
Ek het een keer aan Al-Anon gedink as die 

perfekte, veilige plek – een groot gelukkige 

familie. Ek het naïef geglo dat ons  

erkenning van magteloosheid in Stap Een, 

beteken dat ons afstand gedoen het van 

die beheer en oorheersing oor ander. Dit 

het my geskok om te verneem dat daar tye 

is wanneer dit nodig is om die beginsels 

van ons program op ander Al-Anonlede 

sowel as my familie van herkoms, toe te 

pas. Ek het byvoorbeeld opgemerk  

dat sommige lede sou ophou om die 

vergadering by te woon wanneer 'n lid 

tydens 'n vergadering ontwrigtend was. 

Hulle het eerder na ander vergaderings  

gegaan. Ek het ook lede hoor sê: “Ek bly 

by die huis as ek wil argumenteer.” eerder 

as om 'n sake-vergadering by te woon of 

om in te willig om 'n betroubare dienaar te 

wees. Ek het geleer om in “Ek”-stellings  

te deel, en my stem te laat sak, sodat ek 

rustig kan praat tydens 'n gesprek oor 'n 

sensitiewe onderwerp. 

Al-Anon het my gehelp om na my stem te 

luister en my woordkeuse te verbeter. Die 

Groepsgewete werk goed wanneer die 

voorsitter die vergadering lei, en elke lid 

laat bydra en laat deel tydens 'n herstel- of 

sakevergadering. Dieselfde is waar vir  

Al-Anondiens-afdelings. Lede kan  

wonderlike idees en beter oplossings vind 

as ons vry is om te praat en om na ander te 

luister. Soms is dit nodig om saam te stem 

dat ons verskil, om die bespreking na 'n  

 

ander geleentheid te skuif, of om 'n  

verandering op 'n proefbasis aan te bring 

vir 'n bepaalde tyd. 

Ek weet Al-Anon het my gehelp om die 

kommunikasievaardighede te ontwikkel 

wat ek nie gehad het voor ek na die  

program gekom het nie. Toe ek gewillig en 

openhartig geraak het, het my stemtoon  

en woordkeuse verander. Gevolglik het my 

angs en pyn afgeneem, en my kalmte het 

toegeneem. Al-Anon se Conflict Resolution 

Kit (S-73) is 'n hulpmiddel vir my interaksies 

by vergaderings in groepsverband asook by 

dienslewering. Die houding van “my  

manier of geen manier” weerspieël nie die 

persoon wat ek wil wees nie. Ek gee nou 

die feite en my opinie en luister met respek 

na ander lede. Ek doen my deel om  

Al-Anon 'n veilige en liefdevolle plek  

te hou. Daar is drie items in die Conflict 

Resolution Kit en diens-besprekings. 

 Loving Interchange to Resolve Conflict 

wallet card (S-71) 

 Conflict Resolution Using our Twelve  

Traditions (S-72) 

 Talk to Each Other – Resolving Conflicts 

within Al-Anon (S -73) 

it is nooit te laat vir my om nuwe  

vaardighede te leer deur Al-Anonbeginsels 

binne of buite die kameraadskap toe te pas 

nie . Ek moet eenvoudig gewillig wees om 

my deel te doen. 
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BLY KALM MET DIE 

KONFLIK-OPLOSSINGSRAAMWERK. 

Hierdie Lonerbriewe kan op ons webtuiste gevind word.  

https://www.alanon.org.za/members-newsletters/ 

Deur -  Claire R., Associate Director - 
Public Outreach Professionals. 



Literatuur  

Kontak asb. vir Gail by die kantoor Ma.-Vr. 

tussen 9vm.-1vm. Sy sal graag Al-Anonboeke 

en -pamflette aanbeveel wat aan u behoeftes 

sal voldoen. 

Ons 24-uur Hulplyn - 0861 25 26 66 

Saamgestel deur: 
KAAP AREA-KANTOOR 

Posadres  Straatadres 

Posbus 727  Eenheid B5, N1 City Mews 

Goodwood,  7459 Manus Gerber Straat   

  Goodwood, 7460 

Tel: 021 595 4517 

Faks: 086 523 3030 

E-pos:  alanonct@iafrica.com 

Vrywillige donasies betaal die koste van hierdie 

briewe. As jy ‘n donasie wil stuur, is ons  

bankbesonderhede: 

Al-Anon Familiegroepe 

ABSA Bank (Lopende rekening) 

Rekeningno: 407 321 5579 

Takkode: 632 005 

Net vir vandag . . . 

• Sal ek êrens, op die een of ander manier,  

'n klein verskil maak . . . 

• Sal ek fokus op moontlikhede, nie op  

terugslae nie . . . 

• Sal ek my daarin verheug dat mense  

hierdie wêreld met my deel . . . 

Met die verloop van 'n paar jaar het my 

familie-lewe skynbaar buite beheer geraak. 

Oplossings wat ek gedink het moet werk, 

het nie. Ek was uitgeput en ek het geen 

idees meer gehad nie. Ek het uiteindelik 

raad van 'n vriend aanvaar en na 'n  

Al-Anon-vergadering gekom. Met my 

kleinkinders ook nou in die gedrang, het ek 

op een of ander manier gevoel dat ek dalk 

lewenslange uitdagings in die gesig staar. By 

vergaderings kon ek nie glo dat iemand 

slegter ervarings as ek het nie. Dis omdat 

die ander gelukkig gelyk het. Hulle  

het gegimlag en grappies gemaak. Ek het  

verkeerdelik tot die gevolgtrekking gekom 

dat hulle probleme opgelos is, en dat  

die hoofrede waarom hulle vergaderings 

bygewoon het, was omdat hulle so  

dankbaar teenoor Al-Anon was vir wat 

hulle ontvang het. Mettertyd het ek ook 

geleer dat ander lede ook ernstige 

probleme ondervind, maar anders as ek, 

het hulle hulself beter versorg. Ek het ook 

gesien hoe ander nuwelinge verbeter. Ek 

kon sien hoe ek vasgeval het – hoe ek 

Deur -  Gina B., Arkansas .  

emosioneel op elke nuwe krises reageer, en 

het baie tyd spandeer om die verlede te 

ondersoek en te betreur. Ek het hulp nodig 

gehad om my gevoelens te herken, die 

werklikheid te aanvaar en vorentoe te 

beweeg. My las het effens verlig toe ek 'n 

vriend in die program maak om mee  

te praat. Ek het alreeds baie raad van my 

familie en vriende ontvang, maar nadat ek 

na my nuwe vriend se ondervinding tot in 

die fynste besonderheid geluister het, het 

dit my nuwe perspektief gegee. 

Sy het my toegelaat om my eie besluite te 

neem. Maar selfs vandag, as ek 'n besluit 

moet neem, dink ek baie keer aan die 

ervarings wat sy gehad het, en hoe sy dit 

hanteer het. As ek terugkyk, lyk my eerste 

besluite vroeg in die Al-Anon-program so 

groot, en dit was. Ek is dankbaar teenoor 

Al-Anon vir die weg na 'n gelukkiger en  

beter manier van leef.    

Herdruk met toestemming va Die Forum, Al-Anon Familiegroep - 

hoofkantoor, Virginia Beach, VA. (Herdruk uit diie Jun 2020 uitgawe). 

 EK VIND MY WEG IN AL-ANON. 




