
12 Kroków Dorosłych Dzieci Alkoholików
1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec skutków 

alkoholizmu lub innej dysfunkcji rodzinnej, 
że przestaliśmy kierować własnym życiem.

2. Uwierzyliśmy, że siła większa niż my może przywrócić
nam zdrowie.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie 
opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

4. Dokonaliśmy wnikliwego i odważnego obrachunku 
moralnego nas samych.

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi
istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił 
nas od wszystkich naszych wad charakteru.

7. Pokornie zwróciliśmy się do Boga, aby usunął nasze braki.
8. Sporządziliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy

i staliśmy się gotowi zadośćuczynić każdemu.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których 

było to możliwe; z wyjątkiem tych przypadków, 
gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Prowadziliśmy nadal obrachunek osobisty, natychmiast 
przyznając się do popełnionych błędów.

11. Poprzez modlitwę i medytację poszukiwaliśmy pogłębienia 
naszego świadomego kontaktu z Bogiem, jakkolwiek 
pojmujemy Boga, modląc się jedynie o poznanie 
woli Boga wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12. W rezultacie podjęcia tych kroków staliśmy się przebudzeni 
duchowo, staraliśmy się nieść to posłanie tym, którzy nadal 
cierpią i stosować te zasady we wszystkich naszych 
poczynaniach.
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12 Tradycji Dorosłych Dzieci Alkoholików

1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; uzdrowienie 
każdego z nas zależy od jedności wspólnoty DDA.

2. Jedynym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, 
wyrażający się w sumieniu naszej grupy. Nasi liderzy 
są jedynie zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.

3. Jedynym warunkiem członkostwa w DDA jest pragnienie 
uzdrowienia ze skutków dorastania w rodzinie alkoholowej 
lub innej rodzinie dysfunkcyjnej.

4. Każda grupa jest niezależna, z wyjątkiem spraw mających 
wpływ na inne grupy lub DDA jako całość. Współpracujemy 
ze wszystkimi innymi programami Dwunastu Kroków.

5. Każda grupa ma jeden glówny cel - nieść posłanie 
dorosłemu dziecku, które jeszcze cierpi.

6. Grupa DDA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać 
nazwy DDA żadnym pokrewnym ośrodkom, ani zewnętrznym 
przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe 
lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.

7. Każda grupa DDA powinna być samowystarczalna 
i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.

8. Działalność we wspólnocie Dorosłych Dzieci Alkoholików nigdy 
nie powinna łączyć się z działalnością zawodową; jednak służby 
centralne mogą zatrudniać pracowników specjalnych.

9. DDA nie powinno nigdy stać się formalną organizacją; możemy 
jednak tworzyć oficjalne rady i komisje bezpośrednio odpowiedzialne
wobec tych, którym slużą.

10. Wspólnota Dorosłych Dzieci Alkoholików nie zajmuje stanowiska 
w kwestiach zewnętrznych, ażeby imię DDA nigdy nie zostało 
uwikłane w publiczne kontrowersje.

11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, 
a nie na reklamie; zachowujemy osobistą anonimowość wobec 
prasy, radia, telewizji, filmu oraz mediów społecznościowych.

12. Anonimowość stanowi podstawę duchową wszystkich naszych 
Tradycji, przypominając nam o pierwszeństwie zasad przed 
osobistymi ambicjami.



Obietnice DDA

 Odkryjemy naszą prawdziwą tożsamość, 
kochając i akceptując siebie.

 Nasze poczucie własnej wartości wzrośnie,
poprzez codzienną akceptację siebie.

 Pozbędziemy się obawy przed autorytetami 
oraz potrzeby zadowalania innych.

 Rozwinie się w nas zdolność do dzielenia intymności.
 Mierząc się z problemami wynikającymi 

z porzucenia nas w dzieciństwie, będziemy 
przyciągać to, co nas wzmacnia i staniemy 
się bardziej tolerancyjni wobec słabości.

 Będziemy się cieszyć poczuciem stabilizacji, 
spokoju i bezpieczeństwa finansowego.

 Nauczymy się bawić i czerpać radość z życia.
 Będziemy kochać tych ludzi, którzy potrafią 

kochać i być odpowiedzialnymi za siebie.
 Będzie nam łatwiej ustanawiać zdrowe granice.
 Pozbędziemy się obawy przed porażką czy sukcesem, 

intuicyjnie dokonując zdrowszych wyborów.
 Z pomocą naszej grupy wsparcia DDA, stopniowo 

uwolnimy się od naszych dysfunkcyjnych zachowań.
 Stopniowo, z pomocą naszej Siły Wyższej nauczymy 

się oczekiwać i dostawać to, co najlepsze.
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12 kroków powrotu do zdrowia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
- według Tonego A. współzałożyciela wspólnoty DDA -

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec skutków życia 
z alkoholizmem i że przestaliśmy kierować własnym życiem.

2. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić
nam klarowność.

3. Postanowiliśmy praktykować kochanie siebie oraz zaufać 
Sile Wyższej jakkolwiej ją rozumiemy.

4. Dokonaliśmy nie obwiniającego obrachunku naszych 
rodziców, ponieważ w gruncie rzeczy staliśmy się nimi.

5. Wyznaliśmy Naszej Sile Wyższej, sobie i drugiemu 
człowiekowi istotę porzucenia nas w dzieciństwie.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi do rozpoczęcia procesu 
zdrowienia z pomocą naszej Siły Wyższej.

7. Z pokora zwróciliśmy się do naszej Siły Wyższej
o pomoc w naszym procesie zdrowienia.

8. Zapragnęliśmy aby się otworzyć na przyjęcie bezwarunkowej
miłości od naszej Siły Wyższej.

9. Zapragnęliśmy akceptacji naszej własnej bezwarunkowej 
miłości poprzez zrozumienie, że nasza Siła Wyższa kocha 
nas bezwarunkowo.

10. Prowadziliśmy obrachunek osobisty, a także kochanie
i akceptowanie siebie.

11. Poprzez modlitwę i medytację dążyliśmy do coraz 
doskonalszej więzi z nasza Siłą Wyższą, modlac jedynie 
o poznanie jej woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Staliśmy się przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków 
i kontynuujemy kochanie siebie oraz praktykowanie tych 
zasad we wszystkich naszych poczynaniach.
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Problem
Wielu z nas odkryło, że mamy sporo wspólnych cech, które są wynikiem 
dorastania w alkoholowym lub w inny sposób dysfunkcyjnym domu. 
W wyniku tego czujemy się wyizolowani i niepewni w towarzystwie innych 
ludzi, szczególnie autorytetów. Aby się chronić, staliśmy się ludźmi, którzy 
stale zadowalają innych, pomimo utraty w tym procesie własnej tożsamości. 
Podobnie możemy mylić wszelką osobistą krytykę traktując jako zagrożenie. 
Sami staliśmy się alkoholikami, mamy inne uzależnienia, albo też poślubiliśmy
osobę uzależnioną lub mamy oba problemy równocześnie. Jeśli tego 
uniknęliśmy, znaleźliśmy kogoś z innym rodzajem osobowości kompulsywnej, 
na przykład pracoholika, w celu zaspokojenia naszej chorej potrzeby bycia 
porzuconym.

Prowadziliśmy nasze życie z pozycji ofiary. Mając nadmierne poczucie 
odpowiedzialności, woleliśmy skupiać się na innych niż na sobie. Czuliśmy 
się winni, gdy stając we własnej obronie nie ustępowaliśmy innym. Dlatego 
reagowaliśmy, zamiast działać i pozwalaliśmy innym przejmować inicjatywę. 
Mieliśmy cechy osobowości zależnej. Przerażeni możliwością opuszczenia, 
byliśmy gotowi zrobić prawie wszystko, aby utrzymać związek i uniknąć 
emocjonalnego porzucenia. Wciąż jednak wybieraliśmy związki, które nie 
dawały nam poczucia bezpieczeństwa, ponieważ odzwierciedlały nasze relacje 
z dzieciństwa z rodzicami alkoholikami lub rodzicami dysfunkcyjnymi.

Te objawy rodzinnej choroby alkoholowej lub innej dysfunkcji uczyniły nas 
współofiarami, przejmującymi cechy tej choroby, nawet jeśli sami nigdy nie 
używaliśmy alkoholu. Nauczyliśmy się ukrywać nasze uczucia jako dzieci 
i trzymać je pogrzebane jako dorośli. W rezultacie tych doświadczeń myliliśmy
miłość z litością, wykazując skłonność do kochania tych, których mogliśmy 
ratować. Postępowaliśmy jeszcze bardziej autodestrukcyjnie i staliśmy 
się uzależnieni od zdenerwowania i podekscytowania w naszym życiu, 
wybierając nieustanny niepokój, zamiast dobrze funkcjonujących relacji.

To jest opis, a nie oskarżenie.

(Zaadaptowano z Listy cech DDA „The Laundry List”)
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Rozwiązanie
.

Rozwiązaniem jest stać się swoim własnym kochającym rodzicem.
.

Gdy wspólnota DDA stanie się dla ciebie bezpiecznym miejscem, odkryjesz 
w sobie swobodę wyrażania wszystkich zranień i lęków, które skrywałeś oraz 
uwolnisz się od poczucia wstydu i winy pochodzących z przeszłości. Staniesz 
się dorosłą osobą, uwolnioną od dziecięcych reakcji. Uzdrowisz swoje wewnętrzne 
dziecko, ucząc się, jak akceptować i kochać siebie.
.

Zdrowienie zaczyna się, gdy ryzykujemy wyjście z izolacji. Powrócą uczucia 
i pogrzebane wspomnienia. Uwalniając się stopniowo od ciężaru nie wyrażonego 
bólu i żalu, powoli wydobywamy się z przeszłości. Uczymy się ponownie 
wychowywać siebie, z łagodnością, humorem, miłością i szacunkiem.
.

Ten proces pozwala zobaczyć naszych rodziców biologicznych jako narzędzia 
naszego istnienia. Naszym prawdziwym rodzicem jest Siła Wyższa, którą niektórzy 
z nas nazywają Bogiem. Chociaż mieliśmy rodziców alkoholików lub rodziców 
dysfunkcyjnych, nasza Siła Wyższa dała nam Dwanaście Kroków Uzdrowienia.
.

Oto działania i praca, które nas uzdrawiają: korzystamy z Kroków, mityngów 
i telefonu. Dzielimy się naszym doświadczeniem, siłą i nadzieją. Uczymy się 
przebudowywać nasze chore myślenie, z dnia na dzień. Gdy uwalniamy rodziców 
od odpowiedzialności za nasze dzisiejsze czyny, stajemy się wolni w podejmowaniu 
zdrowych decyzji jako osoby, które działają, a nie reagują. Rozwijamy się 
przechodząc od cierpienia, przez zdrowienie, do pomagania. Przebudziliśmy 
się do odczuwania pełni, chociaż nie wiedzieliśmy, że jest to możliwe. 
.

Uczęszczając regularnie na mityngi, ujrzysz rodzinny alkoholizm lub inną rodzinną 
dysfunkcję jako to, czym jest: chorobę, która zaraziła cię w dzieciństwie i wywiera 
na ciebie wpływ w życiu dorosłym. Nauczysz się skupiać na sobie tu i teraz. 
Weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie i będziesz wychowywać siebie.
.

Nie będziesz robić tego samotnie. Spójrz dookoła, a zobaczysz innych, którzy 
wiedzą jak się czujesz. Będziemy cię kochać i wspierać bez względu na wszystko. 
Prosimy cię, zaakceptuj nas, tak jak my akceptujemy ciebie. 
.

Jest to program duchowy oparty na działaniu pochodzącym z miłości. Jesteśmy 
pewni, że kiedy miłość rozwinie się w tobie, ujrzysz piękne zmiany we wszystkich 
twoich relacjach; szczególnie z Bogiem, samym sobą i twoimi rodzicami.
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Lista cech DDA - 14 cech Dorosłego Dziecka

Wygląda na to, że to są cechy, które nas łączą, ponieważ wychowaliśmy 
się w domu alkoholowym lub w inny sposób dysfunkcyjnym.

 Staliśmy się wyizolowani i pełni lęku wobec ludzi i tych, 
których uznajemy za autorytety.

 Staliśmy się osobami poszukującymi akceptacji, 
tracąc w tym procesie własną tożsamość.

 Jesteśmy przerażeni gniewem innych i jakąkolwiek osobistą krytyką.
 Staliśmy się alkoholikami lub poślubiliśmy alkoholika, albo mamy 

oba te problemy równocześnie; lub też znaleźliśmy kogoś o osobowości 
kompulsywnej, jak np. pracoholik, w celu zaspokojenia naszej niezdrowej 
potrzeby bycia porzucanym.

 Przeżywamy swoje życie z pozycji ofiary; ta słabość przyciąga 
nas do osób, z którymi tworzymy relacje przyjacielskie i miłosne.

 Mamy nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności, dlatego 
łatwiej jest nam troszczyć się o innych, niż o siebie; to pozwala 
nam nie przyglądać się zbyt dokładnie własnym brakom.

 Czujemy się winni, gdy stając we własnej obronie nie ustępujemy innym.
 Staliśmy się uzależnieni od zdenerwowania (podekscytowania).
 Mylimy miłość z litością, mając tendencję do „kochania” tych, 

których jest nam żal i których możemy „ratować”.
 Zamroziliśmy nasze uczucia z traumatycznego dzieciństwa 

oraz straciliśmy zdolność ich przeżywania i wyrażania, 
ponieważ jest to bardzo bolesne (zaprzeczanie).

 Osądzamy siebie surowo i mamy bardzo niskie poczucie własnej wartości.
 Mamy cechy osobowości zależnej. Przerażeni opuszczeniem, zrobimy 

wszystko, aby utrzymać związek i nie doświadczyć bolesnych uczuć 
związanych z porzuceniem, których doświadczyliśmy wychowując 
się z chorymi ludźmi, zawsze niedostępnymi dla nas emocjonalnie.

 Alkoholizm jest chorobą rodziny, staliśmy się para-alkoholikami 
(współuzależnionymi), przejmując cechy tej choroby, 
nawet jeśli sami nie używaliśmy alkoholu.

 Para-alkoholicy (współuzależnieni) reagują zamiast działać.

     Tony A. 1978
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Kim Jesteśmy? 

Preambuła DDA/DDD:

Dorosłe Dzieci Alkoholików/Dorosłe Dzieci Dysfunkcji są wspólnotą mężczyzn 
i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu, gdzie miały miejsce uzależnienia lub 
dysfunkcja. Nikt nie ma prawa, ani władzy mówienia drugiemu, co on powinien 
lub musi zrobić, ażeby znaleźć swoją własną drogę do wyzdrowienia. DDA nie jest 
połączone z żadną sektą, partią, wyznaniem, organizacją lub instytucją, nie angażuje
się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. 
Używamy dwunastu kroków i dwunastu tradycji przyjętych z AA jako podstawy 
naszego programu odkrywania - zdrowienia oraz jako naszego przewodnika 
do przeżywania jednego dnia w danym czasie.

Dorastając Dorosłe Dzieci Alkoholików nauczyły się: nie mów, nie ufaj, nie czuj. 
Żyliśmy w domu, gdzie nikt nas nie słuchał; powiedziano nam, że nasze uczucia 
były złe. Zajmowaliśmy się innymi ludźmi i zaniedbywaliśmy siebie. Wielu 
z nas przyszło na pierwszy mityng nieszczęśliwymi i na pewnym poziomie 
nie rozładowanego gniewu. Czuliśmy, że straciliśmy lub zrezygnowaliśmy 
z tylu rzeczy w naszym życiu, że nie mamy już nic więcej do dania. 

Potrzeba, abyśmy zrozumieli, co się stało z nami jako dziećmi. Potrzebujemy 
wiedzieć, że problem rzeczywiście był i jest, że nie jest to nasza imaginacja. 
Pierwszym ruchem w DDA jest zbadanie wcześniejszego życia. Następnie uczymy 
się, jakie alternatywy są dostępne. Dla większości z nas osobisty proces odkrywania 
- zdrowienia ukazuje się przez udział w różnych mityngach by znaleźć te, na których
możemy rozpocząć naszą pracę. Kiedy znajdziemy mityngi, które nam odpowiadają,
czynimy je częścią naszego rozkładu zajęć. 

Uczymy się odczuwać. Odkrywamy siebie i swoją wartość, których wcześniej 
nigdy nie znaliśmy. Uczymy się, że nie musimy być doskonali i zauważamy 
jak dążenie do doskonałości prowadziło nas do obsesyjnego zachowania się, 
polegającego na zadowalaniu innych lub rzucaniu wyzwania. Uczymy się zmieniać 
nasze życie, opierając się na wyborze raczej, niż na samo unicestwiających 
nas reakcjach. Odkrywamy w nas dziecko. Przyznajemy, że to dziecko trzymało 
nas przy życiu, ale teraz potrzebuje naszej opieki. Odkrywamy magię zdziwionego 
dziecka, które żyje i zdrowieje. Uczęszczając na mityngi, pracując nad krokami, 
uczymy się jak stać pełnymi, zdrowymi ludźmi, jak na to zasługujemy. Możemy 
tylko dzielić się z tobą naszym doświadczeniem, siłą i nadzieją oraz zwrócić 
się do ciebie, abyś dzielił się swoją historią i dorastaniem z nami.



CERTYFIKAT PRAWA DO ZABAWY

Tym certyfikatem zaświadcza się, że . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jest dożywotnim, pełnoprawnym 
członkiem Wspólnoty Dorosłych Dzieci i jest na zawsze uprawniony(a) do:

Spacerów w deszczu, skakania przez kałuże, zbierania tęcz, wąchania kwiatów, puszczania 
baniek mydlanych, zatrzymywania się wzdłuż drogi, budowania zamków z piasku, oglądania 
zachodów słońca, księżyca i gwiazd, mówienia wszystkim „cześć”, chodzenia boso, 
przeżywania przygód, śpiewania w łazience, bycia wesołym w głębi serca, czytania książek 
dla dzieci, niemądrych zachowań, kąpania się w pianie, trzymania się za ręce, tańczenia, 
obejmowania i całowania, śmiechu i płaczu dla zdrowia.

Wędrowania po okolicy, odczuwania lęku, smutku, złości i szczęścia, porzucenia zmartwień, 
poczucia winy i wstydu. Mówienia „tak”, mówienia „nie”, wypowiadania czarodziejskich 
słów, zadawania masy pytań, jazdy na rowerze, rysowania i malowania, widzenia inaczej, 
przewracania się i powstawania, rozmów ze zwierzętami, spoglądania w niebo.

Ufania światu, późnego wstawania, wspinania się na drzewa, drzemki, nic nie robienia, 
marzeń na jawie, posiadania zabawek, walki na poduszki, poznawania rzeczy nowych, 
zapału do wszystkiego, błazenady, radości z istnienia swojego ciała, słuchania muzyki, 
odkrywania działania rzeczy, tworzenia nowych reguł, opowiadania historyjek.

Zbawiania świata, przyjaźni z innymi dziećmi z sąsiedztwa, oraz czynienia cokolwiek jeszcze, 
co daje więcej: szczęścia, poczucia niezwykłości, odprężenia, kontaktów z innymi, zdrowia, 
radości, miłości, zdolności do bycia twórczym, przyjemności, obfitości, wysokiej samooceny, 
odwagi, zrównoważenia, spontaniczności, wzruszenia, piękna, spokoju i energii życiowej; 
zarówno wyżej wymienionemu(ej), jak też pozostałym istotom ludzkim na tej planecie.

Co więcej, wyżej wymieniony(a), jest niniejszym oficjalnie uprawniony(a) do częstego 
odwiedzania:

wesołych miasteczek, plaż, łąk, szczytów gór, basenów, lasów, boisk, leśnych polan, 
wakacyjnych obozowisk, przyjęć urodzinowych, cyrków, ciastkarni, lodziarni, teatrów, 
akwariów, muzeów, planetariów, sklepów z zabawkami i innych miejsc, gdzie dzieci 
małe i duże przychodzą się bawić.

Oraz – jest usilnie proszony(a), żeby nigdy nie zapominał(a) motta Wspólnoty Dorosłych 
Dzieci:

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, ŻEBY MIEĆ SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO!

www.bit.ly/zdrowienie



Prawa Dorosłych Dzieci:
 

 Mam prawo do wszystkich dobrych chwil, za którymi tęskniłem 
przez te wszystkie lata, a których nigdy nie dostałam.

 Mam prawo do radości w tym życiu – tu i teraz; nie tylko do chwilowego, 
euforycznego uniesienia, ale do czegoś bardziej trwałego.

 Mam prawo odprężać się i bawić – nie używając alkoholu, narkotyków 
i innych „stymulatorów”.

 Mam prawo aktywnie dążyć do ludzi, miejsc i sytuacji, które pomagają 
mi osiągnąć dobre życie.

 Mam prawo powiedzieć o tym, gdy czuję, że coś nie jest dla mnie bezpieczne 
lub gdy nie jestem na coś gotowy.

 Mam prawo nie brać udziału ani w aktywnym, ani w biernym zachowaniu 
rodziców, rodzeństwa czy innych osób, robiących ze mnie „wariata”.

 Mam prawo do podejmowania ryzyka w granicach rozsądku 
i do eksperymentowania z nowymi sposobami zachowań.

 Mam prawo zmieniać moje nastawienie, moją strategię i mój sposób myślenia.
 Mam prawo do popełniania pomyłek i do niespełniania własnych oczekiwań.
 Mam prawo opuścić towarzystwo osób, które świadomie lub przez nieuwagę 

tłamszą mnie, wpędzają w poczucie winy czy upokarzają. Dotyczy to również 
mojego rodzica alkoholika, rodzica niealkoholika i każdego członka rodziny.

 Mam prawo położyć kres obcowaniu z ludźmi, którzy powodują, że czuję się 
poniżany lub upokarzany.

 Mam prawo czuć to, co czuję.
 Mam prawo ufać swoim uczuciom, sądom, wrażeniom i intuicji.
 Mam prawo, jako integralna osoba, rozwijać się duchowo, 

umysłowo, mentalnie i emocjonalnie.
 Mam prawo wyrażać wszystkie swoje uczucia w sposób nie destrukcyjny, 

w bezpiecznym miejscu i czasie.
 Mam prawo do takiego czasu, jaki jest mi potrzebny, abym, dzięki 

eksperymentom z tymi nowymi ideami, mógł wprowadzić zmiany
w swoim życiu.

 Mam prawo do selekcjonowania tego, co otrzymałem od rodziców
– do przyjęcia tych rzeczy, które dają się zaakceptować i do odrzucenia 
wszystkiego, co dla mnie jest nie do zaakceptowania.

 Mam prawo do życia zdrowego pod względem psychicznym i duchowym, 
nawet jeśli będzie ono częściowo lub w całości odbiegać od filozofii 
przekazanej mi przez rodziców.

 Mam prawo do znalezienia mojego miejsca w świecie.
 Mam prawo korzystać z powyższych praw – żyć w taki sposób, 

w jaki ja sam chcę i nie czekać aż mój rodzic wydobrzeje, będzie 
szczęśliwy, zwróci się o pomoc lub przyzna, że sam ma problem.



Najczęściej zadawane pytania:

Czym jest WSO?

WSO (World Service Organization of Adult Children of Alcoholics) to Organizacja Światowych 
Służb Dorosłych Dzieci Alkoholików. WSO to centralna organizacja programu DDA zbierająca i
rozprowadzająca informacje o spotkaniach; tworząca i rozprowadzająca literaturę do użytku 
Grup Rodzinnych i dostarczająca informacji ogółowi społeczeństwa.

Czym jest DDA?

DDA jest programem zdrowienia dla osób dorosłych, które zostały wychowane w rodzinie 
alkoholowej lub dysfunkcyjnej. Program DDA opiera się na sukcesach programu Anonimowych 
Alkoholików i na jego wersji Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji.

Czy moi rodzice muszą być alkoholikami?

Nie! Jeżeli identyfikujesz się z Problemem lub masz kilka cech z „Listy 14 cech DDA” (ang. 
„The Laundry List”), wspólnota DDA może Ci pomóc.

Jaki jest koszt uczestnictwa?

DDA to program samopomocowy, utrzymujący się z własnych składek. Zgodnie z naszą Siódmą
Tradycją finansujemy się sami. Podczas spotkań zbieramy dobrowolne składki od uczestników.

Czy DDA jest organizacją religijną?

DDA oferuje Duchową drogę do uzdrowienia; DDA nie jest organizacją religijną i nie jest 
związana z żadną religią. Jako struktura Dwunastu Kroków, zachęca każdego uczestnika do 
poszukiwania Siły Wyzszej i Boga, zgodnie z własnym rozumieniem. Niektórzy rozumieją Boga
według własnej religii, w której byli wychowani; w kościele, w synagodze, czy w meczecie. 
Niektórzy odkrywają Boga w czasie spotkań DDA, doświadczając Go jako pozytywną, 
wspierającą energię, której są wdzięczni. Niektórzy zastępują groźnego Boga z ich dzieciństwa, 
Siłą Wyższą lub Bogiem, który kocha i któremu możemy ufać bezgranicznie. Bez względu 
na to jakie jest nasze rozumienie Boga, wiemy na pewno, że pracując w programie nie możemy 
uzdrowić się sami. Aby powrocić to zdrowia psychicznego, polegamy na Sile Wyższej, 
czy Bogu zgodnie z naszym rozumieniem.

Czym jest Siła Wyższa?

Program DDA jest programem duchowym, nie opartym na żadnej religii ani wierze, lecz na 
zrozumieniu, że siła większa niż my sami może pomóc nam na drodze do uzdrowienia. Ta Siła 
Wyższa może być rozumiana w tak różny sposób, jak różne są osoby w naszych grupach.



Gdzie odbywają się mityngi?

Lista wszystkich mityngów znajduje się na stronie: www.adultchildren.org. Aby się upewnić czy
wybrany mityng nadal się odbywa, można zadzwonić pod podany numer telefonu. W zależności 
od potrzeb zdrowienia członków DDA, spotkania pojawiają się i znikają. WSO stara się 
uaktualniać informacje, ale nie gwarantuje, że każdy wymieniony na liście mityng obecnie się 
odbywa. Następny paragraf wyjaśni jakie istnieją możliwości, gdy nie ma mityngu w twojej 
okolicy.

Jakie są alternatywy, gdy nie ma żadnego mityngu w mojej okolicy?

Niestety, spotkania DDA nie odbywają się wszędzie. Jeżeli nie można znaleźć mityngu w swojej
okolicy, należy sprawdzić spotkania telefoniczne lub przez internet. Można je znaleźć na stronie 
internetowej ACA WSO pod zakładką „Telefon” i „Internet”. Innym rozwiązaniem jest 
stworzenie nowej grupy.

Jak założyć nową grupę?

Jeżeli nie ma mityngów w okolicy, można założyć nową grupę DDA. To jest proste. Należy 
zacząć od zapoznania się z materiałem „Wskazówki dla nowego mityngu” (ang. "Guidlines 
for a new meeting") z zakładki Literatura. Znajdują się tam wszystkie niezbędne materiały 
potrzebne do zorganizowania i prowadzenia spotkań nowej grupy DDA. Podstawowy tekst 
wspólnoty DDA, ang. „ACA Fellowship Text” (inaczej Wielka Czerwona Księga DDA) 
również zawiera informacje dotyczące utworzenia i prowadzenia spotkań grup DDA. 
Możesz też skontaktować się z polską Intergrupą DDA, korzystając ze strony www.dda.org.pl. 
Dodatkowe informacje oraz podstawowe materiały, są dostępne w dokumencie „Pakiet 
dla nowego mityngu” (ang. New meeting packet) na stronie www.adultchildren.org. 

Czy mogę uczestniczyć w „mityngu zamkniętym”?

Wiele grup DDA prowadzi mityngi zamknięte, co oznacza że są one zarezerwowane dla tych, 
którzy identyfikują się jako dorosłe dziecko. Goście są zaproszeni do uczestnictwa w mityngach 
otwartych, w których mogą wziąźć udział przyjaciele oraz krewni dorosłego dziecka. Niektórym
członkom DDA mityngi zamknięte oferują poczucie bezpieczeństwa i silniejszą identyfikację 
podczas słuchania osób zabierających głos i dzielących się swoim doświadczeniem (fragment 
„Wielkiej Czerwonej Księgi DDA” strona 566).

Dlaczego DDA nie podaje odnośników do innych stron internetowych?

Nie podajemy odnośników do innych stron, gdyż zgodnie z naszą Szóstą Tradycją nie 
wspieramy żadnej zewnętrznej inicjatywy. Ponieważ nie mamy kontroli nad tym dokąd mogą 
prowadzić inne strony i co mogą popierać, nie możemy naruszać tej Tradycji. DDA pozwala 
jednak, aby inne strony podawały link do naszej strony. Korzystamy wyłącznie ze strony: 
www.adultchildren.org.



Sponsoring w DDA/DDD -  Fragmenty oficjalnej literatury DDA

Fragment ulotki  z miedzynarodowego Kongresu DDA z 1991 roku w Calgary.

„Od pierwszego mityngu było ewidentne, że jedną rzeczą, w której byliśmy zgodni było to, 
że sponsorowanie praktykowane w programie AA nie było tym, co mogłoby służyć naszym 
potrzebom. (...)Ponieważ zależność i poczucie odpowiedzialności za uczucia innych osób są 
charakterystyczne dla DDA, chcemy przestrzec tych którzy szukają sponsoringu, by wystrzegali 
się osób, które zbyt chętnie udzielają tym osobom rad jak żyć i zbyt łatwo stawiają się w roli ich 
duchowej Siły Wyższej, terapeuty, guru, kochanka czy są posłannikiem najwyższej idei lub też 
zbyt łatwo udzielają wskazówek. Ten typ kontroli najlepiej opisuje się jako demonstracje 
własnej mocy.”

Fragmenty Wielkiej Księgi DDA („Big Red Book”)
Oficjalna Literatura Swiatowej Wspólnoty DDA (ACA)

Str. 369, Rozdział 11
„ACA Sponsorship – Fellow Travelers” (Sponsoring w DDA – Towarzysz Podróży”)

Sponsorowanie w DDA – początki modelu „Towarzysza podróży”.

W 1989 roku, Komisja DDA do spraw sponsorowania zaczęła polecać model „towarzysza 
podróży” oraz współsponsorowanie jako podejścia wypracowane przez wspólnotę DDA. 
Model sponsorowania w DDA jest modyfikacją metody stosowanej we wspólnocie 
Anonimowych Alkoholików. Model AA jest sprawdzonym sposobem, który pomaga członkom 
wspólnoty odnaleźć i utrzymać trzeźwość. Członkowie AA uczą się, aby rezygnować 
z destrukcyjnej samowoli, trenują rygorystyczną uczciwość i szukają woli Bożej. Podobnych 
rezultatów pragniemy we wspólnocie DDA; jednak Komitet do spraw Sponsorowania uznał, 
że model praktykowany w AA nie był dopasowany do pewnych cech jakie ma osobowość DDA,
takich jak nasze nadmierne poleganie na innych w celu uzyskania wskazówek i aprobaty, jak 
również tendencja do zarządzania życiem drugiej osoby. Obawiano się, że bez wprowadzenia 
zmian do modelu AA, sponsor DDA będzie odgrywał wobec podopiecznego rolę władcy, 
zamiast dać mu osobistą swobodę i możliwość wyboru. Tak więc model „towarzysza podróży” 
został wprowadzony, aby od początku ustawić sponsora i podopiecznego na równych pozycjach.

343, Rodział 9
„Quastions and Answers about ACA” (DDA – Pytania i odpowiedzi)

Jak znaleźć sponsora?

Znajdujemy sponsorów w trakcie mityngów DDA, sesji wyjazdowych lub innych spotkań 
w trakcie procesu zdrowienia. Uczęszczamy na mityngi i słuchamy innych osób dzielących 
się swoim doświadczeniem dotyczącym zdrowienia. Gdy rozpoznajemy sytuacje podobne 
do naszych własnych, możemy zapytać daną osobę, czy ma możliwość zostania sponsorem. 
Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem dotyczącym 
sponsorowania.


