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AA:n 12 askelta:
1. Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli muodostunut
sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään.
2. Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme.
3. Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan – sellaisena kuin
Hänet käsitimme.
4. Suoritimme perusteellisen ja rehellisen moraalisen itsetutkistelun.
5. Myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin
toiselle ihmiselle.
6. Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme heikkoudet.
7. Nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme.
8. Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää
heitä kaikkia.
9. Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, ellemme
näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita.
10. Jatkoimme itsetutkistelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.
11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan,
sellaisena kuin Hänet käsitimme, rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meidän
suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.
12. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa
tämän sanoman alkoholisteille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.
http://www.aa.fi/12a.html

Päihderiippuvuus AA:ssa:
kerhoilua vai ohjelmanläpikäymistä?

AA 1: ehdottaa addiktiivisen prosessin lopettamista AA 7: ehdottaa luopumista itsepäisyydestä, jotta
myöntämällä voimattomuutensa ja avuntarpeensa. voi mahdollistaa muutoksen elämässään.
AA2 : ehdottaa suuruudenhulluudesta luopumista ja
muistuttaa inhimillisestä epätäydellisyydestämme.
AA3: ehdottaa hallinnanhalulle rajoittamista itseä
koskeviin vastuisiin ja muun jättämistä Korkeimmalle
Voimalle.
AA4 : ehdottaa häpeäenergian, joka eristää meidät
itsestämme, muista ja korkeimmasta voimasta, poistamista.
Häpeäenergian poistumista seuraa hyväksyntä.
AA5 : ehdottaa lamauttavan (elämän)pelon rikkomista,
koska elämänpelko estää saamasta anteeksiantoa ja uskoa.
AA6 : ehdottaa täydellisyydentavoittelusta luopumista,
jotta kokisimme sisäiset haavamme, jotka voisivat näin
ollen parantuakin.

AA8 : ehdottaa ylpeyden vaihtamista rehellisyyteen.
AA9: ehdottaa hyväksynnän hakemisen lopettamista
ja yritystä eheytyä hyvittämällä harmit, jotka on
aiheuttanut.
AA10 : ehdottaa että laitamme päivittäin pois
puolustelumme ja myönnämme virheemme.
AA11 : ehdottaa maagisen pako todellisuudesta
-ajattelun vaihtamista henkisen elämän todellisuuteen,
vaikka se vaikeata onkin.
AA12 : ehdottaa marttyyrimaisesta uhrinroolista
luopumista ja elämänmuutoksen jakamista vertaistensa
kanssa.

Paranemattomuuden 12 askelta

1. Myönsimme että emme ole voimattomia minkään suhteen,
että osaamme hallita elämämme täydellisesti, samoin kuin kaikkien
niiden elämän jotka antavat meille luvan siihen.
2. Opimme uskomaan että ei ole olemassa meitä itseämme
suurempaa voimaa ja että kaikki muut ovat sekopäitä.
3. Päätimme että rakastamamme ihmiset ja ystävämme
luovuttavat tahtonsa ja elämänsä meidän huolenpitoomme,
vaikka he eivät ymmärtäisikään meitä.
4. Suoritimme perusteellisen ja rehellisen moraalisen ja
epämoraalisen tutkistelun kaikista tuntemistamme ihmisistä.
5. Myönsimme koko maailmalle kaikkien muiden ihmisten väärien
tekojen todellisen luonteen.
6. Olimme täysin valmiit poistamaan kaikki muiden ihmisten
luonteen heikkoudet.

Paranemattomuuden 12 askelta (jatkuu)
.
7. Vaadimme muita joko ryhdistäytymään tai häipymään.
8. Teimme luettelon kaikista henkilöistä jotka ovat vahingoittaneet
meitä ja tulimme valmiiksi tekemään mitä tahansa jotta
pääsisimme tasoihin.
9. Kostimme henkilökohtaisesti näille ihmisille milloin vain
mahdollista, ellei se maksanut meille henkeämme tai
vankilatuomiota.
10. Jatkoimme muiden tutkistelua ja kun he olivat väärässä,
kerroimme sen heille heti ja toistuvasti.
11. Pyrimme valittamisen ja nalkuttamisen avulla kehittämään
suhteitamme muihin koska he eivät ymmärtäneet meitä, pyytäen
ainoastaan että he alistuisivat ja toimisivat meidän tavallamme.
12. Koettuamme näiden askelten tuloksena täydellisen fyysisen,
emotionaalisen ja hengellisen murtumisen, yritimme syyttää siitä
kaikkia muita ja saada sympatiaa ja sääliä kaikissa toimissamme

Konfrontaatiotekniikka on käypää hoitoa :
1. Kerro diagnoosi ( ” Luulen että sinulla on alkoholismi-sairaus
ja olen siksi hyvin huolissani sinusta”)
2. Tunnusta potilaan reaktio ( ” Tiedän, että tämä tekee olosi
epämukavaksi…”)
3. Kysy potilaalta hänen näkemystään tilanteesta.
4. Selitä ongelman todisteet, vältä moittimista ja tarjoa toivoa.
5. Kysy potilaalta mitä hän tietää hoidoista.
6. Kerro potilaalle eri hoitovaihtoehdoista, joka sisältää
todennäköisen välttämättömyyden pysyvästä raittiudesta,
abstinenssista.
7. Muistuta, että vastuu muutoksesta ja hoidon hyväksymisestä
on potilaan.
8. Valituta potilaalla eri hoitovaihtosuunnitelma.
9. Tee ensi askeleet hoitosuunnitelman aloittamiseksi.
10. Erityisesti vakiinnuta roolisi potilaan liittolaisena ja sovi
seurantakäynnistä , mielellään muutaman päivän kuluessa.
D.A.Rastegar et al, Addiction Medicine: An Evidence-Based Handbook, 2005

