradycja 2?

“Jedynym warunkiem członkostwa w DDA jest pragnienie uzdrowienia ze
skutków dorastania w rodzinie alkoholowej lub innej rodzinie dysfunkcyjnej”
W angielskich mityngach nie ma zasady przyjmowania do wspolnoty osoby
nowoprzybylej, poniewaz jedynym warunkiem jest chec wyzdrowienia tej osoby i tylko ta
osoba moze to stwierdzic, ze chce zdrowiec - nikt inny. Czy na Waszych mityngach jest
zasada “przyjmowania” przez prowadzacego? Co o tym myslicie? (Ania Londyn)
W większości polskich grup DDA nie przyjmuje się tylko pyta czy nowoprzybyły chce przystąpić
do wspólnoty aby waga decyzji była po stronie tego który przekracza próg sali mityngowej. Były
takie głosy, że swoiste przyjmowanie, o którym mowa, jest łamaniem tradycji. Istnieje także
pytanie: "czy osoba nowoprzybyła pragnie wyzdrowieć ze skutków...". Bez pytania trudno
odróżnić otwarte mityngi od zamkniętych, czy nie przychodzą na nie psychologowie na ten
przykład. Z drugiej jednak strony, jeżeli ktoś przychodzi już na mityng, to czegoś szuka,
potrzebuje. Ponadto jak prowadzący ma przepytać i stwierdzić, czy ktoś ma
chęć wyzdrowienia? Wynika z tego jasno, że uczestnik mityngu jakoby sam się przyjmuje do
wspólnoty. Pytanie typu: "czy chcesz przezwyciężyć skutki..." pomaga.
6. Pytanie które być może mogłoby skrócić czas naszych telekonferencji i lepiej je
przygotować pamiętam że były plany uruchomienia forum dedykowanego służebnym - jaki jest stan
aktualny? Andrzej Genesis warszawa
Nie podjęto tematu.

7.

Grupa DDA Genesis organizuje warsztat adresowany do uczestników Wspólnoty

DDA z tematem głównym “Moje wewnętrzne dziecko” termin 28-31 styczeń 2015 miejsce
OAT Zakroczym. Chętnych którzy mają własne pomysły a chcieliby je podczas warsztatu
zrealizować zapraszamy. Warunkiem uczestnictwa jest uczestnictwo we Wspólnocie DDA
lub identyfikowanie się z jej celami. Szczegóły pod adresem Grupy Genesis
ddatony.warszawa1@gmail.com.
Do zorganizowania warsztatów będą użyte prywatne kontakty grupy Genezis organizującej
warsztaty. Zwrócono uwagę, by były one zgodne z tradycjami, aby nie posiadały religijnego
wydżwięku w postaci np modlitwy przy stole czy programu religijnego.
8.

W tym miesiącu kończy się moja służba prowadzenia telekonferencji. Od

przyszłego miesiąca służby tej podjął się Maciek z Opola. Kaja,
Podziękowaliśmy ślicznie za odpowiedzialnie prowadzoną służbę.

Ewelina i Jana współpracują ze sobą, niedługo pojawi się raport Komisji Tłumaczeń z
konferencji. Ania będzie nadal współtworzyć Komisję i współpracować. Przejęcie słubżby
odbywa się w porząku i nie stanowi żadnego problemu.
9.

Zmiana koordynatora KT (i skrzynki mailowej tlumaczeniadda”gmail.com)

Obecnie sluzbe przejma Ewelina i Jana, do konca roku jako cienie beda obslugiwaly
koordynacje (Ania z Londynu)
Ewelina i Jana współpracują ze sobą, niedługo pojawi się raport Komisji Tłumaczeń z
konferencji. Ania będzie nadal współtworzyć Komisję i współpracować. Przejęcie służby
odbywa się w porządku i nie stanowi żadnego problemu.
10.

Aktualizacja mandatariuszy na ogólnym wykazie. (Iwona z Opola)
W jednej z grup pojawił się fałszywy opiekun grupy, który nie dostał od grupy poparcia.

Osoba ta sama sobie nałożyła tę funkcję. Pytanie: co teraz zrobić, jak zareagować? Problem
przełożono na następne spotkania Intergrupy.

Sprawozdanie sporządził Maciek z opolskiej grypy Kwiaty na betonie

