HVAD ER FORMÅLET MED GRUPPEN?
Primary Purpose Gruppen blev etableret den 26. januar 1988 i Dallas, Texas, med et eneste
formål, nemlig at få vores møder til at flytte fokus tilbage på Anonyme Alkoholikeres program. At
lære det, der står i Store Bog.
Nogle af vores medlemmer har været i fællesskabet i mange år og har været vidne til nogle
barske kendsgerninger. Vi har set vores succesrate med lang tids ædruelighed dale fra ”Sjældent har
vi mødt et menneske, som ikke kommer sig, hvis vedkommende samvittighedsfuldt følger vort
program” til ”Sjældent ser vi et menneske komme sig af en tilsyneladende håbløs fysisk og psykisk
tilstand.”
Vi har set grupper, som vi satte livet ind på, blive mindre eller opløst. Vi har ikke realiseret
Løfterne i Anonyme Alkoholikeres program. Vi har været forvirrede og har ikke forstået ordet
sindsro, ej heller har vi værdsat den ro, vi engang havde.
Så kom Joe McQ og Charlie P til Dallas og efter at have lyttet til dem en weekend, blev det
klart, hvorfor vi ikke har været lykkelige i vores ædruelighed. Vores bestræbelser på at få de
grupper, vi havde støttet, til at indbefatte et tilbundsgående studie af vores grundlæggende tekst
havde ikke vundet gehør. Derfor var vores eneste mulighed for overlevelse at grundlægge en
gruppe, som kunne føre os tilbage på rette vej.
Noget af det første, der blev klart for os, da vi begyndte vores studie, var, at vi er kommet for
langt væk fra den vej de første hundrede viste os. For eksempel sagde Bill: ”Når vi som følge af
disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til
alkoholikere…” Vi har forsøgt at få en åndelig opvågnen som følge af møderne. Det virkede ikke.
“Min ven havde understreget det nødvendige i at efterleve disse principper i alt, hvad jeg
foretog mig. Især var det vigtigt at arbejde med andre, som han havde arbejdet med mig.” Anonyme
Alkoholikere side 38. Ebby T, som havde to måneders ædruelighed, var nødt til at finde og besøge
Bill for at bringe sit budskab om håb videre.
“Jeg havde det ikke for godt i den tid, og jeg var plaget af bølger af selvmedlidenhed og
fornærmelse. Ofte drev dette mig næsten tilbage til flasken, men jeg opdagede hurtigt, at når alle
andre muligheder brast, ville det redde dagen at arbejde med en anden.” Anonyme Alkoholikere
side 38. Bill var nødt til at gå ud og opsøge lidende alkoholikere for at bevare sin ædruelighed.
Den praktiske erfaring viser, at intet sikrer frihed fra trangen til at drikke mere, end et intensivt
arbejde med andre alkoholikere. Det fungerer, når alle andre aktiviteter slår fejl.” Anonyme
Alkoholikere side 102.
Endelig fortalte Dr. Bob, hvorfor han var så aktiv i sin søgen efter at hjælpe andre til at opnå
ædruelighed: ”Jeg tilbringer en hel del tid med at viderebringe det, jeg har lært, til andre, som
trænger hårdt til det. Jeg gør det af fire grunde:

1. Pligtfølelse
2. Det er en fornøjelse
3. Fordi jeg ved at gore det, betaler min gæld til ham, som gav sig tid til at lade det gå videre til
mig.
4. Fordi jeg, hver gang jeg gør det, forsikrer mig selv en lille smule mere mod evt. tilbagefald.
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Og han fortsatte med at videregive sine tanker om betydningen af Store Bog som følger:
”Hvis du tror, du er ateist, agnostiker eller besidder en anden form for intellektuel stolthed, som
forhindrer dig i at godkende det, der står i denne bog, har jeg ondt af dig. Hvis du stadig væk tror, at
du er stærk nok til at vinde spillet alene, er det din egen sag. Men hvis du virkelig oprigtigt ønsker
at holde op med at drikke for bestandigt og alvorligt føler, at du behøver hjælp, ved vi, at vi har en
løsning til dig. Den slår aldrig fejl, hvis du går ind for den med bare halvdelen af den iver, du
udviste, når det drejede sig om at skaffe en ny drink. Din himmelske Far vil aldrig svigte dig.”
Anonyme Alkoholikere side 176.
Med dette hovedtema for øje begyndte vi at opsøge dem, som stadig lider og forsøge at bringe
det samme budskab videre, som de første hundred gav os.
Vi har tre ugentligt møder, hvor vi lærer, hvad vi skal gore, og hvordan vi omsætter det vi har
lært til praksis på ugens øvrige dage. Vores gruppemedlemmer giver p.t. budskabet i vores
grundlæggende tekst videre til mere end 24 væresteder på fast ugentlig basis. Som Joe McQ sagde:
”Hvis der var en så engageret gruppe i alle byer, ville det gøre en stor forskel i mange alkoholikeres
liv og for dem, som holder af dem.”
”Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette
budskab videre til alkoholikere og at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os.” Dette er
12. trin, som Bill skrev det i det originale manuskript, og som det blev udgivet i første udgave af
Anonyme Alkoholikeres grundlæggende tekst. Derfor er alle vore møder ”åbne” møder, så alle, der
har interesse i at lære Anonyme Alkoholikeres program er velkomne.
Slut dig til vores åndelige fællesskab og forsøg at bringe budskabet om håb videre, som kun findes i
bogen med titlen: ”Anonyme Alkoholikere”.

Side 2 af 2

