
12 vragen waarop alleen jĳ kunt antwoorden.

Omschrĳving van AA
“Anonieme Alcoholisten” is een gemeenschap van
mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en
hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelĳk

probleem op te lossen en anderen te helpen bĳ het
herstel van hun alcoholisme.

Het enige vereiste voor lidmaatschap is een ver-
langen op te houden met drinken. Er zĳn geen gel-
delĳke verplichtingen voor het AA-lidmaatschap;
wĳ

voorzien in onze behoeften door eigen bĳdragen.

AA is niet gebonden aan enige sekte, genoot-
schap, politieke partĳ, organisatie of instelling;
wenst zich niet te mengen in enig geschil; steunt of

bestrĳdt geen enkel doel.

Ons hoofddoel is nuchter blĳven en andere alcoho-
listen helpen nuchterheid te bereiken.

(Uit “Grapevine” met toelating)
Copyright: AA Grapevine, Inc.

Ik ben verantwoordelĳk...

Wanneer wie dan ook, waar ook ter wereld,

zĳn hand uitsteekt om hulp,

wil ik dat de hand van AA er altĳd zal zĳn.

En daarvoor ben ik verantwoordelĳk.



Jĳ alleen kunt beslissen of het AA-programma en
de AA-levenswĳze voor jou zin hebben en je
kunnen helpen. Dit is een beslissing die je zelf moet
nemen; niemand kan dat voor jou beslissen.

Wĳ kwamen bĳ AA omdat wĳ moesten toegeven dat
drinken een probleem was geworden. Een
probleem dat wĳ zelf niet meer konden oplossen.

Velen van ons wilden aanvankelĳk niet toegeven
dat zĳ niet meer sociaal konden drinken.

Maar toen vertelden AA-leden ons dat het
alcoholisme een ziekte is waarvan de ontwikkeling
kan worden tegengehouden zoals bĳ suikerziekte.

Vanaf dan zĳn wĳ begonnen met het observeren
van de symptomen van deze bĳzondere ziekte. Wĳ
hebben de feiten eerlĳk onder ogen gezien, juist
zoals wĳ eender welk ernstig gezondheidsprobleem
zouden onderzoeken.

Hieronder staan een twaalftal vragen die wĳ onder
ogen moesten zien. Wĳ hebben een eerlĳk
antwoord gegeven op deze realistische vragen
betreffende ons drinkgedrag en de gevolgen ervan
op ons dagelĳks leven. Ondervinding heeft ons
geleerd dat iemand die “ja” antwoordt op 4 of meer
vragen, een alcoholprobleem heeft of misschien al
een problematisch drinker is geworden.

Probeer jĳ ook eens voor jezelf eerlĳk te
antwoorden op deze vragen. En denk daarbĳ dat
het geen schande is toe te geven dat je een
gezondheidsprobleem hebt. Heb je dat probleem
werkelĳk, dan is het belangrĳk een oplossing te
zoeken.
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