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ON OLEMASSA RATKAISU

Anonyymit Alkoholistit
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”On olemassa ratkaisu. Tuskin kukaan meistä piti siitä, että joutui tutkistelemaan itseään, luopumaan ylpeydestään ja tunnustamaan puutteensa,
mikä on edellytyksenä pyrkimyksemme onnistumiselle. Mutta me näimme muiden onnistuvan näin
tehdessään, ja me itse elimme elämää, jonka toivottomuus ja turhuus ei enää jättänyt epäilyn sijaa.
Kun ihmiset, joiden ongelma oli ratkennut, lähestyivät meitä, meillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin tarttua niihin yksinkertaisiin hengellisiin
työkaluihin, jotka meille ojennettiin. Taivas ei ole
meille enää tavoittamaton, me olemme kohonneet
neljänteen ulottuvuuteen, jollaisesta emme olleet
osanneet edes uneksia.”
”Sitten ryhdyimme tarmokkaaseen toimintaan.
Ensimmäinen vaihe oli henkilökohtainen suursiivous, jollaista monet meistä eivät olleet koskaan
yrittäneet. Vaikka päätöksemme oli tärkeä ja ratkaiseva, sillä ei juuri olisi ollut pysyvää vaikutusta, ellei sitä olisi seurannut ankara pyrkimys kohdata niitä asioita, joka olivat olleet esteenämme,
ja yritys päästä niistä eroon. Alkoholi oli vain oire.
Meidän oli paneuduttava syihin ja olosuhteisiin.
Sentähden aloitimme henkilökohtaisella inventaariolla. Tämä oli neljäs askel.”
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Neljännen askeleen opas
Kaksitoista askelta on
elämäntapa

Toipuaksemme alkoholismista otamme ensin 12 askelta.
Toipumisen tila säilyy, kun ylläpidämme hengellistä kuntoamme kolmen viimeisen (10.
– 12.) askeleen avulla. Kun jatkuvasti sovellamme kunkin 12
askeleen periaatteita elämäämme, kasvamme myös hengellisesti.

AA on toveriseura, jossa ihmiset auttavat toisiaan toipumaan
alkoholismista. Sadan ensimmäisen jäsenemme kokemuksista kirjoitettiin kaksitoista
askelta ohjeiksi auttamaan alkoholisteja saavuttamaan parempi elämä ilman alkoholia.
Me, jotka olemme oppineet
ymmärtämään heidän elämän- Miten ohjelmamme
filosofiaansa, olemme huo- toimii?
manneet nämä askeleet kor- 1. Ohjelma auttaa meitä löytävaamattomiksi etsiessämme
mään itseämme suuremman
uutta elämäntapaa.
Voiman ja muodostamaan
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tietoisen yhteyden siihen Miksi otamme neljännen
sekä kehittämään tätä tie- askeleen?
toista yhteyttämme löytäOlemme uudistamassa elämäämme Voimaan.
määmme. Teimme päätöksen
2. Ohjelma saa aikaan toipu- luopua omista vanhoista elämiseemme tarvittavan per- mänohjeistamme ja päätimme
soonallisuuden muutoksen kokeilla AA:n 12 askeleen eläeli hengellisen heräämisen. misen ohjelmaa.
3. Ohjelma tarjoaa elämäntavan, joka voi auttaa meitä
olemaan onnellisia, tyytyväisiä ja levollisia sekä elämään antoisaa ja tarkoituksenmukaista elämää rauhassa ja harmoniassa itsemme,
muiden ihmisten ja Jumalan
– sellaisena kuin Hänet ymmärrämme – kanssa. Voimme kasvaa ymmärryksessä
ja toimeliaisuudessa palvellen ja auttaen muita – ilman
alkoholia.
Täsmälliset ohjeet 12 askeleen
ottamiseen ovat AA:n Isossa
kirjassa. Ison kirjan ensimmäisen laitoksen esipuheessa sanotaan: ”Tämän kirjan päätarkoitus on näyttää toisille alkoholisteille täsmälleen kuinka
olemme toipuneet”.

4

Elämä on paljon muutakin kuin
vain olla fyysisesti selvin päin
ja raittius on paljon muuta kuin
vain juomisen pakkomielteestä
vapautuminen. Raittius ei tosin
ole kovinkaan hauskaa, ellemme opi olemaan onnellisia ja
raittiita. Onnellisuus ja raittius
edellyttävät tunne-elämän raittiutta.
Neljäs askel on ensimmäinen
askel kohti sekä fyysistä että
tunne-elämän raittiutta. Yksi raittiuden edellytyksistä on
moraalinen inventaari – tarve
myöntää
persoonallisuuden
vajavuudet eli luonteenviat ja
neljäs askel on laadittu juuri
tätä moraalista itsetutkiskelua
varten.

Mistä surkea elämämme
johtui?

Ennen kuin juominen oli muuttanut ajatteluamme, olimme
selvinneet elämäntilanteista ja
pystyneet unohtamaan kohdallemme osuneet tapahtumat ja
sivuuttamaan ne. Elämäntilanteet eivät haitanneet ajatteluamme tai toimintaamme.

pelosta. Tämä mekanismi meidän on selvitettävä itsellemme
nähdäksemme, mistä surkea
elämämme johtui. Ei siis muiden teoista, vaan itsemme rakentamista ajatuksista, joista
nyt voimme vapautua tajutessamme ne turhiksi ja tarpeettomiksi.

Haluamme tietää totuuden
Juomisen seurauksena teim- itsestämme
me tekoja, jotka saivat meidät
tuntemaan syyllisyyttä, mutta
joita emme halunneet myöntää
tehneemme. Meidän oli siksi löydettävä syyllisiä pahaan
oloomme, ja kun tapahtumat
muistuivat mieleemme, teimme ajatuksissamme toisista
ihmisistä syntipukkeja, joille
olimme kaunaisia. Käänsimme
siis huonon olomme kaunaksi
toisia ihmisiä kohtaan.

Neljäs askel on meille ensimmäinen toiminnan askel. Se on
totuuden löytämisen ja kohtaamisen tapahtumaketju. Olemme etsimässä ”syitä ja olosuhteita”.
Haluamme paljastaa totuuden
itsestämme. Mikä oli meidän
osuutemme tapahtumissa ja
mikä oli meidän syytämme.
Haluamme nähdä totuuden
käyttäytymisessämme ja löytää ne asenteet, ajatukset, uskomukset, pelot, teot, reaktiot
ja käyttäytymismallit, jotka
ovat kahlinneet meitä ja aiheuttaneet ongelmamme ja epäonnistumisemme.

Nyt meidän on tehtävä neljäs
askel, joka osoittaa väärät tekomme ja virheellisen ajattelumme, eli sen, miten annoimme mitäänsanomattomien seikkojen – tai asioiden yleensäkin
– hallita ajatteluamme ja saada
meidät kärsimään kaunasta ja Haluamme tietää luonteenvi-
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kojemme täsmällisen laadun
ja sen, mikä on saanut meidät
tekemään vastenmielisiä tekoja – siksi, että päästyämme
vioistamme eroon, voimme
muodostaa uusia asenteita,
ajatuksia, uskomuksia, toimintatapoja sekä toimintamalleja
ja elää niiden avulla itsemme
ja muiden ihmisten parhaaksi.
Näin itsetutkiskelu valmistaa
meitä tarkoituksenmukaiseen
elämään – sellaiseen, jossa
voimme parhaiten auttaa muita ihmisiä.

luonteemme. Rehellisyys itseämme kohtaan on yksi avaimista uuteen elämäämme.

Teemme itsetutkiskelun
kirjallisena

Jos epäilet, onko sinulla ongelmia, mieti vain edellistä kertaa,
kun tunsit olosi rauhattomaksi,
ärtyneeksi ja tyytymättömäksi.
Muistele, kun suutuit - itsellesi
tai jollekulle toiselle. Muistele
edellistä kertaa, kun kiihdyit.
Muistele sitä, kun sinulla viimeksi oli ongelma tai vaikeuksia. Mistä viimeksi oli kyse
tuntiessasi olosi vaivautuneeksi ja epämukavaksi jossain tilanteessa? Kenestä oli kyse?
Mitä tapahtui?

Lisäksi tekemällä inventaarin
ja näkemällä vääryyksiemme täsmällisen luonteen pystymme tunnistamaan, milloin
saatamme olla lipsahtamassa
takaisin vanhaan elämäntapaamme ja menossa kohti uusia ongelmia ja ehkä kohti juomista.

Miten reagoimme?

Olemme olleet eksperttejä itsepetoksessa ja järkeilyssä. Tekemällä inventaarimme voimme päästä näiden esteiden
yli. Perusteellinen kirjallinen
inventaari avaa sellaisia alitajuntamme osia, jotka pysyvät
suljettuina silloin, kun vain puhumme tai ajattelemme, millaisia olemme. Kun kirjallinen
inventaarimme on vihdoinkin
kokonaan paperilla, on paljon
helpompaa nähdä ja paljon Tuntui kuin ihmisillä olisi olvaikeampaa kieltää todellinen lut valta ohjailla toimiamme.
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Aivan kuin he olisivat voineet
painella meissä joitain nappeja
ja me olisimme reagoineet siihen aina määrätyllä tavalla.

Mieti kolme esimerkkiä jokaisesta pelostasi – menneestä ja
nykyisestä (varsinkin niistä,
jotka ovat mielestäsi järjettömiä tai niistä, jotka eivät mieKauna on tapa, jolla monet lestäsi enää vaivaa sinua).
meistä ovat reagoineet menneisyyteemme. Kyse on elä- Seksi on alue, jolla useimmilla
mämme menneiden kokemus- meistä on ollut ongelmia. Eräs
ten elämisestä uudelleen ja vanhoista jäsenistämme kuvaa
uudelleen. Mitä useammin olet meitä ”surullisen hahmon raelänyt tilanteen uudelleen tai kastajiksi”, mikä on todellakin
mennyt mukaan ”olisi pitänyt” totta. Monet meistä kantavat
ja ”jos vain” -juttuun, sitä mer- mukanaan väärän syyllisyyden
kittävämpi tämä tapahtuma to- ja väärän häpeän taakkaa, kosdennäköisesti on.
ka olemme yrittäneet elää epärealististen tai vääränlaisten
Viha on keino, jolla useimmat moraalisääntöjen mukaan.
meistä ovat reagoineet nykyhetkeen. Se on reaktiomme
todellisuuden kohtaamiseen ja
sen kieltämiseen. Mitkä ovat Älä pelkää
asioita, jotka saavat sinut vi- Lähestyessään tätä askelta
haiseksi, ärsyttävät sinua tai moni meistä ehkä pelkää, etsaavat olosi tuntumaan epä- tä sisällämme on hirviö, joka
mukavalta. Mitkä ovat sinun tuhoaa meidät päästessään va”nappisi” ja miten niitä “pai- paaksi. Tämä pelko voi lykätä
inventaariamme tai saattaa jonellaan”?
pa estää meitä ottamasta tätä
Pelko on tapa, jolla olemme ratkaisevaa askelta ollenkaan.
reagoineet tulevaan. Se on vas- Meidän on muistettava, että
tauksemme tuntemattomaan; pelko on uskon puutetta ja nyt,
mielikuvituksen nurja puoli. kun olemme löytäneet rakasta-
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he keksivät jonkun tuhansista muista tekosyistä. Selvä ja
yksinkertainen totuus on, ettei
tuska tule tämän inventaarin
kirjoittamisesta, vaan tuska tuPelottoman ja perusteellisen lee kirjoittamisen vastustamiitsetutkiskelun tarkoitus on sesta.
lajitella koko elämämme sekavuus ja ristiriitaisuus niin, Alkoholistit haluaisivat kerettä saamme tietää, keitä to- ran toisensa jälkeen humaltua
dellakin olemme. Aloitamme uudestaan mieluummin kuin
uuden elämäntavan, sillä mei- joutua kohtaamaan joitakin
dän on päästävä eroon meitä totuuksia itsestään. Vapaus mihallinneista ja kasvuamme es- nän vallasta on mahdotonta,
täneistä ansoista ja rasitteista. jos pitää kiinni peloista ja saAinoa tapa pysyä selvänä on laisuuksista, joita on hautonut
olla juomatta ja ainoa tapa teh- koko elämänsä. Paradoksaadä inventaari on istua alas ja lista kyllä, Voiman löytäminen
mahdollistuu silloin, kun tulee
kirjoittaa se.
voimattomaksi ja alttiiksi vasTätä askelta ympäröi paljon taanottamaan.
liioittelua ja pelkoa (lähinnä
niiden luomaa, jotka eivät vie- Muista, ettei sinua arvioida
lä ole ottaneet neljättä askelta). käsialan, oikeinkirjoituksen,
van, henkilökohtaisen Jumalan, jonka puoleen kääntyä, ei
meidän tarvitse enää olla peloissamme.

Monet juovat itsensä juovuksiin tai eivät ehkä halua ymmärtää itsetutkiskelun koko
merkitystä tullessaan tähän askeleeseen. Miksi? He sanovat,
että kauan sitten haudattujen
muistojen kaivaminen esiin on
liikaa kestettäväksi – tai sitten
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pilkkusääntöjen tai kieliopin
perusteella. Tämä neljäs askel
on vain sinun silmillesi. Kerrot
sen myöhemmin viidennessä
askeleessa jollekulle, mutta
tämä on sinulle. Jos ajattelet
pyyhkiä pois tai luopua jostain kohdasta, älä tee sitä. Se
saattaa olla avaimesi johonkin

sinulta piilossa olevaan persoonallisuuden osaasi. Muista,
ettet voi tehdä täydellistä itsetutkiskelua, mutta voit tehdä
rehellisesti parhaasi ja saat olla
varma, että vilpitön parhaasi
tulee olemaan todella, todella
hyvä. Tärkeintä on, että opimme menetelmän, jota voimme
käyttää läpi koko elämän.

Upea seikkailu

Kun hengellinen sairaus
on voitettu

Yksi AA:n ohjelman suurimmista eduista on havaita, ettei
meidän tarvitse enää koskaan
olla yksin. Muutkin ovat tunteneet samoin kuin me. Muut
ovat epäonnistuneet siinä missä mekin. He ovat nyt tässä
yhteisömme voimavarana, valmiina ja innokkaina auttamaan
meitä.

Hengellinen sairaus on ongelmamme alku ja juuri, ja neljäs askel on alku hengellisen
sairautemme hoidolle. Muut
oireet, jotka versovat tästä juuresta eli hengellisestä sairaudesta, ovat fyysinen himo ja
psyykkinen pakkomielle.
Ison kirjan sivulla 64 sanotaan:
”Kun hengellinen sairaus on
voitettu, kuntoudumme psyykkisesti ja fyysisesti.”
Saatuamme neljännen askeleen valmiiksi olemme edenneet hyvän matkaa ongelmamme ratkaisemisen tiellä.

Jokainen, joka on noudattanut
ohjelmaa jonkin aikaa ja on
työskennellyt näiden askelten parissa, kertoo neljännen
askeleen olleen käännekohta
elämässään. Lopultakin huomaamme olevamme vain ihmisiä, ja että meillä on samat
pelot, kaipuut ja vaikeudet
kuin kaikilla muillakin.

Vaikka neljännellä askeleella
on vaikean askeleen maine, se
on todellisuudessa aivan yksinkertainen. Neljäs askel voi
olla upea seikkailu, jossa tarkastelemme aikaisempaa toimintaamme ja nykyistä käyttäytymistämme nähdäksemme, mitä haluamme säilyttää ja
mistä haluamme päästä eroon.
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Kukaan ei pakota meitä luopu- mannen askeleen jälkeen. Olet
nyt aloittamassa neljättä – sovi
maan kurjuudestamme.
siis viidennen askeleen vasToipuvina alkoholisteina meil- taanottajan kanssa tapaamilä on nyt oikeus saavuttaa hy- sen ajankohta nyt heti. Valitse
vinvoinnin korkeampi taso. neljännen askeleen opastaja
Voimme saavuttaa tämän hy- ja varaa noin kuukausi aikaa
vinvoinnin tason tarttumalla itsellesi tämän askeleen tekesiihen, mitä olemme tehneet miseen. Äläkä siirrä neljännen
väärin. Jos haluamme voida askeleen kirjoittamista, koska
hyvin, meidän on lopetettava et löydä ketään ”sopivaa” viisellaisten asioiden tekeminen, dennen askeleen vastaanottajotka saavat meidät voimaan jaa.
huonosti.
Kirjoitat inventaariasi itseäsi
Meistä ei tule täydellisiä. Jos
varten. Tässä vaiheessa viiolisimme täydellisiä, emme
dettä askelta ei ole vielä oleolisi ihmisiä. Tärkeää on, etmassa. Aloita inventaarisi ottä teemme parhaamme. Käytamalla kolme ensimmäistä
tämme työkalujamme ja kehiaskelta kirjallisena. Kirjoita,
tämme kykyämme selviytyä
mitä ne sinulle merkitsevät ja
tunteidemme kanssa. Emme
miten työskentelet niiden pahalua menettää mitään saavutrissa. Näin varmistamme vietamastamme; haluamme jatkaa
lä kerran, että olemme todella
ohjelmassa. Kokemuksemme
ottaneet kolme ensimmäistä
mukaan ei millään inventaaaskelta.
rilla – vaikka se olisi kuinka
peloton ja perusteellinen – ole 1. Myönnä voimattomuutesi
minkäänlaista kestävää vaikukirjallisesti ja keskustele
tusta, ellei sitä seuraa yhtä pesiitä, miten elämäsi on halrusteellinen viides askel.
litsematonta.
Iso kirja ehdottaa ottamaan 2. Kirjoita itseäsi suuremmasta Voimasta, johon olet alaskeleet neljä ja viisi heti kol-
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kanut uskoa, ja mitä toivot Joskus kuulee puhuttavan, että
tämän Voiman voivan tehdä neljännen askeleen inventaarin voi polttaa viidennen askehyväksesi.
leen jälkeen. Näin ei ainakaan
3. Kirjoita päätöksestäsi luoopasteta Isossa kirjassa. Jos
vuttaa tahtosi ja elämäsi
joku neuvoo tekemään siten,
Jumalalle ja tee tämä sitouniin katso, mitä edellä sanotmus kirjallisena.
tiin. Miten voit saada kahdeksannessa ja yhdeksännessä asMitä sitten viidennen
keleessa tarvitsemasi luettelon
jälkeen?
tuhkaläjästä?
”Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä
ja halusimme hyvittää heitä Neljä inventaaria
kaikkia.”
Iso kirja opastaa tekemään lu”Meillä on luettelo kaikista ettelon, inventaarin, kolmesta
henkilöistä, joita olemme va- OMAN TAHDON yleisestä ilhingoittaneet ja joita olemme menemismuodosta: kaunoista,
halukkaita hyvittämään. Laa- peloista ja muiden vahingoitdimme sen, kun teimme inven- tamisesta (keskittyen omaan
huonoon seksuaaliseen käyttaarion.”
täytymiseemme). Iso kirja
Näistä Ison kirjan lainauksista sanoo meidän tarvitsevan pevoi luonnollisesti päätellä, että ruskorjauksen seksin suhteen
olisi virhe ajatella, että odo- – ei vain jotain pikku huoltoa.
tamme kahdeksanteen askelee- Rehellisyys ja perusteellisuus
seen asti, ennen kuin teemme ovat avaimiamme.
tämän luettelon. Lisäksi ainoa
luettelo tai inventaari, johon Meidän pitäisi kirjoittaa itse
Iso kirja on viitannut kahdek- asiassa neljä inventaaria osana
santeen askeleeseen mennessä, neljättä askelta: kaunat, pelot,
on neljännessä askeleessa teh- seksi ja muiden vahingoittaminen. Neljä eri luetteloa on
dyt luettelot.
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kirjoitettava esimerkiksi siksi,
että on henkilöitä, joita olemme vahingoittaneet, mutta joita kohtaan emme esimerkiksi
tunne kaunaa, joita emme pelkää tai joihin meillä ei ole ollut
seksuaalista suhdetta. Jos emme siis tekisi vahingoitettujen
luetteloa, kuten Isossa kirjassa
ehdotetaan, olisimme jättäneet
pois tärkeitä tosiasioita, joiden
on oltava luettelossamme ja
viidennessä askeleessamme.
Kirjassa sanotaan kahdeksannessa askeleessa: ”Meillä on
luettelo kaikista henkilöistä,
joita olemme vahingoittaneet
ja joita olemme halukkaat hyvittämään. Me laadimme sen
tehdessämme inventaarion.”
Kukin luettelo on helpoin tehdä sarakkeissa, kuten Isossa
kirjassa on kuvattu. Kokemus
osoittaa, että neljän sarakkeen
muotoinen inventaari on paras.
Vaikka Ison kirjan esimerkki
on kolmesarakkeinen, on kirjan seuraavilla sivuilla ohjeet
neljännen sarakkeen ”vikamme ja väärät tekomme” kirjoittamiseen. Siinä sitten näemme
totuuden käyttäytymisestäm-
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me. Sarakemuodon avulla voi
havaita säännönmukaisuuden
helpommin. Suurin osa ihmisistä hyötyy sarakkeiden kirjoittamisesta
pystysuoraan.
Me kirjoitamme sarakkeet
pystysuoraan, mutta luemme
ne viidennessä askeleessa vaakasuoraan.

Löytääksemme totuuden

Kirjoitamme inventaarin löytääksemme totuuden . . . valheesta.

Neljäs askel auttaa meitä saamaan selville totuuden itsestämme työskentelemällä siten,
että tarkastelemme toimintaamme teoista sisimpäämme
päin. Kaunalistassa saamme
selville, etteivät ongelmamme
ole muiden aiheuttamia, vaan
kuten Iso kirja kertoo, ongelmamme ovat itse aiheutettuja.
Alkaessamme täydentää itsetutkiskelun neljättä saraketta,
selviää usein, että kolme ensimmäistä saraketta perustuvat valheeseen. Inventaarissa
kirjoitamme siitä, mikä en ole,
saadakseni selville sen, mikä
olen.

Perusteellinen neljän sarakkeen inventaari antaa kaiken
sen tiedon, mitä tarvitaan lopuissa ”talonsiivous” – askelissa. Jokaista neljää saraketta
käytetään viidennessä askeleessa. Sarakkeita 3 ja 4 käytetään kuudennessa ja seitsemännessä askeleessa. Ensimmäistä
saraketta tarvitaan askeliin 8
ja 9. Jos jostain syystä joudut
hävittämään inventaarisi, odota ainakin sen verran, että olet
saanut valmiiksi askeleet 5, 6
ja 7 ja olet tehnyt perusteellisen erillisen listan kahdeksatta
askelta varten.

Elämäntarinani

Pitäisikö minun kirjoittaa oma
nimeni itsetutkiskeluni ensimmäiseen sarakkeeseen? Tätä
kysytään usein aloitettaessa neljättä askelta. On paljon
mielipiteitä siitä, mikä on oikein ja mikä väärin, joten tästä
asiasta ei kannata kinastella.
Jonkun on sisällytettävä itsensä osaksi inventaaria, toisen ei.
Jos on kaunainen itselleen ja
keksii sihen syynkin, on jo ajatellut asiaa puoliksi valmiiksi
ja silloin on kaiketi syytä kirjoittaa nimensä luetteloon sekä
täydentää muutkin sarakkeet
Älä unohda, että rukoileminen loppuun asti.
on tärkeä osa neljättä askelta. Älä kuitenkaan turhaan inRukoukset tässä askeleessa ventoi hyviä ominaisuuksiasi
ovat aivan yhtä tarpeen kuin neljännessä askeleessa. Hyvät
varsinainen kirjoittaminenkin. ominaisuutemme eivät kosAskeleet ovat totuuden paljas- kaan saattaneet meitä vaiketamista ja luonteenvikojen sel- uksiin. Vajavuutemme estivät
ville saamista sekä niistä luo- meiltä Jumalan voiman, eivät
pumista. Neljännen askeleen hyvät ominaisuutemme. Hyvät
kirjoittaminen auttaa meitä ominaisuutemme eivät kospaljastamaan totuuden itses- kaan saattaneet meitä juovuktämme. Rukoukset auttavat siin.
saamaan selville. Askeleet viisi ja yhdeksän mahdollistavat Ison kirjan mukaan emme
luopumisen.
kirjoita ”elämäntarinaamme”
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neljännessä askeleessa. Se ehdottaa, että kerromme – emme
kirjoita – koko elämäntarinamme jollekulle viidennessä
askeleessa. Lukiessamme neljännen askeleen inventaariamme jollekulle toiselle henkilölle olemme itse asiassa kertomassa elämäntarinaamme.
Lyhykäisyydessään se voisi olla vaikka tällainen:
Itsekkyyteni ja itsekeskeisyyteni (hengellinen sairaus)
vuoksi vahingoitin toisia ihmisiä. Tämä aiheutti minulle
paljon pelkoja. Koska pelot
muuttuivat liian voimakkaiksi minun hallita, minäni (egoni) pakotti minut kääntämään
tilanteen päälaelleen ja tulin
kaunaiseksi vahingoittamilleni
henkilöille. Se sai asiat näyttämään siltä, että muut olivat
vahingoittaneet minua ja minä
olin itse syytön. Tämän ajatuksen avulla pystyin sulkemaan
mielestäni muille aiheuttamani
vahingot ja muistin ainoastaan
heitä kohtaan tuntemani kaunan. Suurin osa vaikeuksistani
oli syntynyt ihmissuhteissa. En
ihmettele lainkaan, miksi näin
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on. Mitä muita ”elämän työkaluja” on pelokkaalla ja kaunaisella ihmisellä? Hän tekee niin
kuin parhaiten osaa. Vahingoitin siis muita hengellisestä
sairaudesta – itsekkyydestä ja
itsekeskeisyydestä – johtuvien
kaunojen, pelkojen ja muiden
luonteenvikojeni vuoksi.
Siinä se, elämäntarinani!

Pakkomielteet

Psykologisesti
määriteltynä
pakkomielle on vastustamaton, toistettu, järjenvastainen
impulssi – jonkinlainen mielijohde. Voimme ajatella pakkomiellettä myös ylikorostuneina
vaatimuksina, jotka hallitsevat
normaaleja tarpeitamme. Iso
kirja puhuu ”jääräpäisyyden
rehottamisesta.”
Neljäs askel auttaa tiedostamaan niitä arkipäivän toimia
ja reaktioita, jotka ovat aiheuttaneet pakkomielteisyyden.
Olemme huomanneet monen
meistä kehitelleen tarpeettomia henkisiä, fyysisiä ja hengellisiä ongelmia itsellemme

oman pakkomielteisen käyt- tus: Jos päätät tehdä neljännen askeleen – ei täydellisesti,
täytymisemme vuoksi.
vaan vain niin hyvin ja rehelliMeillä on pakkomielteistä
sesti kuin pystyt – juuri nyt on
käyttäytymistä, jota täytyy
oikea hetki aloittaa.
kontrolloida. Näin tällaisen
käyttäytymisen
aiheuttamat Ei ole juurikaan merkitystä,
ongelmat häviävät. Jäljelle mitkä aikomuksesi tai asenjäävät kuitenkin ongelmat, teesi ovat aloittaessasi neljättä
jotka saivat meidät käyttäyty- askelta. Ei myöskään merkitmään pakonomaisesti. Nämä se, mitä ajattelet sen tekevän
ongelmat pysyvät meissä, kun- sinulle tai miten. Ainoa mikä
nes teemme jotakin asialle. Ne merkitsee, on, että teet nelovat olleet niin kiusallisia, että jännen askeleen rehellisesti ja
meidän oli paettava niitä lie- parhaan kykysi mukaan.
vittääksemme kipumme.
Lopeta sellainen järkeily, etPystyimme lopettamaan pak- tä tekisit sen paremmin myökomielteen, mutta emme pys- hemmin . . . tai kun olet ollut
tyneet olemaan taas alkamatta ohjelmassa pidempään . . . tai
uudestaan. Ottamalla askeleet jokin muu ontuva selitys, joita
4. – 9. teemme määrättyjä me muutkin yritimme aikoiasioita, jotka johtavat meidät namme käyttää.
sellaiseen elämäniloon ja hyvinvointiin, ettei meidän enää
Neljä ulottuvuutta
tarvitse olla pakkomielteisiä.
Emme tarvitse pakonomaisia Tekemällä perusteellisen, pepakokeinoja, koska ongelma lottoman, rehellisen ja tarkan
on menettänyt merkityksensä. inventaarin tarkastelemme elämämme neljää ulottuvuutta:
Pakkomielteisinä äärimmäi- fyysistä, henkistä, tunne-eläsyysihmisinä halusimme olla mää koskevaa ja hengellistä.
ylivertaisia ja mestareita vähän (Tosin vain neljäs ulottuvuus
joka asiassa. Siksi tämä ehdo- perustuu totuuteen).
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1. Kaunaluettelon ensimmäinen sarake käsittelee fyysistä osaa – kenelle tai mille
olemme vihaisia ja suuttuneita.
2. Toinen sarake käsittelee
henkistä puolta – mitä muut
meidän mielestämme tekivät meille.

3. Kolmas sarake käsittelee
tunne-elämää – miltä meistä tuntui, kun muut meidän
mielestämme käyttäytyivät
väärin meitä kohtaan.
4. Ja lopuksi neljäs sarake lähettää meidät hengelliseen
ulottuvuuteen
paljastaen
väärien tekojemme todellisen luonteen – totuuden
siitä, mitä todella tapahtui.
Neljäs sarake yleensä paljastaa, kuinka väärä ajatteluni sai minut toimimaan
siten, että asiat lähtivät menemään pieleen heti alusta.
Lähes kaikkien kaunojen
kohdalla huomaan kolmen
ensimmäisen
sarakkeen
muuttuvan valheeksi, kun
neljännen sarakkeen totuus
paljastuu.
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Ajattelepa tätä: Onko mahdollista, että inventaarin neljäs sarake, joka paljastaa totuuden,
on se polttoaine, joka mahdollistaa meidän sinkoutumisemme Ison kirjan kuvaamaan
”Olemassaolon
neljänteen
ulottuvuuteen”? Tätä ”Neljättä ulottuvuutta” kuvaillaan
myöhemmin kirjassa ”Hengen
valtakuntana” aloittaessamme
päivittäisen elämämme kymmenennen ja yhdennentoista askeleen avulla. ”Hengen
valtakunta” on muuttumaton,
koska neljännessä sarakkeessa
löytämämme totuus on muuttumaton. Totuus on aina läsnä
olemisemme ytimessä, vaikka
se olisikin valheen peittämä tai
estämä.

Todelliseen elämäniloon

Vaikka neljäs askel on elämän
ja kuoleman askel, älä suhtaudu siihen kuin hautajaisiin,
vaan niin kuin uuden pienokaisen syntymään – sillä juuri
niin on tapahtumassa ja siksi
inventaari onkin iloinen asia –
ja muista:
Pidä se yksinkertaisena!

Perusteellinen neljäs - viides
askelpari antaa sinulle enemmän vapauden ja hyvän olon
tunnetta, kuin pystyt kuvittelemaankaan. Tämä työskentely
voi johtaa todelliseen elämäniloon, sellaiseen, mitä et ole
kokenut lapsuuden jälkeen,
jos silloinkaan; johonkin, mitä
olet etsinyt, mutta et ole koskaan oikein löytänyt.

Muista, että olet luovuttanut

Toinen askel ei kehota: ”aloimme uskoa itseämme suurempaan voimaan” vaan että
”aloimme uskoa, ETTÄ meitä
suurempi voima..” voisi auttaa
meitä tulemaan taas järkiimme
ja onnellisiksi ihmisiksi.

neljännen ja viidennen askeleen tekemisessä . . . mikä tahansa vikasi . . . sinun on muistettava, että olet luovuttanut
sen . . . ja pusket eteenpäin.

Sinun reaktiosi

Luoja antoi meille vietit ja
vaistot jotain tarkoitusta varten. Ilman niitä emme olisi
kokonaisia ihmisiä. Jos emme
ponnistelisi ollaksemme henkilökohtaisesti turvattuja, emme korjaisi satoa tai rakentaisi suojaa, emme selviäisi. Jos
emme lisääntyisi, maa ei olisi
asuttu. Jos ei olisi sosiaaliviettiä, jos emme välittäisi toisten
seurasta, ei olisi yhteiskuntaa.
Siksi nämä tarpeet – sukupuolisuhteeseen, materiaaliseen ja
tunne-elämän turvallisuuteen
ja kumppanuuteen – ovat täysin tarpeellisia ja varmasti peräisin Luojalta.

Mitä pidätkään itseäsi korkeampana voimana, muista,
että kolmannessa askeleessa
teit päätöksen luovuttaa . . . et
vain pakkomielteistä käyttäytymistäsi, vaan myös tahtosi Vasta kun nämä vietit ja vaisja elämäsi ohjaamisen . . . tälle tot kieroutuvat ja vääristyvät
alkuperäisestä, joudumme vaikorkeammalle Voimalle.
keuksiin, sillä viettien ja vaisSiis mitä tahansa paljastuukin tojen vääristymä tuo tuskaa.
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Pakonomainen käyttäytyminen auttoi pakenemaan sellaista tuskaa. Juuri tästä sinun neljännessä askeleessasi on kysymys: auttaa tunnistamaan nuo
kieroutuneet ja ilman kontrollia olevat viettisi ja vaistosi ja
oppia tuntemaan itsesi ja reaktiosi.
Haluat kirjoittaa kaikki muistamasi kaunan, pelon, syyllisyyden sekä vihan tunteet ja
seksuaaliset epäonnistumiset.
Haluat selvittää reaktiosi siihen, mitä sinulle tapahtui.

Rehellinen parhaasi

Moraalinen itsetutkiskelu käsittelee sekä hyviä että huonoja tunteita. Kirjoita asiat,
jotka muistat ja joista tunnet
häpeällistä tuskaa, pelkoa tai
syyllisyyttä. Kirjoita myös ne
tilanteet, joissa olit itse syyllinen, ja mikä satuttaa sinua yhä.
Koska neljäs askel on pelkkä
alku loppuelämän kestävälle
tavalle, on suositeltavaa, että
ensin katsomme niitä henkilö-
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kohtaisia vinoumia, jotka vaivaavat meitä tällä hetkellä ja
ovat aika ilmeisiä. Kaivaudu
suurten ongelmien alkulähteisiin, kaivaudu syvälle ja anna
paineen alkaa purkautua.
Jos huomaat jonkun kysymyksen herättävän kipeitä tai ahdistavia muistoja, kirjoita ne
muistiin, vaikka muistosi eivät
olisikaan vastaus tähän nimenomaiseen kysymykseen. Etsi
ja kirjoita pelottomasti muistiin ne asiat, jotka ovat kipeitä
ja hävettäviä tai täyttävät sinut
pelolla, häpeällä tai millä tahansa epämiellyttävällä tunteella (syyllisyys, viha jne.).
Vaikka tämä on laaja katsaus,
älä anna sen pelottaa tai saada
sinua luopumaan. Ota kohta
kerrallaan ja kirjoita vastaus
omin sanoin – ota iisisti. Älä
poista mitään kohtaa. Jos haluat muuttaa jonkin kirjoittamasi kohdan, tee merkintä siitä,
miksi se on väärä. Lupaa itsellesi olla rehellinen ja rohkea.
Usko meitä, kun sanomme,
että palkkiosi tulee olemaan
suuri.

Jotkut ovat luopuneet itsetutkiskelusta, koska eivät ole
mielestään tulleet riittävän
rehellisiksi tai eivät muista
kaikkia tapahtumia, mitä heille
on sattunut. Tee vain parhaasi – rehellinen parhaasi. Sama
muistin suhteen. Kukaan ei
voi muistaa kaikkia elämänsä
tapahtumia. Käsittele siis sitä,
mitä pystyt muistamaan – nyt.

Kirjoita muistiin

Muista, ettei neljäs askel ole
minkään muuttamista. Tarkastelu ei muuta asioita, se vain
luetteloi asiat. Itsetutkiskelusi
on vain kuvaus tunteistasi ja
teoistasi syntymästäsi tähän
hetkeen.
”Kävimme läpi koko elämämme. Vain perusteellisuudella ja
rehellisyydellä oli merkitystä.”

Moni on huomannut hyödylliseksi pitää mukanaan pientä
vihkosta, johon voi merkitä
muistiin mitä tahansa, mitä
mieleen juolahtaa. Vihkonen
on sinulle hyödyksi itsetutkiskelussasi. Ei todella merkit-

se mitään, onko kirjoittamasi
asian päivämäärä tai paikka
hieman epätarkka. Kirjoita se
vain muistiin!
Järjestä turvallinen säilytyspaikka neljännelle askeleellesi. Mitään ei pitäisi jättää
kirjoittamatta siksi, että joku
ulkopuolinen saattaisi nähdä
sen. Kun olet siirtänyt asiat
muistivihkostasi varsinaiseen
luetteloosi, hävitä muistivihkon tiedot.

Menneisyyden rauniot

Muista, että neljännessä askeleessa kirjoitamme kaikki asiat
– myös ne, jotka saavat meidät
säpsähtämään . . . ne, joiden
kohdalla siristämme silmiämme ja ajattelemme: Voi ei – ei
tätä – mä kuolen – en kestä.
Kirjoita vain muistiin! Se ei
satuta muita kuin sinua.
Iso kirja viittaa ”menneisyytesi raunioihin” ja siksi haluaisimme keskittyä vain pakkomielteisen käyttäytymisemme
seurauksiin – meidän itsemme
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ulkopuolella oleviin ongelmiin. Niihin ongelmiin, jotka
muodostuivat pakkomielteisen
käyttäytymisemme seurauksena.

Jos olet ajatellut vanhempiesi ja muun ympäristösi olleen
suuri ongelmasi, on sinun
mentävä askel edemmäksi ja
mietittävä, mitä voit ja haluat
Mutta askeleet neljä ja viisi kä- tehdä asialle. Tämä on neljänsittelevät sitä, miten mennei- nen askeleen tarkoitus.
syys on vaikuttanut sisäiseen Tarkoitus ei ole vanhempiesi
maailmaamme. Kuinka nega- tai ympäristösi arviointi. Vantiiviset tunteemme itsestämme hempasi ja läheisesi tekivät
ja muista ovat raunioittaneet parhaansa, niin kuin osasivat.
meidät henkisesti, fyysisesti Joskus se oli hyvä, joskus huoja hengellisesti. Iso kirja opas- no suoritus.
taa meitä kirjoittamaan peloistamme (syyllisyyksistämme), Tarkoitus on auttaa sinua tulekaunastamme (vihastamme) maan tietoiseksi asenteistasi,
tai seksuaalisista epäonnistu- tunteistasi ja epäasiallisesta
misistamme.
käytöksestäsi (ja huomaa, että
kyseessä on sinun epäasiallinen käytöksesi) niin, että voit
alkaa uuden elämän.
Kenen asenteet?
On totta, että synnyttyämme
olimme vanhempiemme käyttäytymisen, asenteiden ja odotusten vaikutuspiirissä. Ne taas
perustuivat heidän vanhempiensa käyttäytymiseen, asenteisiin, odotuksiin – läpi sukupolvien. Joten, koska emme oikein
voi osoittaa sormella syyllistä,
voimme yhtä hyvin alkaa etsiä
parannuskeinoa.
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Syvälle näkymättömiin

Jotkut saattavat vastustaa joitain ehdotuksia, koska luulevat, etteivät heidän luonteenvikansa ole olleet niin räikeitä.
Heille voidaan ehdottaa, että
tunnollinen tutkiskelu todennäköisesti paljastaa juuri sen

virheellisyyden, jota vastus- Oikeassa vireessä
tettu kysymys käsittelee. Mieli
voi olla niin sulkeutunut, ettei Koko elämämme ajan meillä
se tajua olevansa sulkeutunut. on ollut oma tapamme ajatella ja toimia. Nyt meidän pitää
toimia oikealla tavalla pääsKoska pintapuolinen arvioin- täksemme oikeanlaiseen ajatti ei ole näyttänyt kovin huo- telutapaan. Lopeta siis itsesi
nolta, ovat monet meistä häm- huijaaminen sillä, että sinun pimentyneet huomatessaan vas- täisi päästä oikeaan vireeseen
tustelun johtuneen vain siitä, ottaaksesi tämän askeleen.
että olemme haudanneet nämä Olet oikeassa vireessä aloittavirheellisyydet syvälle näky- maan silloin, kun olet valmis
mättömiin
itsepuolustuksen aloittamaan toipumisen.
paksujen kerrosten alle.
Sairaat puolustelut, jotka antavat järkevän selityksen mihin tahansa ja kätkevät minkä
virheellisyyden tahansa, ovat
lopulta syösseet meidät pakkomielteiseen käyttäytymiseen ja
surkeuteen. Siksi perusteellisuuden pitäisi olla ohjenuoranamme tehdessämme itsetutkiskelua. Tässä yhteydessä
kirjoitamme
itsetutkiskelun
muistiin
selkeyttääksemme
ajatuksemme ja kyetäksemme
rehelliseen arviointiin. Se on
ensimmäinen konkreettinen
todisteemme täydellisestä halustamme päästä eteenpäin.

Me, jotka olemme ottaneet tämän askeleen, voimme kertoa,
että se toimii. Emme tienneet,
miten se toimii, ennen kuin
otimme askeleen, emmekä
osaa kertoa, miten se toimii
otettuamme askeleen - eli lopeta huolehtiminen. Se, mitä
etsit, ei ole vain pelkkä ”helpotus”. . . saat senkin, älä huolehdi. Se mitä saat, on todellinen
elämänilo. Usko meitä. Voit
saavuttaa elämänilon ja suuri
askel kohti sitä on, että siivoat
menneisyytesi.
Ota siis kynä ja kaavakkeet ja
aloita!Ennen tämän askeleen
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aloittamista täytyy tietysti kolmen edeltävän askeleen olla
tehtyinä. Varmista siis ENNEN
aloittamistasi
opastajaltasi,
hengelliseltä neuvonantajaltasi, kummiltasi, tms., että olet
valmis tähän.
Viimeiset sanat ennen kuin
aloitat: Jos et rehellisesti tiedä
vastausta johonkin kohtaan,
niin kirjoita vain, että et tiedä.
Yritä kuitenkin vastata jokaiseen kohtaan parhaalla mahdollisella osaamallasi tavalla.
Ja muista, jos joku kohta tuo
mieleen vaikeita asioita ja epämukavuutta, niin kirjoita sinua
vaivaava asia kaavakkeelle ja
pääse siitä eroon!
PONNISTELEMME
KOHTI KEHITYSTÄ – EMME
TÄYDELLISYYTEEN.

Ohjeita opastajalle

Tässä on muutamia neuvoja ja
työkaluja, jotka saattavat auttaa sinua tehdessäsi nelostasi
tai ohjatessasi suojattiasi nelosen pariin.
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Neljännestä askeleesta kuulee
usein puhuttavan paljon kielteistä. Nämä puheet saattavat
pelottaa siinä määrin, ettei askeleen tekemistä uskalla edes
aloittaa. Eikö meidän pitäisi
mieluummin rohkaista uusia
jäseniä tekemään tämä askel,
joka johtaa heidät vapauden
tielle – mieluummin kuin pelotella heitä antamalla negatiivisia kommentteja ja kylvämällä
pelkoa heihin?
On syytä painottaa neljännen
askeleen inventaarin kirjoittamisen tärkeyttä. Isossa kirjassa
on yhteensä 17 viittausta, jotka ehdottavat, että neljäs askel
tulisi olla kirjallinen. On siis
melko selvää, että teemme neljännen askeleen kirjallisesti.

Lue ohjeet Isosta kirjasta ottaessasi kaksitoista askelta! Toipuvana alkoholistina koko elämäsi ja raitiutesi riippuu siitä.
Jos olet AA-kummi tai opastaja
etkä ole seurannut Ison kirjan
ohjeita ottaessasi 12 askeltasi
. . . pistä ”opastaminen” jäihin
ja palaa takaisin Ison kirjan pariin ja ota 12 askelta uudestaan
kirjan ohjeita seuraten.

Kun pääset kahdenteentoista
askeleesen, joka on näiden 12
askeleen harjoittamista kaikissa toimissasi ja sinua neuvotaan ”saattamaan tämä sanoma” . . . ”tämä sanoma” on
sanoma AA:n 12 askeleesta!

Puutteellinen tai vääränlainen
opastaminen voi olla yksi syy
siihen, että niin monet alkoholistit hakevat apua vaarallisesta lääkityksestä tai muista
ohjelmista ja epäonnistuvat,
koska he eivät pääse oikeille
raiteille alusta pitäen. Siksi he
luulevat, ettei AA-ohjelma toimi heidän kohdallaan - vaikka
todellisuudessa he eivät toimi
AA-ohjelmassa.

Jos et käytä Isoa kirjaa, saatat viedä omaa sanomaasi ja
saat ihmiset tekemään ”sinun
ohjelmaasi” ennemmin kuin
Isossa kirjassa kuvattua AA:n
toipumisohjelmaa. Kun luet Se nimittäin toimii . . . jos SINÄ
lisäksi Ison kirjan esipuheen, toimit!
se kertoo Ison kirjan tarkoituksen olevan antaa ”täsmälliset
ohjeet”. Siksi kirjaa sanotaan
”oppikirjaksemme”.
Jotkut ”kummit” ehkä alkavat
purnata tätä vastaan ja jos olet
yksi heistä, meillä on askel siihen. Se on neljäs askel ja kaavake on ”kaunaluettelo”!

Neljännen askeleen työkirja

Työkirjan kaavakkeet on suunniteltu tekemään neljäs askel
niin helpoksi ja yksinkertaiseksi kuin mahdollista. Kaikki näissä kaavakkeissa on
suoraan AA:n Isosta kirjasta.
On tärkeää, että pidät velvol- Niissä ei ole mitään omia mielisuutenasi saattaa AA:n sa- lipiteitä - vain tosiasiaa AA:n
nomaa, jos otat AA-opastajan kokemuksesta.
vastuun. Lue Ison kirjan seitsemäs kappale. Tulokas luottaa Tässä on muutamia vinkkejä
sinuun – opastajanaan tai kum- auttamaan sinua tässä moraaliminaan – koko elämällään.
sessa inventaarissa:
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1. Voit luetteloida kaunat ryhmissä kuten esim. perhe,
koulu, ihmissuhteet, työ,
jne.
2. Jos et ole varma jostakin
inventaariisi liittyvästä asiasta, soita jollekin kokeneemmalle ja kysy hänen
kokemustaan.
3. Tee kirjoittamisesta jokapäiväinen tapa, vaikka se
olisi vain 10 minuuttia.

Ison kirjan menetelmä

Kaikki neljännen askeleen inventaarin kaavakkeet perustuvat AA:n Isoon kirjaan. Kaavakkeet on tehty Ison kirjan
tarkkojen ohjeiden mukaan
siten, että neljännen askeleen
ottaminen olisi niin helppoa ja
yksinkertaista kuin mahdollista:

1. Varmista, että olet ottanut
askeleet yksi, kaksi ja kol4. ÄLÄ kirjoita kaavakkeissa
me.
vaakasuoraan, vaan pystysarakkeiden mukaan eli en- 2. Täyttäessäsi kaavakkeita
sin KAIKKI nimet ja sitten
muista, että etenet ylhäältä
seuraavaksi KAIKKI syyt
alas sarake kerrallaan. Ei
jne.
siis vaakatasossa vasem5. OLE REHELLINEN! Ainoa
malta oikealle. Tee ensin
henkilö, joka voi oikeasti
valmiiksi koko sarake 1,
hyötyä tästä tehtävästä, olet
ennen kuin siirryt sarakkeesinä itse. Älä huijaa itseäsi
seen 2. Tee sitten valmiiksi
pois tästä mielettömän hiekoko sarake 2 ylhäältä alas
nosta kokemuksesta.
ja siirry sitten vasta seuraa6. On suositeltavaa, että otat
vaan sarakkeeseen. Tee saneljännen askeleen pätemoin JOKAISEN sarakkeen
vän opastajan tai kummin
kohdalla. Ylhäältä alas – ei
kanssa. Pätevä henkilö on
vasemmalta oikealle.
sellainen, joka on itse ottanut KAIKKI 12 askelta AA:n 3. Lue Ison kirjan 5. luvun
alusta kuusi sivua. HuoIsossa kirjassa annettujen
mioi jokainen kohta, jossa
ja kuvailtujen ohjeiden mumainitaan ”minä” tai ”itse”
kaisesti.
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4.

5.
6.

7.

ja niihin liittyvät kuvauk- 8. Kysy, jos olet epävarma jostakin.
set (esim. minäkeskeisyys,
itseluottamus, omavoimai9. Valmistaudu pitkään keskussuus, jne.).
teluun kummisi tai opastajasi kanssa.
Inventaarissasi on neljä
osaa ja ne tulee ottaa seuraavassa määrätyssä järjestyksessä:
1. Kaunakartoitus
Loppuelämän menetelmä
2. Pelkokartoitus
3. Seksuaalinen kanssaTässä neljännen askeleen inkäyminen
ventaarissa etsimme räikeim4. Muille aiheutettu
mät vikamme.
vahinko
Lue nyt Ison kirjan 5. kap- Henkilökohtaiset inventaarit
tulevat osaksi läpi elämänpaleen loppuosa.
kestävää menetelmää. MyöTee valmiiksi kaikki neljä hemmin, kymmenennen asinventaarikaavaketta. Seu- keleemme inventaareissa, taraa kunkin kaavakkeen oh- voitteemme ei ole vain pitää
jeita. Käytä tarvittaessa li- ”asumuksemme siistinä ja
säkopioita tai ruutuvihkoa. järjestyksessä” – korjaten virÄLÄ etene vasemmalta oi- heemme ja erehdyksemme niikealle – kaavakkeet pitäisi den tapahduttua – vaan myös
täyttää ylhäältä alas, jokai- ”kehittyä ymmärryksessä ja
nen sarake kerrallaan, en- toimeliaisuudessa.”
nen siirtymistä seuraavaan
Tässä vaiheessa monet meissarakkeeseen.
tä kiinnostuvat tuntemaan
Jos jumitut, tutustu ”heräte- ja ymmärtämään itseämme,
listaan” muistisi virkistämi- vaistojamme, viettejämme ja
yllykkeitämme
syvemmin.
seksi.
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Päivittäisissä kymmenennessä
ja yhdennessätoista askeleessa alamme seurata elämämme
tasetta – plussia ja miinuksia.
Tästä toiminnasta muodostuu
yksinkertainen jokapäiväinen
elämäntapa, jota käytämme
uudistamaan elämäämme.
Luonnollisesti mieleesi tulee
muistumaan unohtuneita asioita, jotka sinun olisi mielestäsi
pitänyt sisällyttää neljänteen
askeleeseesi. Älä huolehdi. Jos
otat nämä askeleet niin, kuin
ne on esitetty, ja olet ollut perinpohjainen parhaan kykysi
mukaan niitä ottaessasi, sinulla tulee myöhemmin olemaan
runsaasti aikaa palata neljänteen askeleeseen kymmenennen askeleen puitteissa vaikka
päivittäin. Ja voit tehdä sen
RAITTIINA!
Opettelet käyttämään näitä
hengellisiä työkaluja ensimmäistä kertaa. Käytät niitä
toivottavasti päivittäin koko
loppuelämäsi ajan kulkiessasi
onneen vievää tietä, sisälläsi
uusi rauha ja tyyneys sekä uusi
asenne ja näkökulma elämään.
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Itsekeskeinen motiivi

Sana motiivi mainitaan ainakin 9 kertaa Isossa kirjassa, ja
meitä opastetaan pohtimaan
näitä vaikuttimiamme. Yksi
esimerkki on 5. luvussa: ”Ensimmäinen edellytys on, että
olemme vakuuttuneita siitä,
että mikään elämä voi tuskin
olla menestys oman tahdon
ohjaamana. Siltä pohjalta joudumme melkein aina ristiriitaan jonkin tai jonkun kanssa,
vaikka motiivimme ovat hyvät.
Useimmat ihmiset yrittävät
elää omin voimin.”
Lisäksi voimme lukea: ”Yrittäessään tehdä näitä järjestelyjä näyttelijämme saattaa
joskus olla varsin hyveellinen.
Hän saattaa olla ystävällinen,
hienotunteinen, kärsivällinen,
antelias; jopa vaatimaton ja
uhrautuvainen. Toisaalta hän
saattaa olla ilkeä, itsekeskeinen, itsekäs ja epärehellinen.
Mutta, kuten useimmilla ihmisillä, hänellä todennäköisemmin on monenlaisia luonteenpiirteitä”.
Ja edelleen: ”Myöntäen voivansa olla hiukan itsekin vää-

rässä, hän on varma, että syy
on enemmän muissa ihmisissä.
Hänestä tulee vihainen, närkästynyt, itseään säälivä. Mikä
hänen perusvaikeutensa on?
Eikö hän olekin oman edun
tavoittelija jopa silloin, kun
yrittää olla ystävällinen? Eikö
hän olekin sen harhakäsityksen uhri, että hän voi puristaa
irti tyydytyksen ja onnen tästä
maailmasta, jos vain pärjää
hyvin? Eikö muille näytelmän
osallisille olekin ilmeistä, että
juuri näitä asioita hän haluaa?
Ja eivätkö hänen tekonsa saakin jokaisen heistä haluamaan
kostaa sieppaamalla näytelmästä kaiken, minkä vain irti
saavat. Eikö hän olekin, jopa
parhaina hetkinään, hämmennyksen aiheuttaja eikä sopusoinnun? Näyttelijämme on
itsekeskeinen, egosentrinen,
kuten sitä kutsutaan nykyisin.”

Itsekkyys – itsekeskeisyys

”Itsekkyys, itsekeskeisyys! Siinä, mielestämme, on vaikeuksiemme alku ja juuri. Satojen
pelon, itsepetoksen, omaneduntavoittelun ja itsesäälin
muotojen ajamana astumme
kanssaihmisten varpaille ja he
maksavat takaisin samalla mitalla.”
”Niinpä vaikeutemme, mielestämme, ovat pohjimmiltaan
itse aiheutettuja. Ne saavat
alkunsa meissä itsessämme
ja alkoholisti on äärimmäinen esimerkki oman tahdon
ohjaamasta
kapinallisesta,
vaikkei hän tavallisesti ajattele olevansa sellainen. Ennen
kaikkea meidän alkoholistien
täytyy vapautua tästä itsekkyydestä. Meidän täytyy, tai se
tappaa meidät!”

Kaksitoista askelta on

Yhteenvetona voimme lukea
Isosta kirjasta: ”Eivätkö useim- elämäntapa
mat meistä olekin huolissaan Ensin otamme järjestelmällivain itsestämme, kaunoistam- sesti kaikki kaksitoista askelta
ja opimme käyttämään niitä
me ja itsesäälistämme?”
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elämäntapana. Yhdeksän ensimmäistä askelta valmistavat
meidät uuteen elämään ja kolme viimeistä askelta ovat päivittäiset ylläpitoaskeleet, joiden avulla ylläpidämme hengellistä kokemustamme. Kun
jatkuvasti sovellamme 12 askeleen periaatteita jokapäiväiseen elämäämme, laajennamme hengellistä kokemustamme
ja kasvamme hengellisesti.
Ison kirjan loppupuolelta voit
lisäksi lukea: ”Kirjamme on
tarkoitettu vain ajatuksia herättäväksi. Ymmärrämme, että
tiedämme vain vähän. Jumala
paljastaa lakkaamatta lisää
sinulle ja meille. Pyydä Häneltä aamumietiskelyssäsi tietoa, mitä voit kunakin päivänä
tehdä vielä sairaan ihmisen
hyväksi. Vastaukset tulevat, jos
omat asiasi ovat järjestyksessä. Mutta on selvää, ettet voi
välittää jotain sellaista, mitä
sinulla ei ole. Pidä huoli, että
suhteesi Häneen on kunnossa,
niin suuria asioita tulee tapahtumaan sinulle ja lukuisille
muille. Tämä on meille suurenmoinen tosiasia.”
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Kauna (Ison kirjan mukaan)
Ongelman selitys
”Ensin näytti siltä, että tämä
maailma ja sen ihmiset olivat
usein melko väärässä. Se, että muut olivat väärässä, oli se
johtopäätös, mitä pidemmälle
monet meistä eivät näyttäneet
päässeen. Tavallisesti siitä
seurasi, että ihmiset kohtelivat
meitä edelleen väärin ja me
olimme edelleen vihaisia. Joskus se oli katumusta ja silloin
olimme vihaisia itsellemme.
Mutta mitä enemmän taistelimme ja yritimme omalla tavallamme, sitä huonommaksi
tilanne muuttui. Kuten sodassa, voittaja ainoastaan näytti voittavan. Voitonhetkemme
olivat ohimeneviä.”
”On selvää, että koko elämä,
johon sisältyy syvä kaunantunne johtaa vain turhuuteen
ja tyytymättömyyteen. Täsmälleen samassa määrin kuin
annamme näin tapahtua, tuhlaamme hetkiä, jotka olisivat
saattaneet olla arvokkaita.
Mutta alkoholistille, jonka toivo on hengellisen kokemuksen

ylläpitäminen ja karttuminen,
tämä kauna-asia on ehdottoman vakava asia. Meille selvisi, että se on kuolemanvakava.
Sillä kun haudomme sellaisia
tunteita, suljemme itsemme
pois Hengen valosta. Alkoholista johtuva mielen häiriötila
palaa ja me juomme jälleen.
Ja meille juominen merkitsee
kuolemaa.”

kuvitelluilla tai todellisilla, oli
valta tosiaankin tappaa meidät. Miten voisimme paeta?
Tajusimme, että nämä kaunantunteet on hallittava, mutta miten? Emme voineet poistaa niitä toivomalla, sen paremmin
kuin alkoholiakaan.”

vapauduttava vihasta. Murjotus ja kiukunpurkaukset eivät
olleet meitä varten. Ne saattavat olla normaalien ihmisten
kyseenalainen ylellisyys, mutta
alkoholisteille nämä asiat ovat
myrkkyä.”

”Menettelimme seuraavasti:
Oivalsimme, että ihmiset jotka
olivat kohdelleet meitä väärin,
olivat ehkä hengellisesti sairaita. Vaikka emme pitäneetkään
heidän oireistaan emmekä siitä, miten ne häiritsivät meitä,
myös he olivat sairaita kuten
me. Me pyysimme Jumalaa
auttamaan meitä osoittamaan
heille samaa suvaitsevaisuutta, myötätuntoa ja kärsivällisyyttä, joita ilomielin osoittaisimme sairaalle ystävälle. Kun
joku loukkasi meitä, sanoimme
itsellemme: ’Tämä on sairas
ihminen. Miten voin olla hänelle avuksi? Jumala, varjele
minua olemasta vihainen. Tapahtukoon Sinun tahtosi.’”

Mihin meidän on ryhdyttävä
”Jos aioimme elää, meidän oli ja mihin ei

Ratkaisu on saatavilla – meidän on myönnettävä sekä
muutettava asenteemme ja
luotettava Jumalaan.
”Palasimme tarkastelemaan
luetteloa, koska siinä oli tulevaisuuden avain. Olimme valmiit etsimään jotakin täysin eri
pohjalta. Aloimme huomata,
että maailma ja sen ihmiset
todella hallitsivat meitä. Siinä
tilassa muiden väärillä teoilla,
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”Vältämme kostoa ja riitaa.
Emme kohtelisi sairasta ihmistä sillä tavoin. Jos sen teemme,
tuhoamme mahdollisuutemme olla avuksi. Emme voi olla
avuksi kaikille ihmisille, mutta
ainakin Jumala osoittaa meille, kuinka suhtautua ystävällisesti ja suvaitsevaisesti kuhunkin heistä.”

omaa etua tavoittelevia ja peloissamme? Vaikka tilanne ei
olisi ollutkaan kokonaan meidän syytämme, koetimme olla täysin välittämättä toisesta
osapuolesta. Mikä oli meidän
itsemme syytä? Inventaari on
meidän omamme, ei jonkun
toisen henkilön tutkiskelu. Kun
ymmärsimme vikamme, teimme niistä luettelon. Asetimme
ne eteemme mustaa valkoisella. Myönsimme vääryytemme
Johtopäätös
rehellisesti ja olimme haluk”Kauna on syyllinen numero kaita oikaisemaan ne.”
yksi. Se tuhoaa enemmän alkoholisteja kuin mikään muu.
Siitä ovat lähtöisin kaikki hengellisen sairauden muodot,
sillä emme ole olleet sairai- Kaunakartoitus-kaavakkeen
ta ainoastaan psyykkisesti ja
käyttö
fyysisesti, vaan olemme olleet
hengellisesti sairaita. Kun ”Kauna on väärä arviointi”
hengellinen sairaus on voitettu, paranemme psyykkisesti ja HUOM: Täytä AINA ensin jokainen sarake yksi kerrallaan
fyysisesti.”
”Palataanpa taas luetteloomme. Karkottaen mielestämme
muiden tekemät vääryydet etsimme määrätietoisesti omia
virheitämme. Missä olimme
olleet itsekkäitä, epärehellisiä,
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PYSTYSUORAAN.

Sarake 1: Kaunan kohde

Käsittelemme kaunojamme,
niin kuin AA:n Iso kirja opastaa: Kirjoitamme luettelon
kaunan kohteista paperille.

Luetteloi kaikki ihmiset, paikat, asiat, instituutiot, ajatukset tai periaatteet, joita kohtaan
tunnet kaunaa tai joille olet
vihainen, suuttunut, ärtynyt,
loukkaantunut tai jotka koet
uhkaavina.

Mitä tapahtui?
Ole tarkka siitä, miksi olet vihainen.

”Kysyimme itseltämme, miksi
olimme vihaisia. Useimmissa
tapauksissa ilmeni, että itsetuntoamme, omaisuuttamme,
Nämä ovat kaunakartoitukses- tavoitteitamme, ihmissuhteisa sarakkeessa Kaunan kohteet tamme (seksuaaliset suhteet
eli kenelle tai mille olen kau- mukaan luettuna) oli loukattu
tai uhattu. Siksi olimme vihainainen?
sia.”
On parempi menetellä siten,
että ensin laadit mahdollisim- Sarake 3: Mitä minän osaa oli
man täydellisen luettelon kau- loukattu tai uhattu? Mihin
nan kohteista, ennen kuin siir- teko vaikutti?
ryt selvityksen muihin osiin.
Seuraavaksi tarkastelemme,
”Käsitellessämme
kaunoja
panimme ne paperille. Luettelimme henkilöt, instituutiot tai
periaatteet, jotka suututtivat
meitä.”
Sarake 2: Kaunan syy

mihin minän osa-alueeseen
kauna vaikuttaa. Mikä minän
osa vahingoittui tai oli uhattuna? Oliko kyseessä itsetuntomme, turvallisuutemme, tavoitteemme, ihmissuhteemme tai
sukupuolisuhteemme, joihin
joku oli sekaantunut? Kohdistuiko uhka siis sosiaaliviettiin,
turvaviettiin, sukupuoliviettiin
vai omiin tavoitteisiimme tai
pyrkimyksiimme eri viettialueilla?

Tämän jälkeen jatkamme Ison
kirjan esittämällä tavalla ja
kysymme itseltämme: Miksi
olen vihainen edellisessä sarakkeessa olevalle henkilölle,
instituutiolle tai periaatteelle?
Tähän kirjoitamme siis syyn Tässäkin menettelemme siten,
kaunaamme.
että kukin alasarake täytetään
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etenemällä ulkonaisista ilmenemismuodoista mahdollisimman tarkasti kohti perimmäisiä
vaikuttimiamme. Edellisestä
Miten tämä uhka tai sekaantu- sarakkeesta saatavan tiedon
minen vaikutti minän seitse- perusteella pyrimme pelottomasti arvioimaan omia vaikutmään alueeseen?
timiamme.
Mitä se sai minut tuntemaan?
Emme kiinnitä huomiota kau”Kaunaluetteloon merkitsim- nan kohteen meille mahdolme jokaisen nimen kohdalle lisesti tekemiin vääryyksiin,
omat vauriomme, miten olim- vaan tarkastelemme vain omaa
me vahingoittuneet. Oliko osuuttamme. Mikä oli minun
kyseessä itsetuntomme, tur- omaa syytäni? Mitkä olivat
vallisuutemme, tavoitteemme, minun väärät tekoni, minun viihmissuhteemme tai sukupuoli- kani, minun omat virheeni?
suhteemme, joihin oli sekaanMillainen väärä tekoni oikenuttu.”
astaan oli eli mikä on väärän
tekoni täsmällinen luonne?
Sarake 4: Mikä oli minun
Mitä tarkasti ottaen itse tein?
vikaani?
Totuus mitä todella tapahtui.
Käsittelemme minän vaiku(Määrittele tarkasti vääryyksitusalueen jokaisen sarakkeen
en sisältö, esim. valehtelin äikerrallaan loppuun, ennen
dille, petin puolisoani, varastin
kuin siirrymme tähän palstaan,
työnantajalta, jne.)
jossa käsittelemme omat vikamme. Tämän kartoituksen Pohdi sitten, milloin olet ollut
varsinainen tarkoitus on löytää itsekäs, epärehellinen, omaa
virheiden ja väärien tekojem- etua tavoitteleva, piittaamaton
me todellinen luonne ja monet ja peloissasi?
ensin luettelon alusta loppuun
(ylhäältä alas edeten), ennen
kuin siirrytään seuraavaan alasarakkeeseen.

LUONTEENVIKAMME.

Vastaamalla näihin kysymykKoko työn idea on löytää nämä siin pelottomasti etenemme
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sarakkeen 4 alasarakkeet yksi Tapahtumat, joihin kaunani
perustuu, ovat ehkä vuosikymkerrallaan alusta loppuun.
meniä vanhoja. Ne ovat olleet
”Karkottaen
mielestämme
ja menneet. Niitä en voi muutmuiden tekemät vääryydet ettaa. Sarake 2 sisältää nämä
simme määrätietoisesti omia
kaunan syyt omalta kannaltani
virheitämme. Missä olimme
nähtynä.
olleet itsekkäitä, epärehellisiä,
omaa etua tavoittelevia ja pe- Sarake 3 sisältää tiedon siitä,
loissamme? Vaikka tilanne ei mihin minän alueeseen kaunaolisi ollutkaan kokonaan mei- ni kohdistuu. Tämä ”viettimidän syytämme, koetimme ol- nä” on se, josta voidaan käyttää
la täysin välittämättä toisesta nimitystä ”oma tahto”. Tämän
osapuolesta. Mikä oli meidän oman tahtoni olen toipumisitsemme syytä? Inventaari on ohjelman 3. askeleen ottaesmeidän omamme, ei jonkun samme luovuttanut Jumalan
toisen henkilön tutkiskelu. Kun haltuun ja ohjaukseen. Omalymmärsimme vikamme, teim- la tahdollani en voi muuttaa
me niistä luettelon. Asetimme omaa tahtoani.
ne eteemme mustaa valkoiselVietit ovat välttämätön osa eläla. Myönsimme vääryytemme
mää, mutta sarakkeessa 4 ilmerehellisesti ja olimme haluknevät luonteenvikani ovat kuikaita oikaisemaan ne.”
tenkin kierouttaneet viettejäni
Tarkastelemme lopuksi teke- niin, etten voi vapautua näistä
määmme kaunakartoitusta ko- vajavuuksista omin voimin.
konaisuutena.
Toipumisen edistyessä voimSarake 1 sisältää luettelon kau- me omalla tahdollamme mernan kohteista: ihmisistä, insti- kittävästi vaikuttaa siihen,
tuutioista ja periaatteista, joita että opimme tunnistamaan
kohtaan tunnen kaunaa (suut- virheidemme ja väärien tekotumusta, ärtymystä, paheksun- jemme täsmällisen luonteen ja
siten myös luonteenvikamme.
taa, vihantunteita).
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Saavuttamamme itsetuntemus
auttaa meitä paremmin tunnistamaan ja myöntämään vaikuttimiemme todellisen luonteen.
– Mikä on totuus?

pyörimään? Joskus meistä
tuntuu, että pelko pitäisi asettaa samaan luokkaan kuin varkaus. Se näyttää aiheuttavan
enemmän vaikeuksia.”

– Mikä oli minun vikani?

– Miten olisin voinut toimia
toisin?
– Mikä oli vastuuni
tässä ihmissuhteessa tai
tilanteessa?

Mihin meidän on
ryhdyttävä?

”Kävimme läpi pelkomme perusteellisesti. Panimme ne paperille – silloinkin kun meillä
”Kävimme läpi koko elämämei ollut mitään niihin liittyvää
me. Vain perusteellisuudella ja
kaunaa. Kysyimme itseltämme,
rehellisyydellä oli merkitystä.
miksi meillä oli pelkomme.”
Kun olimme saaneet luettelon
valmiiksi, pohdimme sitä huo- Ratkaisu on saatavilla –
lellisesti.”
meidän on tunnustettava ja
muutettava asenteemme ja
luotettava Jumalaan

Pelko (Ison kirjan mukaan)

”Tämä lyhyt sana jotenkin
koskettaa elämämme jokaista
puolta. Se oli paha ja syövyttävä lanka; se kulki läpi koko
olemassaolomme kudoksen.
Se pani liikkeelle olosuhteiden
ketjuja, jotka tuottivat meille
epäonnea, jota emme mielestämme ansainneet. Mutta emmekö me itse panneet pallon
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”Eikö syy ollutkin, että itseluottamuksemme petti meidät?
Itseluottamus oli hyvä asia,
niin kauan kuin se riitti, mutta se ei riittänyt tarpeeksi pitkään. Muutamat meistä olivat
hyvin itsevarmoja, mutta se ei
täysin ratkaissut pelon ongelmaa, eikä mitään muutakaan
ongelmaa. Kun se teki meistä
tärkeileviä, sitä pahempi.”

”On ehkä olemassa parempi
tapa – meidän mielestämme
on. Sillä olemme nyt aivan
erilaisella perustalla; sellaisella, joka perustuu luottamiseen ja turvaamiseen Jumalaan. Luotamme mieluummin
kaikkivoipaan Jumalaan kuin
rajalliseen itseemme. Olemme maailmassa toteuttamassa osaamme, jonka hän antaa
meille. Juuri siinä määrin kuin
teemme niin kuin ajattelemme
Hänen tahtovan meidän tekevän ja nöyrästi luotamme Häneen, Hän tekee mahdolliseksi
kohdata katastrofi tyynesti.”
”Emme koskaan pyytele anteeksi keneltäkään, että luotamme Luojaamme. Voimme
nauraa niille, jotka pitävät
hengellisyyttä
heikkoutena.
Paradoksaalisesti - se on vahvuuden tie. Aikojen alusta on
tiedetty, että usko tarkoittaa
rohkeutta. Kaikilla uskovilla ihmisillä on rohkeutta. He
luottavat Jumalaansa. Emme koskaan pyytele anteeksi
Jumalan tähden. Sen sijaan
annamme Hänen osoittaa,
meidän kauttamme, mitä Hän

pystyy tekemään. Pyydämme
Häntä poistamaan pelkomme
ja suuntaamaan huomiomme
siihen, millaisia Hän tahtoo
meidän olevan. Alamme heti
päästä eroon pelosta.”
Johtopäätös on:
”Pelko on väärää luulemista”

Pelkokartoitus-kaavakkeen
käyttö

”Kun näimme pelkomme teimme niistä luettelon”
Lue Ison Kirjan sivun 67 viimeisestä kappaleesta seuraavan sivun ensimmäisen kappaleen loppuun.
Sarake 1. Pelon kohde. Ketä
tai mitä pelkään?
Käsittelemme
pelkojamme,
niin kuin AA:n Iso kirja opastaa: kirjoitan luettelon peloistani paperille. Luetteloin kaikki henkilöt, instituutiot ja periaatteet, joita kohtaan tunnen
pelkoa. Nämä ovat sarakkeessa ”Ketä tai mitä pelkään?” On
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parempi menetellä siten, että
ensin laadit mahdollisimman
täydellisen luettelon pelon
kohteista, ennen kuin siirryt
selvityksessä muihin osiin.

kukin sarakkeen 3 alasarake
täytetään ensin luettelon alusta
loppuun (ylhäältä alas edeten),
ennen kuin siirrytään seuraavaan sarakkeeseen.

Sarake 4. Mihin minän osaan
Sarake 2. Pelon aihe. Mitä pelko vaikuttaa?
pelkään?
Miksi minulla on nämä pelTämän jälkeen kysymme itsel- koni? Mikä minussa laukaisee
tämme: Miksi pelkään edelli- pelon?
sessä sarakkeessa olevaa henTutkimalla selvitystäni vasemkilöä, asiaa tai yhteisöä?
malta oikealle edeten voin nyt
Täytä sarake 2 ylhäältä alas. tarkastella pelkoa (sarake 1),
Älä etene sarakkeisiin 3 ja 4, pelon aihetta (sarake 2), sitä
ennen kuin olet edennyt sarak- minän vaikutusaluetta, johon
pelko liittyy (sarake 3) ja sen
keen 2 loppuun.
vajavuuteni täsmällistä luonnetta, joka laukaisee minussa
pelon ja rakentaa esteen JumaSarake 3. Mihin ”minän”
lan tahdon toteutumiselle eläosaan pelko liittyy? Mikä mimässäni (sarake 4). Eli MIKSI
nän osa on pettänyt minut?
PELKÄÄN.
Seuraavaksi tarkastelemme,
mihin minän osa-alueeseen
olemme turvanneet ja mikä on Pelkorukous:
pettänyt meidät. Kohdistuuko
pelkoni siis sosiaaliviettiin,
”Jumala, poista .........................
turvaviettiin, sukupuoliviettiin
pelkoni ja ohjaa huomioni
vai omiin tavoitteisiini? Tässiihen, mitä haluaisit
säkin menettelemme siten, että
minun olevan.”
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Seksuaalinen
käyttäytyminen (Ison kirjan
mukaan)

aalisen käyttäytymisen tuomariksi. Meillä kaikilla on seksiin
liittyviä ongelmia. Emme varmaankaan olisi ihmisiä, ellei
”Nyt sitten seksistä. Monet meillä olisi. Mitä sitten voimmeistä tarvitsivat siinä uudis- me tehdä niille?”
tusta. Mutta ennen kaikkea pyOhjeet ovat saatavilla
rimme olemaan järkeviä tässä
kysymyksessä. On niin helppoa ”Tutkimme omaa käyttäytypoiketa raiteilta. Tässä näem- mistämme viime vuosien aime ihmisten mielipiteiden me- kana. Missä olimme olleet
nevän äärimmäisyyksiin – ken- itsekkäitä, epärehellisiä tai
ties jopa älyttömyyksiin. Jotkut piittaamattomia. Keitä olimme
julistavat äänekkäästi, että loukanneet?
seksi on alemman luontomme Aiheutimmeko epäoikeudenvastustamaton halu, lisäänty- mukaisesti mustasukkaisuutta,
epäilyä tai katkeruutta? Mikä
misen perustarve.”
oli meidän vikaamme, mitä
”Sitten on niitä, jotka huutavat meidän olisi pitänyt tehdä toiseksiä ja lisää seksiä; niitä jot- sin? Panimme kaiken paperille
ka valittavat avioliitto-käytän- ja tarkastelimme sitä.”
nön olemassaoloa; niitä joiden
mielestä useimmat ihmisrodun ”Tällä tavalla pyrimme muovastoinkäymisistä ovat peräi- toilemaan terveen ja järkevän
sin seksistä. Heidän mielestään ihanteen uudelle seksielämälme emme saa sitä tarpeeksi tai lemme. Alistimme jokaisen
se ei ole oikeanlaista. He nä- suhteen tähän testiin – oliko se
kevät sen olevan tärkeää jo- itsekäs vaiko ei?”
ka paikassa. Yksi koulukunta
ei sallisi ihmisten maustavan Ratkaisu on saatavilla – meidän on muutettava asenruokaansa lainkaan ja toinen
teemme, käyttäytymisemme
laittaisi meidät tiukalle pippuja tekomme.
ridieetille. Emme halua ottaa
osaa tähän kiistaan. Emme ”Pyysimme Jumalaa muovaahalua ryhtyä kenenkään seksu- maan ihanteemme ja autta-
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maan meitä elämään niiden
mukaisesti. Pidimme aina mielessämme, että seksuaalinen
kykymme on Jumalan antama
ja sen vuoksi hyvä asia, jota ei
tule käyttää kevytmielisesti tai
itsekkäästi eikä myöskään halveksia tai inhota.”

että jotkut ovat yhtä fanaattisia
seksikysymyksissä kuin toiset
ovat vapaamielisiä. Vältämme
hysteerisiä ajatuksia tai neuvoja.”

”Minkälaiseksi ihanteemme
osoittautuneekin, meidän tulee olla halukkaat kasvamaan
sitä kohti. Meidän tulee olla
halukkaita hyvittämään, missä olemme tehneet vahinkoa,
edellyttäen, että emme niin
tehdessämme aiheuta lisää
vahinkoa. Toisin sanoen, käsittelemme seksiä samoin kuin
mitä tahansa muuta ongelmaa.
Mietiskellessämme kysymme
Jumalalta, miten meidän tulisi menetellä kussakin nimenomaisessa asiassa. Tulemme
saamaan oikean vastauksen,
jos sitä haluamme.”

”Mitä, jos emme pystykään
elämään valitun ihanteemme
mukaan, vaan hairahdumme?
Tarkoittaako se, että olemme
menossa juomaan? Jotkut ihmiset ovat sitä mieltä. Mutta
se on vain osa totuutta. Se riippuu meistä ja motiiveistamme.
Jos kadumme sitä, mitä tuli
tehdyksi ja meillä on rehellinen halu antaa Jumalan ohjata
meidät parempaan, uskomme,
että meille annetaan anteeksi
ja että olemme ottaneet opiksemme. Jos emme kadu, ja käyttäytymisemme
vahingoittaa
edelleen toisia, tulemme melko
varmasti juomaan. Emme esitä
teorioita. Nämä ovat itse kokemiamme tosiasioita.”

”Vain yksin Jumala kykenee
arvioimaan seksitilanteemme.
Neuvon kysyminen muilta on
usein toivottavaa, mutta annamme Jumalan olla lopullinen tuomari. Saamme nähdä,

”Yhteenveto seksistä: Rukoilemme tosissamme oikeaa
ihannetta, ohjausta kussakin
epävarmassa tilanteessa, tervejärkisyyttä ja voimaa tehdä
oikein.”
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Apu kaikkeen

Täytä ensin koko sarake ylhäältä alas, ennen kuin siirryt
”Jos seksi on liian hankala
sarakkeeseen 2.
kysymys, heittäydymme entistä innokkaammin muiden autSarake 2. Mitä tein?
tamiseen. Ajattelemme heidän
tarpeitaan ja työskentelemme Luetteloin jokaisen väärän teheidän hyväkseen. Tämä ve- on, jonka tein heille.
tää meidät ulos itsestämme. Se
vaientaa pakottavan tarpeen, Sarake 3. Mikä on väärien tekun periksi antaminen merkit- kojeni todellinen luonne?
sisi sydänsurua.”
Käyn läpi jokaisen alasarakkeen kerrallaan ja luetteloin
luonteenvikojeni ja virheelliSeksuaalisen
syyksieni todellisen luonteen.

käyttäytymisen kartoitus
– kaavakkeen käyttö

Sarake 4. Aiheutinko epäoikeutetusti . . . ?

Lue huolellisesti Ison kirjan
sivut 68 – 70. Taaskin, tee lis- Aiheutinko
epäoikeutetusti
ta itseäsi varten. Mitä tapahtui mustasukkaisuutta, epäluuloa
kussakin tapauksessa? Mitä se tai katkeruutta?
sai sinut tuntemaan?
Milloin olin ollut itsekäs, epärehellinen tai piittaamaton?
Iso kirja sivu 69:
”Tutkimme omaa käyttäyty- Oliko tämä suhde itsekäs?
mistämme viime vuosien aikana. Panimme kaiken paperille Mitä tein väärin?
ja tarkastelimme sitä.”
Sarake 5. Ketä vahingoitin?
Sarake 1. Ketä vahingoitin?
Täytä taaskin koko sarake valTutkin omaa käyttäytymistäni miiksi ennen siirtymistä seuraavaan sarakkeeseen.
viime vuosien aikana.
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Sarake 6. Mitä minun olisi pi- menneet virheet parhaan kykymme mukaan.”
tänyt tehdä toisin?

Ison kirjan sivuilta 73 – 80
löydät esimerkkejä asenteista
ja luonteenvioista, jotka aiheuttivat
epäonnistumisemme
ihmissuhteissamme ja jotka
”Mietiskellessämme kysymme usein ovat perustana muita vaJumalalta, miten meidän tuli- hingoittavalle omaa etuamme
si menetellä kussakin nimen- tavoittelevalle käyttäytymisellemme.
omaisessa asiassa.”
”Pyysimme Jumalaa muovaamaan ihanteemme ja auttamaan meitä elämään niiden
mukaisesti”.

”Rukoilemme hartaasti oikeaa ihannetta, ohjausta kussakin epävarmassa tilanteessa,
tervejärkisyyttä ja voimaa tehdä oikein.”

Muille aiheuttamamme
vahingot – Kahdeksannen
askeleen lista

Lue vielä kertaalleen huolellisesti Ison kirjan sivut 81 – 87.
Ison kirjan sivun 86 viimeisessä kappaleessa sanotaan:
”Olemme tehneet luettelon
niistä ihmisistä, joita olemme
käytöksellämme loukanneet ja
olemme valmiita korjaamaan
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Sivulta 88 voit lukea: ”Yhä
uudestaan ovat uudet tulokkaat yrittäneet pitää omana
tietonaan eräät elämänsä tapahtumat. He yrittivät välttää
nöyryyttävää kokemusta ja
ryhtyivät etsimään helpompia
keinoja. Melkein jokainen joi
itsensä humalaan. He olivat
seuranneet ohjelmaa tunnollisesti muilta osin ja ihmettelivät miksi he sortuivat. Me
epäilemme syyksi sitä, että
heidän suursiivouksensa ei ollut perinpohjainen. He tekivät
kyllä inventaarion, mutta jättivät pois laskuista muutamat
varaston ikävimmät tavarat.
He kuvittelivat voittaneensa
itsekkyyden ja pelon, he kuvittelivat nöyrtyneensä.”

Ja sivulta 89: ”Kun alkoholisti
palaa järkiinsä, häntä inhottavat tietyt tapahtumat, jotka
hän muistaa vain hämärästi. Nämä muistot ovat hänelle
painajainen. Hän vapisee ajatellessaan, että joku on nähnyt kaiken. Hän työntää nämä
muistot syvälle sisimpäänsä ja
pitää ne siellä niin kauan kuin
voi. Hän toivoo, etteivät ne
koskaan joudu päivänvaloon.
Hän elää jatkuvassa pelossa ja
jännityksessä – ja kaipaa viinaa rauhoittuakseen.”

Muille aiheuttamamme
vahingot – kaavakkeen
käyttö

Mitä tapahtui kussakin tapauksessa? Mitä se sai sinut tuntemaan?
Sarake 1. Ketä vahingoitin?
Sarake 2. Mitä tein tai jätin
tekemättä?

Luetteloin jokaisen asian, minkä tein heille.
Sarake 3. Mikä minän
osa-alue aiheutti vahingon?
Sarake 4. Mikä on väärien
tekojeni todellinen luonne?

Milloin olin ollut itsekäs, epärehellinen tai piittaamaton.
Sarake 5. Mitä minun olisi
pitänyt tehdä toisin?

Missä tilanteessa olin itse vääTaaskin, tee lista itseäsi varten. rässä? Mitä minun olisi pitänyt
tehdä toisin?
Muista edetä samoin kuin edellisissäkin kaavakkeissa: Yksi
sarake kerrallaan ylhäältä alas,
ennen kuin siirryt seuraavaan
sarakkeeseen.
Minän seitsemän aluetta:
”Tutkimme omaa käyttäytymistämme viime vuosien aikana. Panimme kaiken paperille
ja tarkastelimme sitä.”

Itsetunto – Mitä ajattelen itsestäni.
Ylpeys – Miten ajattelen muiden ajattelevan minusta.
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Tunne-elämän turvallisuus –
Yleinen tunne henkilökohtaisesta hyvinvoinnista.
Omaisuus – Rahan, omaisuuden ja omistamisen peruskaipuu.
Ihmissuhteet – Suhteemme
toisiin ihmisiin.
Seksisuhteet – Perusvietti seksuaaliseen kanssakäymiseen.
Tavoitteet – Päämäärämme,
aikeemme ja tulevaisuudensuunnitelmamme.
Tavoitteet tarkoittavat asioita,
joita haluamme.
Huomaamme itsellämme seuraavanlaisia tavoitteita:
– Tunne-elämän tavoitteet eli
tunne-elämän turvallisuus:
Sisältää kaikki tunteemme.
– Materiaaliset tavoitteet eli
”Omaisuus”: Fyysinen ja
taloudellinen hyvinvointi.
– Sosiaaliset tavoitteet eli
paikkamme ja asemamme
yhteiskunnassa. Miltä elämämme näyttää muiden
silmin ja mitä muut meistä
ajattelevat.
– Seksuaaliset tavoitteet – pitääkö tätä edes selittää?
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Kaunainventaarin
heräteluettelo

Tässä on luettelo ihmisiä, instituutioita ja periaatteita, jotka
saattavat olla avuksi kaunainventaarissasi. Voit vapaasti
täydentää luetteloa tarpeesi
mukaan.
IHMISET

Vanhemmat
Siskot ja veljet
Tädit ja sedät
Serkut
Langot ja kälyt		
Papisto
Poliisi
Lakimiehet
Tuomarit
Aviopuolisot
Tyttö- ja poikaystävät
Koulukaverit
Parhaat ystävät
Elinikäiset ystävät
Lapsuuden ystävät
Lääkärit
Työnantajat
Työntekijät
Työkaverit
Tuttavat
AA ystävät
Armeijakaverit

Opettajat
Velkojat
Ehdonalaisvalvojat
Koeajan valvojat
INSTITUUTIOT

Avioliitto
Kirkko
Raamattu
Uskonto
Rodut
Kansalaisuus
Filosofia
Politiikka
Laki
Valta
Hallitus
Valtio
Koululaitos
Vankilajärjestelmä
Mielenterveysjärjestelmä
Sosiaalijärjestelmä
PERIAATTEET

Jumala
	 
Jumaluus
Jeesus Kristus	 
Saatana
Taivas	 
Helvetti
Kuolema
Kymmenen käskyä

Synti	 
Perisynti
7 kuolemansyntiä
Kuoleman jälkeinen elämä
Kosto	 
Aviorikos
Uskottomuus
Kultainen sääntö

Pelkoinventaarin
heräteluettelo

Tässä on luettelo peloista, jotka saattavat olla avuksi pelkoinventaarissasi. Voit vapaasti täydentää luetteloa tarpeesi
mukaan.
Jumalan pelko
Kuoleman pelko
Hulluksi tulemisen pelko
Alkoholin pelko
Yksinäisyyden pelko
Turvattomuuden pelko
Huumeiden pelko
Sairastumisen pelko
Torjutuksi tulemisen pelko
Seksi-pelko
Itseilmaisun pelko
Retkahtamisen pelko
Synnin pelko
Auktoriteetin pelko
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Korkean paikan kammo
Vanhempien pelko
Työttömyyden pelko
Töihin joutumisen pelko
Eläinpelko
Hyönteispelko
Puolison menettämisen pelko
Poliisin pelko
Vankilan pelko
Lapsen menettämisen pelko
Lääkäripelko
Varastamisen pelko
Homojen ja lesbojen pelko
Velkojien pelko
Ilmitulon pelko
Epäonnistumisen pelko
Vastuun pelko
Onnistumisen pelko
Fyysisen kivun pelko
Pelon pelko
Hukkumisen pelko
Miesten/naisten pelko
Ihmispelko
Itkemisen pelko
Yksin olemisen pelko
Rotupelko
Köyhyyden pelko
Hylätyksi tulemisen pelko
Läheisyyden pelko
Paheksunnan pelko
Torjutuksi tulemisen pelko
Raittiuden pelko
Vanhuuden pelko
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Tuntemattoman pelko
Sairaalapelko
Tunteiden pelko
Välienselvittelyn pelko
Vastuun pelko
Väkivallan pelko
Toisten loukkaamisen pelko
Juorujen pelko
Hallituksen pelko
Elävänä olemisen pelko
Jengipelko
Muutoksen pelko
Inventaarin
kirjoittamisen pelko
Aseiden pelko
Varakkaiden pelko

Seitsemän apukysymystä

sovelletaan ratkaisuja ongelmiin.

Syyllisyys, kauna, pelko, riittämättömyys ja hengellinen 1. Katsoessasi elämääsi taaksepäin, mitkä muistot ovat
yksinäisyys ovat sellaisia tunedelleen kipeitä, syyllistäne-elämän alueita, jotka näytviä, häpeällisiä?
tävät aiheuttavan vakavimmat
ongelmat toipuville alkoholis- 2. Millä tavoin pidät itseäsi
teille.
riittämättömänä tai puutteellisena?
Seuraavien seitsemän kysymyksen ei ole tarkoitus täy- 3. Kenelle olet kaunainen ja
miksi? Ole perusteellinen.
dentää tai korvata Ison kirjan
neljännen askeleen menetel- 4. Mitä luonteenvirheitä sinulmää. Kysymyksiä voi käyttää
la mielestäsi on? Niin kuin
auttamaan kirjoittamisen alkäsität ne nykyään?
kuun pääsemiseksi. Niitä voi
5. Millaisia ongelmia sinulmyös käyttää opastajan kanssa
la on jatkuvasti läheistesi
inventaarin esikysymyksinä.
kanssa? Mitä ihmissuhteissasi näyttää aina tapahtuvan
Nämä kysymykset ovat olleet
silloin, kun tulee riita.
myös tehokkaita auttamaan
sellaisia vanhempia jäseniä, 6. Millä tavoin uskot AA:n
jotka kamppailevat vaikeukvoivan auttaa sinua näissä
sissa.
ongelmissa?
Seitsemän kysymystä ovat 7. Millä tavoin uskot AA:n
voivan alkaa muuttaa asioimyös osoittautuneet tehokta?
kaiksi varsinkin ”älykköjen”
käyttöön, joiden ”pohja” ei ole
kovinkaan syvällä.
Kun kysymysten vastaukset on
kirjoitettu muistiin, niistä keskustellaan opastajan kanssa ja
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Kaunan syy

Miksi olen kaunainen,
vihainen, suuttunut,
ärtynyt tai loukkaantunut?
Mitä tapahtui?
Mitä muut tekivät meille
(meidän mielestämme)?

Kaunan kohde

Kenelle tai mille olen
kaunainen, vihainen,
suuttunut, ärtynyt,
loukkaantunut tai
minkä koen uhkaavana?
Ihmissuhteet

Tavoitteet

Aineellinen omaisuus

Turvallisuuden tunne

Ylpeys

Itsetunto

Mihin teko vaikutti?
Mitä minän osaa oli loukattu
tai uhattu?

Seksisuhteet
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Piittaamaaton / Loukkaava

Pelokas

Omaa etua tavoitteleva

Epärehellinen

Itsekäs

Mitä tarkasti ottaen itse tein.
Totuus siitä, mitä todella tapahtui.

Virheeni, vajavuuteni
eli
väärän tekoni täsmällinen luonne.

Mikä oli minun vikaani?

Pelon aihe

Mitä pelkään?
Mistä tunnen
syyllisyyttä?

Ketä tai mitä pelkään?

Ihmiset, instituutiot, periaatteet tai mitkä tahansa,
mitä pelkään.
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Tavoitteet

Omaisuus

Turvallisuuden tunne

Ylpeys

Oma tahto

Itsekuri

Itsevarmuus

Itseluottamus

Mihin minän osaan pelko
vaikuttaa?

Ihmissuhteet

Mihin minän osaan pelko
liittyy? Mikä minän osa
on pettänyt minut?

Seksisuhteet

Itsetunto

PELKORUKOUS:
”Jumala, poista ...................... pelkoni ja
ohjaa huomioni siihen, mitä haluaisit
minun olevan.”

On ehkä olemassa parempi tapa – meidän mielestämme on. Sillä olemme nyt
aivan erilaisella perustalla; sellaisella,
joka perustuu luottamiseen ja turvaamiseen Jumalaan. Luotamme Mieluummin
kaikkivoipaan Jumalaan kuin rajalliseen
itseemme. Olemme maailmassa toteuttamassa osaamme, jonka Hän antaa
meille. Juuri siinä määrin kuin teemme
niin kuin ajattelemme Hänen tahtovan
meidän tekevän ja nöyrästi luotamme Häneen. Hän tekee mahdolliseksi kohdata
katastrofi tyynesti. Emme koskaan puolustele kenellekään sitä, että luotamme
Luojaamme. Voimme nauraa niille, jotka
pitävät hengellisyyttä heikkoutena. Paradoksaalisesti – se on vahvuuden tie. Aikojen alusta on tiedetty, että usko tarkoittaa rohkeutta. Kaikilla uskovilla ihmisillä
on rohkeutta. He luottavat Jumalaansa.
Emme koskaan puolustele Jumalaa. Sen
sijaan annamme Hänen osoittaa, meidän
kauttamme, mitä Hän pystyy tekemään.
Pyydämme Häntä poistamaan pelkomme
ja suuntaamaan huomiomme siihen, millaisia Hän tahtoo meidän olevan. Alamme
heti päästä eroon pelosta.

Pyydämme päästä peloistamme

Ihmiset, joiden kanssa
minulla on ollut
vahingollista
seksuaalista
kanssakäymistä

Mitkä olivat
väärät tekoni?

Kysyin itseltäni
mitä tein.
Mitä tein väärin?

Oliko tämä suhde itsekäs?

Tavoittelinko omaa etuani?

Olinko piittaamaton?

Olinko epärehellinen?

Olinko itsekäs?

Aiheutinko
epäoikeutetusti?

Mustasukkaisuutta?

Mikä on väärien tekojeni, vikojeni, virheideni, vajavuuksieni, puutteellisuuksieni
täsmällinen luonne (luonteenvikani)?

Katkeruutta?

Mitä tein?

Epäluuloa?

Ketä vahingoitin?

Keitä
vahingoitin?

Ketkä vahingoittuivat?
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Yhteenvetona seksistä:
Rukoilemme tosissamme oikeata ihannetta, ohjausta kussakin epävarmassa
tilanteessa, tervejärkisyyttä ja voimaa
tehdä oikein.

Pyysimme Jumalaa muovaamaan ihanteemme ja auttamaan meitä elämään
niiden mukaisesti. Pidimme aina mielessämme, että seksuaalisuus on Jumalan
antama ja sen vuoksi hyvä asia, jota ei tule
käyttää kevytmielisesti tai itsekkäästi eikä
myöskään halveksia tai inhota.

Mitä minun olisi
pitänyt tehdä toisin?

Kuka kärsi vahinkoa
minun takiani?

Ketä vahingoitin?
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Mitä sellaista tein tai
jätin tekemättä,
mikä aiheutti vahinkoa?

Mitä tein – tai
jätin tekemättä?

Oma tahto
Itsetunto – Ego
Mikä minän osa-alue
aiheutti vahingon?

Turvallisuuden tunne
Omaisuus – aineellinen turva
Ylpeys, uhma, omavoimaisuus
Itsesääli
Itseluottamus
Ihmissuhteet
Sosiaaliset tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet – Itsekkyys

Mikä on vääryyksieni, vikojeni, virheideni ja puutteellisuuksieni luonne?

Oman edun tavoittelu / itsekkyys
Eärehellisyys
Piittaamattomuus
Pelokkuus – pelot
Itsehillinnän tai itsekurin puute
Yritys hallita muita – leikkiä Jumalaa
Itsekeskeisyys – minäkeskeisyys

Mitä minun olisi pitänyt
tehdä toisin?

    Edellä olevat kaavakkeet ovat lähinnä mallina ja lähtökohtana jokaisen omalle henkilökohtaiselle itsetutkiskelulle. Lisää kaavakkeita voi kukin monistaa tai tulostaa omien tarpeidensa
mukaisesti.
    Isompia A4-kokoisia kaavakkeita löytyy mm. osoitteesta
www.aasuomi.fi/jäsenet, mistä kaavakkeita voi tulostaa tai tallentaa omaan käyttöönsä. Samasta osoitteesta löytyy myös Exceltaulukoita, mikäli teet inventaarisi mieluummin sähköisessä muodossa.
    Tämä Ison kirjan mallin mukainen taulukko toimii erinomaisesti myös ruutuvihkoon tehtynä, jolloin sitä on helppo laajentaa omien tarpeidensa mukaisesti.

– Tri Bobin kirjoittama lääkemääräys
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Kun olet siivonnut talosi, kuten tohtori Bob:in reseptissä ”määrätään”, saatat havaita yhdeksännen askeleen lupausten alkavan toteutua kohdallasi:

”Jos näemme vaivaa käydessämme läpi tätä
kehitysvaihetta, hämmästymme jo puolivälissä. Saamme kokea uudenlaista vapautta ja uudenlaista onnea. Me emme murehdi menneitä
emmekä myöskään kiellä niitä. Me käsitämme,
mitä tarkoittaa sana tyyneys ja tiedämme mitä
on rauha. Vaikka olisimme vajonneet kuinka
alas, saamme nähdä kuinka meidän kokemuksistamme on muille hyötyä. Hyödyttömyyden
tunne ja itsesääli katoavat. Itsekkäät tarpeet
menettävät mielenkiintonsa ja lähimmäisistä
tulee meille tärkeitä. Emme enää tavoittele
omaa etuamme. Koko asenteemme elämään
muuttuu. Emme enää pelkää ihmisiä emmekä
rahahuolia. Opimme selviämään vaistomaisesti tilanteista, jotka saattoivat meidät ennen
ymmälle. Käsitämme äkkiä, että Jumala tekee
sen mihin emme itse pystyneet. Ylettömiä lupauksiako? Ei meidän mielestämme. Meidän
elämässämme ne ovat täyttyneet joskus nopeasti, joskus hitaasti. Niistä tulee aina totta, jos
teemme työtä niiden hyväksi.”
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