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VOORWOORD BĲ DEZE
POCKETEDITIE
Dit is de eerste uitgave in pocketformaat van de Nederlandstalige versie van het
Grote Boek van de Anonieme Alcoholisten. Het bevat de Nederlandse vertaling,
zoals die in 1992 in co-productie is gemaakt door Vlaamse en Nederlandse AAGemeenschap. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt e.e.a. Cosmetisch wat op
te poetsen, o.a. Door nadrukkelĳke fouten te corrigeren en door het aanpassen
van de tekst van de Twaalf Stappen (hoofdstuk V, Hoe het werkt) aa, de officiële
versie, zoals gepubliseerd in de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities.
Deze uitgave bevat uitsluitend de vertaling van het officiële Big
Book, zoals in de eerste editie in 1939 in de Verenigde Staten is verschenen,
inclusief De Mening van de Arts, en aangevuld met het verhaal van Dr. Bob en
heeft inmiddels al vele miljoenen alcoholisten mannen en vrouwen geholpen bĳ
het herstel van hun alcoholisme.
Alles wat daaraan is toegevoegd is ten behoeve van deze
pocketeditie achterwege gelaten. Het betreft extra voorwoorden, persoonlĳke
verhalen en bĳlagen.
De complete uitgave van het Grote Boek van de Anonieme
Alcoholisten, dat in 2006 in de zesde drul is verschenen, is o.a. Te verkrĳgen via
het Algemeen Dienstenbureau van AA Nederland en AA Vlaanderen:
www.aa-nederland.nl
www.aavlaanderen.org

Literatuurcommisie
AA Nederland, april 2008
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HOOFDSTUK V

HOE HET WERKT
Zelden hebben wĳ iemand zien falen die ons pad helemaal gegaan is. Zĳ
die Niet herstellen, zĳn mensen - mannen of vrouwen - die zich niet volledig aan
dit eenvoudige programma kunnen of willen overgeven; gewoonlĳk mannen en
vrouwen die door hun instelling niet in staat zĳn eerlĳk tegenover zichzelf te
zĳn. Er bestaan zulke ongelukkigen. Het is hun schuld niet; ze schĳnen zo
geboren te zĳn. Het is hen door hun aard onmogelĳk een levenswĳze te
aanvaarden en te ontwikkelen die strikte eerlĳkheid vergt. Hun kansen zĳn
minder dan gemiddeld. Er zĳn ook mensen die lĳden aan ernstige gevoels- en
verstandsstoornissen, maar velen hiervan herstellen als zĳ het maar kunnen
opbrengen om eerlĳk voor zichzelf te zĳn.
In algemene bewoordingen ontvouwen onze verhalen hoe wĳ er aan toe
waren, wat er gebeurde en hoe het nu met ons is gesteld. Als u besloten heeft dat
u ook wilt verwerven wat wĳ verworven hebben en wanneer u bereid bent
daarvoor tot het uiterste te gaan, dan zult u bereid zĳn bepaalde stappen te doen.
Voor enkele stappen schrokken wĳ terug. We dachten dat we wel een
eenvoudiger en gemakkelĳker weg konden vinden. Maar dat lukte niet. In alle
ernst waarover wĳ beschikken, vragen wĳ u dringend om van het begin af aan
onbevreesd en doortastend te zĳn. Sommigen van ons probeerden onze oude
denkbeelden vast te houden, maar we bereikten niets totdat we die volledig
opgaven.
Onthoud dat wĳ te maken hebben met alcohol... een sluwe, in verwarring
brengende en machtige vĳ- and. Zonder hulp kunnen wĳ niet tegen hem op.
Maar er is Eén die alle macht heeft: God. Moge u Hem nu vinden.
Halve maatregelen hielpen niet. Wĳ stonden op het keerpunt. Wĳ vroegen
in volle overgave om Zĳn be- scherming en zorg.
Dit zĳn de stappen die wĳ ondernamen en die wĳ u voorleggen als
herstelprogramma: ... ...

