MIKÄAALON?

Alkoholistien Aikuiset Lapset on  ryhmä, joka on tarkoitettu alkoholistisessa tai muulla tavalla toimin tahäiriöisessä perheessä  kasvaneille aikuisille ihmisille. Se on yhteisö, jonka jäsenet haluavat toipua lapsuuden olosuhteiden vaikutuksista.

Eheydymme tiedostamalla itsellemme tuhoisat toi minta- ja käyttäytymismallit, jotka ovat perintönä lap suuden kodista. Toipuminen tapahtuu jäsenten  jaka essa kokemuksensa, voimansa ja toivonsa. Toipumisen perustana on AAL:n  12 askeleen ohjelma.  Ryhmässä noudatetaan nimettömyyden periaatetta.

AAL:ssä emme  halua syyttää  ketään  menneisyyden olosuhteista, vaan tärkeintä on ymmärtää alkoholismin tai toimintahäiriön luonne perheen  sairautena, joka jatkaa vaikutustaan meissä aikuisina.

Päätarkoitus on toipua  keskinäisen avun  ja itsetun temuksen avulla  ja auttaa muita vielä kärsiviä aikuisia lapsia irrottautumaan menneisyyden tuskasta  ja saa maan  toivoa  huomiseen - elämällä  tätä päivää.

Ainoa  jäsenyysvaatimus on halu  toipua alkoholistisen tai toimintahäiriöisen perhetaustan vaikutuksista. Olet tervetullut juuri sellaisena kuin  olet.


ONGELMALISTA


Alkoholistiperheessä tai muulla tavalla häiriinty neessä perheessä  kasvaneilla  näyttää olevan  joitain yh teisiä luonteenpiirteitä.

1. Olemme eristäytyneitä sekä ihmisiä ja auktoriteetti
hahmoja pelkääviä.
 2. Meistä tuli hyväksynnänhakijoita ja kadotimme siinä ohessa identiteettimme.

3.Pelkäämme vihaisia  ihmisiä  ja kaikkea  henkilökohtais
ta arvostelua.


4. Olemme alkoholisteja tai menemme alkoholistien kanssa naimisiin tai löydämme jonkun mu un pakon omaisesti käyttäytyvän persoonallisu uden,  k uten työnar komaanin, täyttääksemme sairaat  hylkäystarpeemm e.

5. Elämme elämäämme uhrin näkökulmasta, ja tuo
heikkous vetää meitä  p uoleensa  rakkaus- ja ystävyyss uh
telssam me.


6. Meillä on ylikehittynyt vastuuntunto,  ja meidän  on helpompi huolehtia muista kuin itsestämm e; näin  mei dän  ei tarvitse  katsoa  liian läheltä omia  virheitämme, jne.

7. Saamme syyllisyydentunteita, kun  nousemme p uo lustamaan itseämme sen sijaan,  että antaisimme periksi muille.

8. Olemme riippuvaisia kiihtymyksestä.

9. Sekoitamme rakkauden ja säälin , ja meillä on taipu
mus "rakastaa''  ihmisiä, joita voimme sääliä ja pelastaa.


10. Olemme tukahduttaneet traumaattisen lapsuutemme  
tunteet  ja olemme  menettäneet kykymme tuntea tai il maista  niitä  (kieltäminen).

11. Tuomitsemme itsemme ankarasti, ja meillä on hyvin alhainen omanarvontunne.

12. Olemme riippuvaisia persoonallisuuksia, jotka kam moavat  hylkäämistä, ja teemme mitä tahansa jatkaak semme  suhdetta, ettei  meidän  tarvitsisi kokea  t uskallisia hylkäämisen tunteita.
 13. Alkoholismi on perhesaira us; meistä tuli para-alko holisteja (myötäriippuvaisia) ja omaksuimme tuohon sairauteen kuuluvia piirteitä, vaikkemme edes  juoneet.

14.  Para-alkoholistit ovat ennemminkin reagoijia kuin toimijoita.


MIKÄ TOI MEIDÄT AAL:ÄÄN?


Elämämme ei toiminut, ja siitä oli tullut hallitse-
mato nta. Jokin  t untui  olevan epämääräisesti pielessä. Olimme koettaneet kaikkea,  minkä  kuvittelimme te kevän meistä onnellisia, terveitä ja menestyviä. Mikään ei toiminut. Koettaessamme tavoitella päämääriämme monet meistä k uluttivat voimansa loppuun.

Menetimme luovuutemme, joustavuutemme ja huu morintajumme, jopa elämänilomme ja elämänhalum me. Mitä  tahansa teimmekin, tulokset eivät antaneet meille  enää iloa, voimant untoa, jännitystä tai virkis tystä. Palasimme aina samaan.  Olimme umpikujassa. Emme voineet  enää jatkaa samalla tavalla.

Emme kuitenkaan voineet hylätä ajatusta, että  joskus
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osaisimme elää, joten yritimme vielä kerran.  Kaikki voitettavana, ei mitään hävittävänä, tulimme ensim mäiseen  kokoukseemme.
Tie toipumiseen  saattoi
alkaa.

