Sprawozdanie z telekonferencji Intergrupy DDA/DDD 02.01.2017 – Przygotowała Ania
(Wyszków)
Uczestnicy:
Marek – Nie jesteś sam – Biała Podlaska
Sylwia – Jestem - Kwidzyn
Ania, Nowe Życie, Wyszków
Andrzej – Genesis - Warszawa
Waldek –Chcemy być sobą - Łuków – Chcemy być sobą
Janusz – Chcemy być sobą - Łuków
Tomek – Bytom
Ewelina Pełnia Życia Łączna
Agnieszka Exodus Kraków
Barbara – Masz Wybór - Koszalin
Kamil – Nadzieja - Haga
Piotr (Londyn) obsługa SKYPE
Telekonferencję rozpoczęliśmy modlitwą o pogodę ducha DDA:
Boże, użycz mi pogody ducha
Abym akceptował tych, których nie mogę zmienić.
Odwagi, abym zmieniał tego, kogo mogę zmienić,
I mądrości, abym zrozumiał, że tym kimś jestem ja.

Jak przyjmować nowoprzybyłych?
Spotkanie rozpoczęto od tematu Marka (Biała Podlaska), który pytał o stanowisko Intergrupy
w sprawie przyjmowania osób nowoprzybyłych. Jak to się odbywa, bo w Białej Podlaskiej,
jeśli osoba nie identyfikuje się z problemem, to wówczas jest wypraszana z mitingu.
Janusz (Łuków) zwrócił uwagę, że to, że „jedynym warunkiem przynależności do Wspólnoty
jest chęć wyzdrowienia” i w innej Wspólnocie 12-krokowej, ktoś kto przychodzi na miting
jest traktowany, jako ktoś, kto chce przynależeć, on już samą obecnością deklaruje chęć
przynależności. W tej Wspólnocie wychodzą z założenia, że „on nie musi się tłumaczyć, czy
chce, czy nie chce przynależeć, nie musi się tłumaczyć, bo sam może nie wiedzieć”. W tej
Wspólnocie tak interpretują, że jeśli osoba przychodzi, to znaczy, że chce.
Podczas mitingu Karolina (Kalisz), gość pytała o możliwość przeprowadzenia ankiet
anonimowych dla DDA, które zbiera do swojej pracy magisterskiej o DDA. Ustalono, że na
następnym spotkaniu można wpisać tą sprawę jako temat do omówienia, a zapytanie wysłać
na skrzynkę mailową Intergrupy.

Piotr (Londyn) podzielił się, że w Londynie wszystkie mitingi są otwarte. „Jeśli o coś pytamy
to o imię osoby nowo przybyłej . I sugerujemy tej osobie by pojawiła się na kolejnych 6
spotkaniach w celu utożsamienia się z problemem” – dodał.
Podczas spotkania Intergrupy zwrócono również uwagę, żeby nie wypraszać nowo
przybyłych, nawet jeśli nie identyfikują się z problemem, czy nie chcą wstąpić do Wspólnoty.
Często bowiem jest tak, że DDA żyją w zaprzeczeniu i po jakimś czasie uczestnictwa w
mitingach mogą zacząć identyfikować się z problemem. Zwrócono również uwagę, żeby nie
odsyłać nowoprzybyłych do Wspólnoty DDA, nawet jeśli nie wstępują do Wspólnoty, gdyż –
my jako DDA zbyt często byliśmy właśnie odtrącani i odsyłani.
„Ja sugeruje byście nikogo nie odsyłali. Gdyż w dzieciństwie byliśmy zbyt wiele razy
odrzucani. I jeśli teraz ja np. został bym odrzucony to już bym więcej nie pojawił się na
DDA” – zaznaczył Piotr (Londyn).
Wiele grup otwiera mitingi DDA przez głosowanie dla osób nowoprzybyłych, nawet jeśli nie
wstępują do Wspólnoty DDA.
Marek (Biała Podlaska) chciał, aby przesłać jakieś stanowiska czy sugestie na piśmie, żebym
mógł ją odczytać na grupie. Jego zdaniem, „to byłoby bardzo pomocne, żebyśmy mogli
podjąć odpowiedzialną decyzję w zgodzie i w duchu tradycji”.
Drugi temat dotyczył projektu Karty Intergrupy. Janusz (Łuków) podkreślił, że ten temat jest
już po raz kolejny podejmowany na Intergrupie i teraz warto głosować i podsumować ten
temat, czy Intergrupa potrzebuje Karty.
Sylwia (Kwidzyn), która prowadziła spotkanie Intergrupy, pytała uczestników, czy zapoznali
się z projektem Karty i czy wiedzą, jakie są tam propozycje. Jej zdaniem, projekt takiej Karty
jest potrzebny, gdyż „precyzuje pewne tematy”, a cały czas „Intergrupa ewoluuje, zmieniają
się osoby, dochodzą nowe, stare odchodzą”, nie zawsze są wszyscy, którzy mogą swoim
doświadczeniem się podzielić w organizacji i Karta Intergrupy byłaby czymś, co by
systematyzowało pracę.
Projekt jednej Karty Intergrupy do zapoznania został wcześniej wysłany z maila Intergrupy.
Grupa większością głosów „za” przegłosowała, że Karta Intergrupy jest potrzebna.
Propozycję drugiego projektu Karty przeczytał Janusz (Łuków). Ustalono, że prace nad
projektem Karty Intergrupy będą trwały, a później projekt Karty będzie konsultowana przez
mandatariuszy z poszczególnymi grupami DDA w Polsce, które będą mogły przysyłać swoje
uwagi, sugestie i spostrzeżenia. Powołano Komisję ds. powstania Karty Interrupy, w której
uczestniczą Janusz (Łuków), Waldek (Łuków), Piotr (Londyn). Taka Komisja przez miesiąc
lub dwa będzie pracować nad projektem Karty Intergrupy. Wszystkie osoby, które chcą
uczestniczyć w pracach nad Kartą Interrupy mogą zgłaszać się do Janusza (Łuków) pisząc na
adres mailowy: janusz7384@gmail.com lub dzwoniąc pod numer Tel. 504137222.

Kolejny temat dotyczył organizacji skrzynki i maila Intergrupy i został zgłoszony przez
Barbarę (Koszalin), która pełni służbę obsługującego skrzynkę mailową. Dyskutowano m.in.
nad aktualizacją listy grup i mandatariuszy , stworzenie listy spikerów oraz listą sponsorów.
Basia (Koszalin) przypomniała, że na liście sponsorów DDA znajdują się zarówno osoby
sponsorujące na Wielkiej Księdze AA, jak i Wielkiej Księdze DDA, przy czym Interrupa już
na poprzednim spotkaniu dyskutowała, czy osoby sponsorujące na Wielkiej Księdze AA
powinny zostać usunięte z tej listy sponsorów. Podkreślono, że lista mandatariuszy grup
powinna zostać zaktualizowana, bo niektóre grupy mają po dwóch mandatariuszy, innych
grup nie ma, albo mają nieaktualne dane. Jak podkreśliła Basia (Koszalin) jest coraz więcej
warsztatów, niekoniecznie na Wielkiej Księdze DDA, ale też na Wielkiej Księdze AA i warto
byłoby stworzyć listę spikerów. Jednak okazuje się, że w Polsce nie ma osób chętnych do
spikerki, które przeszły program 12 Kroków na Wielkiej Księdze DDA. Wiele osób jeszcze
pracuje na Programie. Doświadczeniem dzielą się DDA, które przeszły Program DDA na
Wielkiej Księdze AA. Osoby, które przeszły Program 12 – krokowy na Wielkiej Księdze
DDA nie mają gotowości do dawania spikerek.
Ewelina (Łączna) podzieliła się doświadczeniem, że jej grupa dostała program dla DDA
przekazany na Wielkiej Księdze AA. „Okazało się, że jest tłumaczona nasza Księga DDA i
chcieliśmy sięgnąć do źródła, tym bardziej, że mitingi mamy już rok czasu i tradycje, jak
zostały przetłumaczone to wprowadziliśmy na grupę. Wiele tekstów przetłumaczonych z
Wielkiej Księgi DDA czytamy na grupie” – poinformowała. Podkreśliła, że jest wdzięczna za
program, który otrzymała, a na Wielkiej Księdze DDA nie umie sponsorować, ale grupa
korzysta z materiałów i chce poznać program na Wielkiej Księdze DDA.
Intergrupa DDA większością głosów zdecydowała (6 głosów za przy 9 uczestnikach) o tym,
aby podjąć prace nad aktualizacji maili do grup i mandatariuszy DDA, prace nad tworzeniem
listy spikerów.
Kolejny temat dotyczył służby sekretarza DDA. Swoją gotowość do przejęcia służby na pół
roku zgłosiła Ania (Wyszków). Nie ma jeszcze dokładnych procedur dotyczących
przekazywania służb w Intergrupie, a także czasu, na jaki służba ma być obejmowana. Po
dyskusji członkowie grupy zagłosowali nad tym, czy podczas spotkania przekazać służbę
sekretarz, a kandydat określi na jaki czas może przyjąć służbę (7 osób było za, jedna była za,
kandydat nie głosował). Większością głosów Intergrupa zadecydowała o przekazaniu służby
sekretarza Ani (Wyszków), która zadeklarowała się na przyjęcie służby na pół roku.
Kolejny temat dotyczył spikerów, którzy ukończyli Program na czerwonej Wielkiej Księdze
DDA. Tomasz (Bytom) powiedział, że przerobił program DDA na Wielkiej Księdze DDA, ale
na razie nie daje spikerek. Ania (Wyszków) zaznaczyła, że warto, aby byli spikerzy, osoby,
które dzielą się tym, jak pracują na Wielkiej Księdze DDA na i nnych grupach, tych, które
dopiero zaczynają pracę na Wielkiej Księdze DDA. Chodzi o to, aby ułatwić innym grupom
pracę, bo jest niewiele osób, które zakończyły pracę na Wielkiej Księdze DDA. Na mitingach
programowych DDA, które pracują na Wielkiej Księdze AA są spikerki i – zdaniem Ani
(Wyszków) to bardzo dobrze działa np. dla nowoprzybyłych

Ewelina (Łączna), która skończyła program DDA na Wielkiej Księdze AA podkreśliła, że
widzi u siebie bardzo duże zmiany. Jej zdaniem – także w pracy na Wielkiej Księdze DDA
warto, aby byli spikerzy, bo nawet wiele osób, które skończyło program DDA na Wielkiej
Księdze AA chce pogłębiać pracę na Wielkiej Księdze DDA bądź szukać pomocy u źródeł. 21
stycznia w Warszawie będzie konwencja DDA i mitingi spikerskie DDA, które skończyły
pracę na Wielkiej Księdze AA.
Agnieszka (Kraków) w tematach zgłosiła pytanie, czy jest oficjalne stanowisko służb
światowych zalecające prace na Czerwonej Księdze DDA, a przestrzegające przed
programem AA? „Pytają mnie o to zwolennicy aowskiego programu i proszą a o pisemne
potwierdzenie” – poinformowała Agnieszka (Kraków).
Barbara (Koszalin) poinformowała, że w wysłanych niedawno tłumaczeniach, w których
znalazła się m.in. spikerka Tonego, w której jest fragment na ten temat oraz w oficjalnych
materiałach DDA na naszej stronie jest fragment z ulotki DDA, w której jest, że praca na
Wielkiej Księdza AA przez DDA jest niewłaściwa. Nigdzie nie jest napisane, że jest to
niewłaściwe, nigdzie nie jest napisane, że jest to zabronione.
Sylwia (Kwidzyn) przypomniała, że na ostatniej Intergrupie dosyć szeroko omawiano różnice
w pracy na Wielkiej Księdze AA a na Wielkiej Księdze DDA oraz wszystkich różnić i
niebezpieczeństw, które z tego wynikają. Konkluzja była taka, że przestrzegaliśmy przed
przerabianiem programu DDA na Wielkiej Księdze AA, dlatego, że to są zupełnie inne
problemy, nieumiejętne przerabianie na Księdze AA może spowodować, że człowiek, który
jest w DDA nie pójdzie w stronę zdrowienia a może się mocniej pogrążyć w swoim
problemie.
Agnieszka (Kraków) przypomniała także stanowisko służb światowych DDA, które wyraziły,
że są zaniepokojone, ze w niektórych krajkach Europy Wschodniej przerabia się program
DDA na Wielkiej Księdze AA. Osoby z jej grupy, które pracują na programie DDA na
Wielkiej Księdze AA prosiły o pisemne stanowisko, gdzie jest napisane, że DDA przestrzega
się przed pracą nad Programem na Wielkiej Księdze AA.
Ania (Wyszków) dzieląc się swoim doświadczeniem wyraziła opinię, że niewłaściwa jest
praca DDA na Wielkiej Księdze AA i może szkodzić samym DDA. Program DDA na Wielkiej
Księdza AA może pomagać, ale w kwestii pracy nad sobą w obszarze np. uzależnień i stąd
może jego popularność, jeśli zaś chodzi o same cechy DDA i problemy, z którymi zmagają się
DDA, a także sposób pracy ze sponsorem na Wielkiej Księdze AA może DDA szkodzić. W
krokach według Tonego A. współzałożyciela Wspólnoty DDA krok 8 i 9 brzmi zupełnie
inaczej niż we wszystkich 12-krokowych programach. Chodzi tam przede wszystkim o
akceptowanie samego siebie i uwierzenie, że Siła Wyższa kocha nas bezwarunkowo. Wiele
autorytetów z AA czy pracujących z osobami na 12-krokowych programach radzi
rzeczywiście zrobić 8 krok jako listę zadośćuczynień i tak to brzmi w Wielkiej Księdze DDA,
jednak jest tam zwrócona uwaga na wiele innych kwestii, ważnych dla samych DDA.
Andrzej (Warszawa) podkreślił, że „my współpracujemy z innymi Wspólnotami a nie
korzystamy z ich programów”.
Ewelina (Łączna), która przeszła program DDA na wielkiej Księdze AA podkreśliła, że
chociaż otworzony został miting programowy, to jednak po tym, jak wiadomo, że Wielka
Księga DDA jest już w całości prawie przetłumaczona to grupa chce wrócić do tego źródła.
Ewelina (Łączna) dodała, że robiła zadośćuczynienia i one dały jej największą wolność.
Podkreśliła, że w tej chwili jej grupa chce pracować na Wielkiej Księdze DDA.

Piotr (Londyn) zauważył, że nikt raczej nie podpisze się pod oficjalnym stanowiskiem w tej
sprawie, gdyż każdy sam za siebie odpowiada i sam decyduje jaki program robi. „Sugerujemy
prace na Czerwonej Księdze nie przez to że to czyjś wymysł. Tylko ta wiedza i ta sugestia
bierze się z doświadczenia jakim dzielą się inni z DDA” – podkreślił.
Tomek (Bytom) powiedział, że na oficjalnej światowej stronie DDA już kilka lat temu padło
takie stwierdzenie, że oni nie definiują oficjalnych materiałów dozwolonych, na jakich musi
ktoś pracować, ale też nie zaleca się pracy na innych materiałach, zwłaszcza na takich, które
są w ogóle nie związane z DDA.

Ewelina Łączna zgłosiła temat dot. scenariusza prowadzenia mitingu i zasad panujących na
nim – ogólne sugestie dla wszystkich grup. Ewelina odczytała jak wygląda początek mitingu
na mitingach programowych DDA. że nie podnosi się np. ręki przy zgłaszaniu do
wypowiedzi.
Jest kilka scenariuszy. Każda grupa sama wybiera scenariusz. Sylwia (Kwidzyn)
poinformowała, że na stronie Intergrupy DDA jest rozpisany przykładowy scenariusz mitingu.
Podkreślono, że każda grupa jest niezależna z wyjątkiem programu i tradycji DDA.
Przekazywanie literatury DDA
Ostatni temat dotyczył tego, w jaki sposób przekazywać literaturę - tłumaczenia Wielkiej
Księgi DDA? Anna (Wyszków) pytała, czy literaturę przekazujemy tylko mandatariuszom
grup, czy też osobom nie związanym z konkretną grupą DDA, czy samym DDA bez względu
na to, czy pełnią gdzieś służbę. Wiele osób, które pracowało na mitingach DDA przez jakiś
czas nie uczestniczy w mitingach i czy wtedy można im też przekazywać literaturę?
Ewelina (Łączna) powiedziała, że literatura dotarła do niej przypadkowo i w trzecim miesiącu
dotarły tradycje i sumienie grupy zdecydowało, że te tradycje wprowadzają. Jej zdaniem, jeśli
ktoś chce to ona przekazuje materiały, dlatego, że nie ma Wielkiej Księgi DDA jeszcze
opublikowanej. Księga DDA jest objęta prawami autorskimi i na Polskę nie ma jeszcze tych
praw zatwierdzonych.
Sylwia (Kwidzyn) podkreśliła, że z tych tłumaczeń, które otrzymuje Intergrupa możemy
korzystać tylko na mitingach.
Barbara (Koszalin) podkreśliła, że nowe tłumaczenia rozsyła do mandatariuszy grup DDA, a
to oni powinni udostępnić je osobom chcącym pracować na programie.
Tekst w Wielkiej Księdze DDA mówi o tym, że jest to materiał do pracy własnej, ze
sponsorem i na mitingach.
Spotkanie Intergrupy DDA zakończono modlitwą:
„Boże, użycz mi pogody ducha
Abym akceptował tych, których nie mogę zmienić.
Odwagi, abym zmieniał tego, kogo mogę zmienić,
I mądrości, abym zrozumiał, że tym kimś jestem ja”.

