Sprawozdanie ze skypa Intergrupy DDA/DDD z 8.05.2017 r.
Zjazd DDA we wrześniu w Jastrzębiej Górze
Z powodu remontu planowany w Zakroczymiu Zjazd DDA nie będzie możliwy w
planowanym wcześniej wrześniowym terminie - 15-17 września. Podczas Intergrupy DDA
przegłosowano, że miejscem spotkania na II Zlot DDA będzie Jastrzębia Góra (11 głosów na
tak, jeden głos przeciw). Koszt pobytu za cały pobyt kształtuje się w granicach 180 zł (od
piątku wieczorem, kolacja wliczona w koszt do niedzieli do obiadu) do tego koszty
akredytacji. Pokoje są dwu i pięcioosobowe z prysznicami. Na spotkania będą udostępnione
dwie sale. Utrudnieniem jest to, że jeżeli będzie powyżej 150 osób, to posiłki będziemy
musieli jeść na dwie tury” – poinformowała Basia (Koszalin). Zdaniem członków Intergrupy
dojazd do Jastrzębiej Góry jest dobry. Wśród zgłoszonych tematów na Zlot zaproponowano
m.in. reparenting w praktyce, wychowanie i dbanie o siebie, dostępne materiały i narzędzia
pomocne w zdrowieniu, warsztatowe metody współsponsorowania, program na Wielkiej
Księdze DDA a na Wielkiej Księdze AA – moje doświadczenia.
Zaproszenie dla przedstawiciela Wspólnoty Światowej DDA na II Zlot DDA
Ania (Wyszków) zgłosiła potrzebę zaproszenia na Zlot DDA osoby ze Wspólnoty Światowej
DDA i wpisanie czasu dla tej osoby na spikerkę do agendy spotkania. Ostatnio podczas
łotewskiego II Zlotu DDA był delegat Wspólnoty Światowej DDA na Europę Wschodnią,
który dzielił się swoim doświadczeniem. Sylwia Kwidzyń (DDA) zaproponowała, że po tym,
jak osoba ze Wspólnoty Światowej DDA potwierdziła by swój przylot to miejsce na jej
spikerkę zostałoby wpisane na jednym z mitingów, które są już zaplanowane w agendzie.
Ania (Londyn) miała porozmawiać w sprawie zaproszenia z kimś ze Wspólnoty Światowej
DDA, aby ktoś przyjechał, kto jest gotowy podzielić się swoim doświadczeniem i jest w
sprawie zdrowienia zaawansowany. Członkowie Intergrupy DDA ustalili, że w przypadku
zaproszenia kogoś ze Wspólnoty Światowej DDA można by przeznaczyć jakieś środki na
przylot tej osoby na spikerkę. Możliwe też, że Wspólnota Światowa DDA ma jakieś środki
na niesienie posłania i wtedy przylot takiej osoby byłby bezpłatny.
Ewelina (Łączna) pytała, czy będą możliwe podczas II Zlotu DDA spikerki osób, które
pracują na Programie DDA na Wielkiej Księdze AA. Ania (Wyszków) podkreśliła, że byłaby
to dobra okazja do budowania jedności Wspólnoty DDA w Polsce. Sylwia (Kwidzyń)
powiedziała, że na II Zlocie jest przewidziany temat „Dostępne materiały i narzędzia
zdrowienia. Trochę historii DDA w temacie wewnętrznego dziecka, oficjalne materiały i
literatura i różne podejścia do stosowania Programu DDA” i tutaj byłoby miejsce do takiej
spikerki. Ewelina (Łączna) podkreśliła, że są różne nurty pracy na Programie DDA i każdy
sam wybiera, z czego chce skorzystać. Basia (Koszalin) podkreśliła, że w trakcie II Zlotu
DDA przewidziano spikerkę Martyny z Wałcza, która najpierw pracowała na Programie DDA
na Wielkiej Księdze AA, a w tej chwili pracuje warsztatowo na czerwonej Wielkiej Księdze
DDA. „Ta spikerka będzie takim zestawieniem obu form pracy na Programie i Martyna
pokaże różnice, co jej dało, jedno, co drugie” – podkreśliła Barbara (Koszalin).
Ania (Londyn) zaznaczyła, że jej zależy na tym, aby budować jedność, jednakże uważa, że
warto abyśmy podążali za tym, co funkcjonuje w całym świecie w DDA za sugestiami

Światowych Służb DDA aby pracować na czerwonej Księdze DDA – korzystać z
doświadczenia 40 lat pracy Wspólnoty.
„Wiele grup nadal korzysta np. z literatury Akuracika, która nie jest naszą literaturą i nie ma
tam mowy o Reparentingu, wewnętrznym dziecku, które jest podstawą pracy na naszym
Programie zdrowienia. Chciałabym, żeby ten nacisk był o przekazanie informacji o naszej
literaturze, o której wiele osób nie wie” – powiedziała Ania (Londyn).
Intergrupa DDA przegłosowała, że za koordynację organizacji II Zlotu DDA w Jastrzębiej
Górze będzie odpowiadać Basia (Koszalin). Ania (Londyn) pytała, ile osób zgłosiło się do
współorganizacji Zlotu i pytała, kiedy ruszą zapisy na II Zlot DDA w Jastrzębiej Górze, aby
mogła przekazać osobom w Anglii. Basia zadeklarowała, że to kwestia dwóch tygodni, kiedy
ruszą zapisy i jest wsparcie z Gdańska. Ania (Wyszków) pytała, jaką zabawę proponują
uczestnicy na wieczór na II Zlot DDA. Propozycje można przysyłać na skrzynkę Intergrupy
DDA.
Sposoby sponsorowania w DDA
Ania (Opole) pytała, czy jest lista sponsorów pracujących na Wielkiej Księdze DDA. Basia
(Koszalin) poinformowała, że była propozycja stworzenia takiej listy i na tej liście znajduje
się cztery albo pięć osób i nie zgłaszali się nowi sponsorzy. Jedna z dziewczyn z mitingu na
skypie DDA podobno też sponsoruje, ale na jakich zasadach nie wiadomo. Małgosia (DDA,
Anglia )powiedziała, że na jej grupie powstaje lista sponsorów, pracują na krokach według
Tonego A., są na 4 kroku i będzie parę osób, których kontakty będzie można przekazać.
Niektóre osoby pracują na krokach według Tonego A., współzałożyciela Wspólnoty DDA,
który po wielu latach pracy z DDA napisał kroki, w których skupił się na tym, że DDA
powinny skupić się na kochaniu i akceptowaniu siebie i prosić o to Siłę Wyższą. Ania (DDA,
Londyn) powiedziała, że w DDA są dwa zestawy kroków – 12 kroków na Wielkiej Księdze
DDA oraz 12 kroków według Tonego A. Grupa decyduje, które kroki chce czytać i według
których pracować.
Jeśli chodzi o sponsorowanie to trudno określić i ustalić listę sponsorowanych, aby osoby
nowoprzybyły nie były wprowadzane w błąd i poranione przez osoby, które tak naprawdę nie
przeszły jeszcze do końca programu albo pracowały na Wielkiej Księdze AA. Ustalono, że na
Zlocie Wspólnoty DDA w Jastrzębiej Górze ten temat mógłby zostać jeszcze raz
przedyskutowany.
W ulotce „DDA jest…” jasno napisane o sugerowanych narzędziach DDA. Darek (Światełko
Przebaczenia, Lublin) zwrócił uwagę, że w początkach istnienia AA podobnie był problem ze
sponsorami. Ania (sekretarz Intergrupy DDA) przypomniała, że w Wielkiej Księdze DDA są
jasno opisane sposoby sponsorowania i współsponsorowania m.in. przez grupy zamknięte
pracy na 12 krokach. W sugestiach dla nowicjuszy jest sugestia, aby „zostać sponsorem lub
zdobyć sponsora, pracować na krokach”. Ania (Londyn) powiedziała, że opierając się na
literaturze potrzebujemy kogoś kto nam współtowarzyszy, towarzysza podróży, który
towarzyszy nam w zdrowieniu, a nie wszystko przerobił, jest super idealny i zakończył

program. Prowadzi nas tak naprawdę literatura, a druga osoba nam towarzyszy, jest
człowiekiem, który może wysłuchać i dzielić się doświadczeniem.
Służba “cienia” do obsługi Skype
Piotr (Londyn) zgłosił potrzebę, aby była osoba, która mogłaby w sytuacjach awaryjnych
obsługiwać Skype. Nikt się nie zgłosił. Jednak taka rozmowa ma być przeprowadzona z
Krzysztofem z Częstochowy, który już pomagał w obsłudze skype.
Waldek Łuków proponował, aby powołać Komitet organizacyjny Zlotu DDA zgodnie z tym,
co zapisano w Karcie Intergrupy DDA. Komitet Zlotu DDA ustala projekt programu Zlotu
DDA, spikerki, organizuje Zlot. Ania (Londyn) dzieląc się doświadczeniem z organizacji I
Zlotu DDA podkreśliła, jak bardzo ważne jest, aby ustalić, kto za co odpowiada, kto np. pisze
sprawozdanie po Zlocie, jak będzie wyglądała organizacja na samym Zlocie, tak, aby to
dobrze funkcjonowało.
Intergrupa DDA zdecydowała, że koordynacją II Zlotu DDA w Jastrzębiej Górze zajmie się
Basia (Koszalin).
Jak nieść posłanie i witać nowoprzybyłych?
Szymon ODYS Rzeszów zgłosił problem dotyczący pomocy osobie, która chciała uzyskać
pomoc DDA. „Pan, który odebrał w ośrodku zapytał przez telefon jakie ma problemy
dziewczynę z DDA, która zadzwoniła. Po czym powiedział, że 90 proc. Polaków ma takie
problemy i żeby wzięła różaniec i poszła do kościoła się modlić. Ona zadzwoniła tylko, żeby
zapytać czy są spotkania grup DDA” – powiedział Szymon ODYS, DDA, Rzeszów. Dodał, że
ma 25 lat i że gdyby nie dane w Internecie to by się nie dowiedział o DDA i widzi, że wiele
osób ma problemy, ale nie wie, gdzie szukać pomocy. W DDA jest wiele osób starszych, więc
warto – jego zdaniem byłoby też zadziałać do młodych osób.
Sylwia (Kwidzyn) podkreśliła, że nie mamy wpływu na to, jak reagują osoby, których
teoretycznie zadaniem jest pomoc innym. Natomiast możemy organizować m.in. mitingi
informacyjne o Wspólnocie DDA, np. w ośrodkach zdrowia, możemy rozpowszechniać
ulotkę „DDA jest…”. Ania (Londyn) poinformowała, że na Facebooku działa grupa
„Zdrowienie DDA/DDD”, gdzie są zdjęcia literatury DDA między innymi. Nie chodzi o to,
żeby doradzać innym, jak mają żyć i co mają robić, jest dużo użalania się na różnych grupach
DDA. „To nie o to chodzi, bo nie udzielamy rad, chodzi o to, żebyśmy się dzielili
informacjami, które są dostępne i to wszystko, co jest na stronie internetowej Światowej
Wspólnoty DDA to na stronie polskojęzycznej też to możemy załączyć. Fragmenty ulotek,
które nie są chronione prawami autorskimi też można udostępniać.
Szymon, Odys Rzeszów, chciał wiedzieć, jak dokładnie pomagać nowoprzybyłym w DDA i
tej konkretnej dziewczynie. Obecni na mitingu zadeklarowali chęć zadzwonienia lub
przekazania swoich telefonicznych numerów. Ewelina (Łączna) mówiła też o tym, że był
organizowany miting informacyjny DDA.
Dyskusja nad Kartą Intergrupy DDA
Waldek, Łuków DDA, skarbnik poinformował, że trwają prace nad Kartą Intergrupy DDA,
dostał pierwsze uwagi od grup dotyczące interpunkcji i tego, że między innymi służby są w
Karcie bardzo rozbudowane. Podkreślił, że bez Karty Intergrupy DDA to dalej nie ruszymy.
Prosił o to, aby przysyłać jeszcze uwagi do Karty Intergrupy.

W czerwcu (17) planowane jest spotkanie DDA w Norwegii. Ania (Wyszków, sekretarz
Intergrupy DDA) pytała, czy ktoś się tam wybiera, czy wysyłamy delegata? Ma być
reprezentant Wspólnoty Światowej na tym Zlocie. Ania (Londyn) podkreśliła, że mamy do
wydania trochę pieniędzy w związku ze Zlotem w Polsce i jeśli mamy kogoś tutaj zapraszać,
to może nie ma sensu teraz, żeby wysyłać naszego delegata do Norwegii. „Potrzebujemy
pieniądze na koszt korekty Wielkiej Księgi czerwonej DDA. Musimy się zastanowić, co jest
dla nas najważniejsze na ten moment” – powiedziała Ania (Londyn, DDA).
Krótkie sprawozdanie z ostatniego Zlotu Radości AA w Wielkiej Brytanii przedstawiła Ania
(Londyn). Wspólnota DDA była na ten Zlot zaproszona, przyjeżdżają osoby z DDA z całej
Anglii. Był warsztat narzędzi zdrowienia reparenting oraz warsztat kontaktu z wewnętrznym
dzieckiem przez kreatywność i spikerka DDA. Ania poinformowała, że niedługo będzie
dostępna spikerka z tego spotkania. W różny sposób można nieść posłanie. „Musimy to robić
w nowocześniejszy sposób, żeby to dotarło do większej ilości ludzi. Facebook jest dobrym
sposobem, tylko trzeba uważać na anonimowość”.
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Darek (Lublin, Światełko Przebaczenia)
Piotr (Londyn)
Kamil (Nadzieja, Haga)
Ewelina (Łączna)
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