DIE ‘ JA, MAAR….’ VAN TRADISIE VIER GAAN OOR LIEFDE.
Deur - Tom C., Associate Director—Literature.

Toe ek Al-Anon die eerste keer bygewoon het,
was dit vir my ‘n groot skok om te hoor dat
daar in die program “geen reëls is nie”.
Volgens my alkoholiese agtergrond, het ek
verwag dat ander lede vir my sou sê wat om
te doen, en hoe om dit te doen. In plaas
daarvan het hulle gesê dat ek “my hart moet
volg” en “dat ek dit wat ek nodig het, moet
neem, en die res los”, en ook dat elke groep
selfbesturend is.
Soos ek vertroud geraak het met ons Twaalf
Tradisies, het ek besef dat daar ‘n “ja,
maar……” verbonde is aan die selfbestuur van
die groep, soos na verwys word in Tradisie
Vier. (“Elke groep behoort selfbesturend te
wees behalwe in sake waar dit ‘n ander groep
of Al-Anon of AA as geheel raak”.) Nakoming
van die Tradisies het my gehelp om die
waarskuwing te gehoorsaam dat ek geen skade
mag berokken aan die program wat my so
baie gehelp het nie.
Al-Anon het hierdie voorgestelde riglyne
aangepas uit die swaarverdiende ervarings van
die vroeë A.A.-groepe, sodat ons dieselfde slaggate kon vermy wat hulle in die gesig gestaar
het, en om te verseker dat Al-Anon
voortbestaan. Terwyl “daar geen reëls in
Al-Anon is nie” is daar ‘n “ja, maar ……” ook
aan daardie stelling gekoppel: “maar ons bly
gehoorsaam aan die onafdwingbare”.
Ons mede-stigter, Lois W, het die term

“gehoorsaam aan die onafdwingbare” vir die
eerste keer op die Tradisies toegepas in 1966,
toe sy ‘n hoofstuk daaroor ingesluit het in die
hersiening van ons eerste boek. Daar het sy
geskryf:
“Al-Anon…. bly bymekaar deur middel van ‘n
liefdevolle begrip onder die lede. Al-Anon is
verenig… deur die lede se bereidwilligheid
om gehoorsaam te wees aan die die
onafdwingbare…. Gewilliglik pas hulle die
Twaalf Tradisies toe op die sake van die
groepe. Niemand dwing hulle nie. Hulle leer
om eiesinnigheid te bowe te kom, asook valse
trots, griewe en selfbejammering, deur te
herken dat beginsels belangriker is as persoonlikhede, en om ‘n program te aanvaar waarop
hulle vir hulp kan staatmaak” (The Al-Anon
Family Groups – Classic Edition (B-5), bladsye
166-167).
In LOIS REMEMBERS (B7) beskryf Lois liefde
as ‘n herlewende krag, en op bl. 196 sê sy:
“Ek besef nou om lief te hê is ons
belangrikste op-drag.” Ek stem saam met
haar, en glo werklik dat dit die liefde is
wat ons program aan die lewe hou. Ek
voel verplig deur my liefde vir die
program om die Tradisies so goed
moontlik te gehoorsaam. Sonder die liefde
wat Al-Anon aan my verskaf, weet ek nie
hoe en waar ek sou wees nie.
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MOEDERSORG OF IN-STAAT-STELLING.

Deur - Stephanie W., Ontario.

Toe ek vir die eerste keer Al-Anon toe

Om alles vir hulle te doen, doelbewus of

gekom het, het ek baie lank met die term
‘in-staat-stelling’ geworstel. Ek is ‘n moeder.

nie, doen meer skade as goed. Deur my
kinders se lewens bo myne te plaas, het ek

Natuurlik is dit ‘n moeder se rol om haar
kinders in staat te stel, te help, of hoe? Dit
was moeilik om te verstaan, en nog

hulle almal benadeel, en veral myself ook.

moeiliker om te aanvaar dat die gedrag

teenstelling is met waarom ek dit gedoen
het. O! Die verligting om daardie gewig

wat ek as die van ‘n goeie moeder beskou
het, eintlik ongesond was. My hele lewe
lank het ek geglo dat ‘n goeie moeder haar
kinders moet aanmoedig, hulle probleme
moet oplos, hulle stryde moet veg, vir
hulle kook en skoonmaak. Ongetwyfeld is
‘n goeie moeder in diens van haar kinders.
Met die hulp van Al-Anon het ek begin leer
dat om ‘n goeie moeder te wees beteken
dat ek my kinders kan liefhê, maar dat ek
hulle moet toelaat om hulle eie lewens
te lei. My kinders moet die reg hê om
lewenslesse op hul eie tyd te leer, en op hul

Wat ‘n groot oomblik was dit toe ek besef
dat wat ek vir my kinders doen, eintlik in

van my skouers af te verwyder. Behalwe
dat ek kon ophou met die uitputtende
werk om alles vir almal te doen, het die
deur van selfontdekking oopgegaan deur
my kinders toe te laat om hul eie lewens te
lei. Ek het ontdek dat ek nou tyd gehad het
om na myself te kyk, myself te versorg, en
om myself te vind.

Herdruk met toestemming van Die Forum, Al-Anon Familiegroep hoofkantoor, Virginia Beach, VA. (Herdruk uit die Okt 2017 uitgawe).

eie manier. Ek is dit aan hulle verskuldig.

Literatuur

Saamgestel deur:

Kontak asb. vir Annalise by die kantoor
Ma.-Vr. tussen 9vm.-1vm. Sy sal graag
Al-Anonboeke en -pamflette aanbeveel wat
aan u behoeftes sal voldoen.

KAAP AREA-KANTOOR
Posadres
Straatadres
Posbus 727
Eenheid B5, N1 City Mews
Goodwood, 7459 Frans Conradie-rylaan
Goodwood, 7460

Net vir vandag . . .
•
•
•
•

Sal ek myself wees ...
Sal ek op die positiewe fokus ...
Sal ek die mag van ‘n glimlag en
goedhartige woordjie onthou …
Sal ek in gedagte hou dat daar
‘n groter plan is waarvan ek ‘n
waardevolle deel is …

Tel:
Faks:
E-pos:

021 595 4517
086 523 3030
alanonct@iafrica.com

Vrywillige donasies betaal die koste van hierdie
briewe. As jy ‘n donasie wil stuur, is ons
bankbesonderhede:
ABSA Bank (Lopende rekening)
Rekeningno: 407 321 5579
Takkode:
632 005
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