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REFLEXÕES DIÁRIAS SOBRE TRAMA
DOURADA SLAA PARA AS 24 HORAS
(Material ainda não aprovado pela consciência coletiva
nacional dos grupos de D.A.S.A. Dependentes de Amor e Sexo
Anônimos)
PREFÁCIO
Esta literatura destina-se a membros de Dependentes de Amor e
Sexo Anônimos, como uma ajuda em seu programa de
recuperação para viver um dia de cada vez. Destina-se àqueles
que querem começar cada dia com alguns minutos de reflexão,
meditação e oração.
Esperamos que estas leituras diárias possam ajudar os membros
de D.A.S.A. a encontrarem a força de que precisam para
permanecerem longe de seus padrões de comportamentos
dependentes, a cada vinte e quatro horas. Se não praticarmos, só
por hoje, o nosso comportamento de gatilho que dispara a nossa
compulsão, nós nunca o praticaremos, porque sempre é hoje.
________
N.E. Parte deste material está “tramada sobre reflexões da Trama
Dourada do SLAA”. No período de 1/5 a 31/7, foi feito por um
companheiro que seguiu uma outra linha de pensamento, no
entanto o material está “aberto a outras possibilidades de partilha
espiritual sobre os princípios de nossa Irmandade, bem como
experiências pessoais a respeito de temas diversos para o
material”. Mãos a obra! Serenas 24 horas para você!
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Um breve histórico sobre a Trama Dourada do SLAA.
O tema da Trama Dourada (ou Trança Dourada) é
originário da combinação de idéias de 2 membros de SLAA, que
em conexão com o último parágrafo do Texto Básico, adaptaram a
idéia de uma “Trama Dourada” em 5 itens correlacionando-os
com uma mão e seus cinco dedos. O tema foi proposto na ABM/C
(Conferência Mundial de Serviços) de 2001, quando o SLAA
mundial completou 25 anos de existência, sendo posteriormente
aprovada em sua integridade de dizeres e itens na forma como
temos hoje em nosso preâmbulo.
Como uma Trama Dourada....
Estes dizeres são pertinentes ao trecho do Texto Básico
em seu capítulo 8, no último parágrafo, onde se compara a
aventura da auto-descoberta em termos relacionais como a
construção de uma “trama” que venha a suster um relacionamento
saudável, o que caso contrário, novamente se prende a padrões de
dependência. Por esta razão também e elucidada como um Trança,
onde temos a parte de recuperação e a parte da dependência
entrelaçadas entre si.

que torna o processo dinâmico e atrativo para aqueles que ousam
a desafiar a si mesmos e a questionar velhas maneiras de pensar,
ser e agir. Com isso, uma mão (ou várias mãos) se entrelaçam e se
apertam sobre a única finalidade de nossa Irmandade (5ª.
Tradição): o de ajudar ao adicto de amor e sexo que ainda sofre.
Os dedos da mão e sua importância...
Comparativamente aos cinco dedos da mão, a idéia da
trama dourada SLAA, é exatamente esta: que estes dedos, se
segurem firmemente em suas definições, para que promovam a
integração de um aperto firme (aqui representado pelo processo de
12 Passos), e que venha a ampliar o elo dessa corrente mundial
construída sobre as mãos uns dos outros. Os itens são basicamente
definidos sobre 5 S: Sobriety, Sponsorship, Spiritily, Steps, e
Service. (Sobriedade, Apadrinhamento, Espiritualidade, Passos e
Serviço)
5 S, um programa de vida e de amor compartilhados!

A mão que aperta....
Como de forma original e criativa, a idéia destes
membros, foi sugestivamente bem comparada, haja visto que em
sua essência, ela transmite com fidelidade os itens a serem
percorridos por qualquer membro perante a sua jornada de autoconhecimento e recuperação. O entrelaçamento de todos os itens é
5
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A Trança Dourada do SLAA
(Visão do cinco “Ss”)

"O logo e/ou o tema usado para a convenção internacional da
recuperação do 25 aniversario 2001 em Los Angeles, Califórnia,
são peça das fitas adesivas audio alistadas acima. O tema é
baseado combinando a idéia de dois membros de Los Angeles de
S.L.A.A. que a recuperação é compreendida geralmente de cinco
elementos chamados os cinco “Ss”: Sobriety (Sobriedade),
Sponsorship (Apadrinhamento), Steps (12 Passos), Serviçe
(Serviço), e Spirituality (Espiritualidade). A teoria é que estes
cinco “Ss” são elementos essenciais para a recuperação. Estes
elementos foram descritos também como sendo aqui referenciado
aos cinco dedos de uma mão: é difícil ter um aperto firme se você
não usar todos os cinco dedos agarrar sobre ou prender. Sem um
aperto firme, a recuperação, ou " sua parte da trança dourada, "
podem deslizar afastado".

Versão original
2001 marks S.L.A.A.'s 25th Anniversary. To commemorate
S.L.A.A.'s birthday, the Los Angeles Intergroup voluteered to
host an International Recovery Convention. The theme of that
convention is based on an idea used by some members in the Los
Angeles area that recovery is generally comprised of five
elements called the Five S's: Sobriety, Sponsorship, Steps,
Service, and Spiritua/ity.
The theory is that these Five S's are essential elements for
recovery. These elements have also been described as being akin
to the five fingers of a hand: it is difficult to have a firm grip if
you do not use all five fingers to grasp or hultl un. All five
elements are needed for the best grip possible; without a tirm
grip, recovery, or "your share of the golden braid," can slip away.
Although this is a local perspective on the tools of our recovery,
the Los Angeles Intergroup uses this theme to remind us that, as
we move ahead in our recovery, we can learn and grow together
using these five elements.

SLAA - 33 Anos emancipando o Amor e a
Esperança para os Dependentes de Amor e
Sexo Anônimos em Recuperação!
1976-2009
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Desenho da Trama Dourada do SLAA – O D.N.A da
Recuperação

ORAÇÃO DA SERENIDADE
“Deus, concedei-me a SERENIDADE,
para aceitar as coisas que eu não posso modificar, CORAGEM,
para modificar aquelas que posso e SABEDORIA para perceber
a diferença”
Tua Vontade e não a minha.

“Lembre-se Bill, mantenha-o simples e não deixe que
isto se acabe”
(últimas palavras de Dr. Bob a Bill W, co-fundador de
Alcoólicos Anônimos, 1935)
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Declaração de Unidade
Quando qualquer um, seja onde for,
Estender a mão pedindo ajuda,
Quero que a mão de DASA esteja ali
E para isso eu sou responsável
E que comece por mim
“O futuro do DASA depende da adesão pessoal
a estes princípios universais, que quando colocado
em primeiro lugar, mantendo nosso bem-estar comum,
pode vir a ajudar a tantas outras pessoas que de nós
precisam e nós precisamos delas”

PREÂMBULO DE D.A.S.A.
Dependentes de Amor e Sexo Anônimos é uma
irmandade orientada pelos Doze Passos e Doze Tradições,
baseada no modelo pioneiro de Alcoólicos Anônimos. O único
requisito para ser membro de D.A.S.A. é o desejo de parar de
praticar um padrão de dependência de amor e sexo. D.A.S.A. se
mantém completamente pelas contribuições de seus membros
sendo gratuita a todos que precisem.
Para evitar as conseqüências destrutivas da dependência de amor e
sexo, utilizamos cinco recursos básicos:
1) SOBRIEDADE. O desejo de parar de praticar nosso
comportamento
auto-destrutivo de dependência numa base diária
2) APADRINHAMENTO / REUNIÕES.
recorrer a um
apoio acolhedor dentro de D.A.S.A.

A capacidade de

3) PASSOS. A prática do programa de recuperação dos Doze
Passos para
alcançar a sobriedade sexual e emocional.
4) SERVIÇO. A retribuição para a irmandade de D.A.S.A. do que
continuamos a receber de graça.
5) ESPIRITUALIDADE. O desenvolvimento de uma relação
com um Poder superior a nós mesmos, que pode nos guiar e
apoiar na recuperação.
Como irmandade, D.A.S.A. não opina sobre
assuntos alheios à mesma e não se envolve em controvérsias.
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D.A.S.A. não está afiliado a nenhuma outra organização,
movimento ou causa, seja religiosa ou não. Estamos, contudo,
unidos por um objetivo comum: lidar com o nosso
comportamento sexual e emocional dependente. Temos um
denominador
comum
em
nossos
padrões
obsessivos/compulsivos, que toma irrelevante qualquer diferença
pessoal de orientação sexual ou de gênero.
Precisamos proteger com especial cuidado o anonimato de
cada membro de D.A.S.A.. Além disso, tentamos evitar atrair
atenção indevida dos meios de comunicação para D.A.S.A.
como um todo.
____________
* Copyright © 2003. Todos os direitos autorais
reservados. The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts
Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc.

1 DE JANEIRO – Eu sou Um Milagre Vivo!

“...e tínhamos experimentado a Graça”.
Texto Básico
Este trecho de nosso texto básico é uma grande esperança
para minha vida e minha recuperação!
Ele se traduz em uma conexão direta com toda a
espiritualidade do programa e me dá razões mais do que
suficientes para aceitar de que é possível acreditar e esperar por
dias melhores em minha jornada de encontro comigo mesmo, com
os outros e com um Poder Superior maior que minha
obsessão/compulsão na dependência de Amor e Sexo em suas
diversas manifestações.
Enfim, eu vejo o milagre do Amor do Poder Superior em
minha vida e na vida dos meus companheiros.
Verdadeiramente eu sou um MILAGRE VIVO!
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
De que forma eu posso hoje, dar um primeiro passo para
encontrar-me com o meu Poder Superior conforme eu O concebo?
Qual é a oportunidade da unidade para sentir-me uma parte do
todo maior e não estar à parte das coisas? Como posso me colocar
a serviço de meus companheiros neste dia? Eu posso criar uma
intimidade sadia para manter um relacionamento saudável? A
espiritualidade é algo presente em minha sobriedade hoje?
PENSAMENTO PARA O DIA
“Deus está onde quer que O deixamos entrar”
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2 DE JANEIRO – Um simples 1º. Passo apenas...

“...Decidimos que TÍNHAMOS que parar. Começamos então a
nos confrontar com o segundo aspecto da impotência: o paradoxo
de que a rendição à impossibilidade de controle é o começo da
recuperação”.
Texto Básico
O que eu tanto buscava em minhas insanas relações?
Digamos, um contato mais próximo. Não, não... é algo além
disso...algo ou alguma coisa que fosse além de mim mesmo que
mantivesse me unido a...? E todas as vezes que tentei parar
somente por minha própria vontade fracassei. Assim tive que dar
um primeiro passo, em direção a esse algo maior, algo que
transcendesse os meus próprios instintos e desejos. Não obstante
de minha impotência e ingovernabilidade de minha vida, eis que
reconheço ter feito a melhor escolha: buscar a minha recuperação
pessoal e espiritual.

3 DE JANEIRO – Recuperação com bem-estar
“Nosso bem estar comum deve estar em primeiro lugar - a
recuperação individual depende da unidade de D.A.S.A”
1ª. Tradição
Em minha louca insanidades e formas de dependência, eu era
capaz de pensar no bem estar coletivo? Claro que não. Ainda mais
sendo ou me sentido a parte e não parte de um todo maior. Não
longe deste mesmo pensamento, o que dizer então de limites
saudáveis? Eu tinha a capacidade de percepção deles, ou como se
diz o trecho da literatura: “Sexo sem culpa o que importa?”.

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
A aceitação diante a premissa do 1º. Passo, conduziu-me a
rendição de minha vida perante as insanidades. Elas manter-me-ão
novamente na centralidade de meu ser único, criado a um
propósito especial maior. Hoje sei que ao me colocar a serviço de
minha recuperação, estou vivenciando uma relação saudável. O
apadrinhamento será uma oportunidade praticar a espiritualidade.

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Esta tradição é plena de significado, pois fala de manter a unidade
da Irmandade. Porém ela também, se apóia na capacidade
individual de cada membro em buscar sua recuperação através dos
12 passos sugeridos. Igualmente importante, é a liberdade
colocadas sobre os princípios de nossa irmandade, que são uma
ampla liberdade. De fato: “obedecemos ao que não é exigido”.
Tanto o grupo como o indivíduo na irmandade são importantes.
Assim, uma terceira particularidade é colocada como sugestão: a
prestação de serviço, que pode ser feita de diversas maneiras,
tanto a nível pessoal como de grupo. Se nos afastamos muito do
processo da mão com os 5 dedos, descritos como Steps (passos),
Spirituly (Espiritualidade), Service (Serviço), Sponsorship
(apadrinhamento) e Sobriety (sobriedade) vamos morrer isolados.

“Verdades simples chegam até a mim, de maneiras
complicadas quando sou dirigido pelo ego”

“Esta Tradição me lembra continuamente como foi
dirigido e guiado por ambições desmedidas”
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4 DE JANEIRO – Serviço, elo vital para nossas vidas

5 DE JANEIRO – Um programa espiritual que funciona!

“...quando sou dirigido pelo ego, me afasto de Deus e me
encontro em apuros. O antídoto é a prestação de serviço”
Do folheto as Ferramentas do Programa

“ESPIRITUALIDADE: O desenvolvimento de uma relação com
um Poder Superior a nós mesmos, que pode nos guiar e apoiar na
recuperação”
Preâmbulo

Serviço, ou viço de um ser. Ao dividirmos a palavra serviço em
duas, encontramos exatamente isso. Isto representa a foca e o
vigor de uma pessoa, sua melhor potencialidade ou habilidade
para algo que detêm em especial. Ao não prestarmos serviços,
deixamos de ter todo o vigor e força e acabamos por não sermos
nada e a nada prestamos, aliás, diga-se de passagem, como acima
vemos, viramos um “joguete” na força de nosso ego e assim
deixamos de estar sobre a vontade de um Deus amoroso, na
prestação de ajuda a nós mesmos e a nossos companheiros.

Interessante neste trecho de nosso preâmbulo que ele fala do
desenvolvimento de uma relação com algo além de mim mesmo e
que eu egoísta como era, pensava apenas em meu prazer pessoal.
Mais interessante é ainda é pensar que este desenvolvimento,
apenas é conseguido com ajuda de um Poder Superior, uma
relação espiritual profunda, transformadora. Somente com as
mãos dadas a esse lado espiritual do programa é que conseguirei
alinhar a minha vontade a vontade de um Poder Superior.

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Na trama dos 5 itens da mão que se entrelaçam, a oportunidade do
Serviço, em Unidade com as Tradições e pela Recuperação na
jornada dos Passos, é minha segurança, sobre a base da
Espiritualidade do Programa contra as possíveis “armadilhas de
meu ego”. Hoje, posso prestar inúmeros serviços. Arrumar as
cadeiras, coordenar uma reunião, fazer o café, apadrinhar algum
companheiro, manter-me-ei receptivo ao que o Poder Superior
colocará em meu caminho e buscarei estar de mente aberta para o
que vier, seja o que for, e a Sua vontade e não a minha.

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Muitos de nós temos problemas com esta parte do programa. Em
nossas reunião, não nos cansamos de enfatizar: “nosso programa é
um programa espiritual não religioso”. A espiritualidade que
praticamos em nosso programa está baseada em princípios
espirituais, abertos a qualquer raça ou credo. Podemos tomar
como base nossa própria mão e assim seguir seguros na trama
dourada dos 5 itens: Steps, Spirituly, Service, Sponsorhip e
Sobriety. Estes serão nossos guias seguros e nos apoiarão em
nossa jornada rumo a nossa sobriedade e serenidade!

“...somente podemos manter aquilo que damos aos
demais...ajudando aos outros ajudo a mim mesmo”

“Acreditamos apenas ter a dependência de um
amoroso Deus, é que provou para nós que este
programa funciona!”
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6 DE JANEIRO – Sobriedade é apenas um começo

7 DE JANEIRO – Apadrinhamento é recuperação

“SOBRIEDADE. O desejo de parar de praticar nosso
comportamento auto-destrutivo de dependência numa base
diária”
Preâmbulo

“APADRINHAMENTO / REUNIÕES. A capacidade de
recorrer a um apoio acolhedor dentro de D.A.S.A.”
Preâmbulo

Sobriedade é tudo o que podemos esperar de um despertar
espiritual?. Não! Ela é apenas um começo, uma base, digamos, o
atenção primária. A base sobre a qual construiremos uma nova e
melhor vida. Vidas cheias de plenitude e significados. Vidas com
relacionamentos saudáveis, com intimidade verdadeira, uma
parceria espiritual através de um programa sugerido de 12 Passos.
Hoje, eu escolho estar sóbrio!

Se vim a uma reunião buscando alimentar meus padrões doentios,
estou no lugar errado. Em nossas reuniões buscamos nos apoiar,
na experiência uns dos outros, em busca de um acolhimento
saudável, que em outras palavras temos por finalidade segunda
nossa 5ª. Tradição: oferecer ajuda e esperança ao adicto que ainda
sofre nas formas da dependência ativa. O não cumprimento dessa
tradição também nos afeta em nosso bem-estar comum, da qual
fala nossa 1ª. Tradição e mais, nos afeta como indivíduos, pois
“mistura as estações”, confundindo recuperação com doença. O
apadrinhamento de nossos companheiros começa no grupo e
estende-se em nível individual. Assim, quanto melhor for a
recuperação individual de cada companheiro, melhor será o seu
apadrinhamento.

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
O plano das 24 horas diárias será meu guia em direção à
manutenção diária de minha sobriedade. Não importa quantos
obstáculos enfrentarei ou transporei na condução deste objetivo e
meta espiritual para minha vida. Um primeiro passo foi dado.
Uma unidade esta sendo reconstruída. Um serviço está sendo
posto em ação. Encontrei o apadrinhamento de pessoas que
trilham o mesmo caminho que eu na irmandade. Há uma
espiritualidade a minha disposição...então eu devo confiar que a
oportunidade de minha sobriedade também será me acrescida à
medida que caminho nesta jornada espiritual no plano das 24
horas.
“A vida espiritual não é teoria. Ela é prática e precisa
ser vivida e compartilhada”
19

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
A responsabilidade de nosso bem apadrinhar a outros, percorre
invariavelmente sobre a Trama Dourada do processo 5 S. Esta
relação entre afilhado e padrinho é um momento de encontro com
o Poder Superior e consigo mesmo. É uma oportunidade de
praticarmos uma relação de intimidade saudável sem nossos
padrões doentios, de nos sentirmos inteiros e dignos na vida.
“Recuperação é a capacidade de sermos honestos
consigo mesmo”
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8 DE JANEIRO – A Bóia Salva-Vidas!

9 DE JANEIRO – Uma base para o primeiro passo

“O princípio sintetizante, o Décimo Segundo Passo, é a
afirmação da recuperação pessoal através da aceitação da
responsabilidade de exercer o compromisso com esse modo de
vida pela ação, compartilhando-a com outros. E é aí que o
verdadeiro amor, que é de Deus, e que torna possível para uma
pessoa tocar a alma do outro, é encontrado e expresso”
Prefácio do Texto Básico

“A verdadeira rendição de nossa dependência de sexo e amor
não significava apenas estar dispostos a sair daquela situação
penosa, mais importante que isso, significava estar pronto a
livrar-se de toda a nossa estratégia de vida de obsessão e busca
de amor e sexo”
Texto Básico

Palavras encorajadoras essas! Assim é nossa Bóia Salva-Vidas!
Veja: ela é composta de 5 itens que se entrelaçam e se curvam, em
uma firme trama entorno de uma circunferência mundial de
homens e mulheres que buscam sua sobriedade emocional e
sexual, bem como relações saudáveis, sendo recomposta a
proposta do encontro triangular: Eu-Deus-Outro. Em nosso
programa não estamos mais sozinhos, estamos juntos na mesma
jornada em busca de um só propósito espiritual: a recuperação!
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
O processo da mão que aperta firme, está descrito no que
conhecemos por 5 S – Sobriety, Stpes, Service, Sponsorhip,
Spirituly. Respectivamente são as ferramentas do programa em
nossas mãos: Passos, Serviço, Apadrinhamento, Espiritualidade, e
Sobriedade. E de fundamental importância que estejamos atentos
que apenas depende de nós e de nossa boa vontade, mente aberta e
honestidade, porque o que o Poder Superior tinha que nos ajudar,
ele simplesmente nos lançou uma bóia no lamaçal que estava!

Eu estou pronto a me render sobre as minhas “estratégias de vida
armada” da qual trama tão bem minha maliciosa e sabia doença?
Ao contrário, posso recorrer a este 1º. Passo, sempre que dele me
esquecer da lama de minha doença e desespero. Constitui-se uma
base, de uma casa espiritual que, ainda ruidosamente, estarei
sedimentando para levantar as paredes e posteriormente a cobrirei.
Também devo me lembrar que este passo, diz a sabedoria da
experiência ao longo dos anos é um passo de 100% de admissão!
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
O que este 1º. Passo me oferece é que eu não estou mais sozinho.
Encontrei pessoas iguais a mim e com o mesmo problema, ou
talvez até muito piores que a minha situação. Ao me manter na
Unidade, posso, sobre o plano das 24 horas, ir vencendo a
obsessão/compulsão sexual. Um grande Serviço, também é
demonstrado, quando coloco meu negro passado a disposição dos
demais companheiros, oferecendo o exemplo de que o programa
funciona, e assim consigo viver espiritualmente minha sobriedade.

“Nenhum de nós é tão bom, quanto todos nós juntos!”

“Somente por um ato da Providência Divina, hoje estou
livre da compulsão/obsessão sexual”
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10 DE JANEIRO – Unidade de propósito da mensagem

11 DE JANEIRO – Serviço, recuperação em ação!

“Nosso bem estar comum deve vir em primeiro lugar, a
recuperação individual depende da Unidade do Grupo “,
redirecionando e tornando patente que se a Unidade não
funcionar a contento todo o Grupo, bem como a Irmandade
poderá ser comprometida. Para cumprir nosso UNICO propósito
é necessário UNIDADE, e esta unidade se expressa veio menos de
duas formas: aquela em que eu me doou e me comprometo com o
empenho em minha própria recuperação levando “a sério” as
sugestões do Programa e tentando vivenciá-la dia a dia ( e só por
24 horas), o que servirá de espelho para outros que necessitam e
sofrem, e aquela em que eu abro mão dos meus próprios
conceitos e ‘achismos’ para ceder lugar aos interesses do Grupo
como um todo.
Jornada 14

“Para mim, Serviço começa como uma parte fundamental de
minha vida. (...). Porém, as recompensas como o prestar Serviço
eu tenho aprendido que um senso de balanço com as ferramentas
de recuperação e a equalização destas recompensas – e
necessárias (...) Eu necessito estar sempre participando do
Serviço de que necessito para tentar incorporar os elementos de
minha recuperação”
FWS Newsletter, Dezembro/2003, pág. 14.

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
O que esta 1ª. Tradição tem a ver com o meu comprometimento
no meu 1º. Passo?. Ele presta um serviço de apadrinhamento da
mensagem de esperança a outros dependentes de amor e sexo que
ainda sofrem. Ao aderir a este princípio tão vital para minha vida
e para a vida de meu grupo, continuo reafirmando uma base
fundamental na minha espiritualidade do programa. Todas as
vezes que não seguimos a estes princípios vitais, tanto o grupo
como eu, estamos em sérias dificuldades!
“Uno a minha mão à sua, e o meu coração ao seu, para
que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não
consigo”
23

O Serviço que prestamos ao Grupo ou a Irmandade no seu todo,
tem o seu primeiro impacto dentro de minha própria recuperação.
Não tem como ser diferente! Dado ao fato de que colhemos ao
que plantamos, então, se espero por uma recuperação sólida e com
firmeza de propósito, preciso me comprometer com o Serviço.
Como diz o texto acima, ele me proporciona o equilíbrio
necessário entre a utilização das ferramentas: um indulto diário de
ser um instrumento nas mãos de meu P.S. para os demais.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
A oportunidade da prestação de serviço, é um dos aspectos mais
vitais, para minha recuperação e sobriedade no programa. Há
muitas maneiras de prestar um serviço. Mas, a mais importante é
aquela de que me lembra de “unir minha mão à sua e o meu
coração ao seu, para que juntos possamos fazer, aquilo que
sozinho eu não consigo”. Sobre o aperto firme da mão, utilizandose dos 5 itens, eis o segredo.
“Ganhou quem muito recebeu e pouco deu si mesmo?”
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12 DE JANEIRO – Os aspectos da Espiritualidade
“Sabemos, à medida em que continuamos a viver nossas
recuperações no S.L.A.A (D.A.S.A)., que estamos sem dúvida
engajados na grande aventura de descobrir a verdadeira
liberdade do espírito humano”
Texto Básico
Assim como engajávamos em aventuras sexuais, amorosas e
relacionais, a espiritualidade é também uma aventura. Uma
aventura libertadora, ao invés de aprisionar-me em uma trama
nefasta de ordem a manter-me em um estado de confusão e
desespero. Toda e qualquer idéia ou pensamento que me projete
além de meu próprio egoísmo, orgulho, avareza, raiva ou
ressentimento pode me lançar no mundo da verdadeira libertação
do espírito humano. Esta jornada constitui-se uma parceria forte
com Aquele que reina sobre todos nós!.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Na conexão com a espiritualidade do programa, eis uma
possibilidade real de usar de alguns itens da bóia salva-vidas.
Quando dei o primeiro passo, quando me mantive em unidade,
quando prestei serviço, quando apadrinhei alguém...tudo isto me
faz lembrar que estou praticando a espiritualidade do programa e
me permito estar em sobriedade, não por minha força de vontade,
mas por uma força que está além de meus melhores esforços.
Lembrando-me auto-conhecer, sinto a Poderosa Mão de um Poder
Superior a minha que diz: “Eu não desisto de você, Eu te amo!”
“Só posso manter aquilo que tenho, passando aos
outros”
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13 DE JANEIRO – Sobriedade é tudo o que queremos?
“A verdadeira intimidade, descobrimos, não pode existir
independente do compromisso”
Texto Básico
Não, ela é apenas o começo. Quando me permito continuar
praticando e vivenciando o meu programa, a cada 24 horas,
percebo que as artimanhas da nefasta trama emocional, sexual e
romântica perdem o seu poder. Realmente, pensando em
profundidade, percebo que há um compromisso que devo assumir
comigo mesmo, antes que possa estar trilhando o caminho da
sobriedade. De fato, ter intimidade sem compromisso, não serei
capaz de avançar em uma jornada espiritual que me conduza a
libertação de mim mesmo e de padrões doentios.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Há algo de muito profundo quando me permito estar em busca de
uma sobriedade duradoura. Estar sóbrio hoje, é um indulto diário,
concedido a mim, por um Poder Superior. Com esta parceria
espiritual, eu mantenho-me em Unidade de propósito com o grupo
e comigo mesmo, coloco-me em Serviço para com os demais,
Apadrinho a outros em uma intimidade verdadeira, pratico uma
Espiritualidade forte e assim vou me recuperando através dos
passos sugeridos deste maravilhoso programa de vida.
“Recebemos, e continuamos a receber, muitas bênçãos
que não teríamos sabido como pedir. A vida é aberta e
maravilhosa. Novos capítulos de bem-estar nos
aguardam!”
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14 DE JANEIRO – “rough-edged”*
“Não posso continuar assim; isso está me enlouquecendo”
Texto Básico
Certa vez, esta eu no clube, quando a folhear uma das revistas, li
em uma chamada de matéria: “O sexo é a droga mais poderosa do
mundo”. Não distante deste mesmo pensamento, participando de
um Encontro de DASA, alguém partilhou do pensamento de que
“quando Deus quer enlouquecer uma pessoa ele satisfaz todos os
seus desejos sexuais”. Realmente, ainda que seja um prazer, todas
as vezes que excedo aos limites de meus instintos, sejam eles
sexuais ou não, me afasto do grau de perfeição que o Poder
Superior colocou em cada uma das pessoas. A mudança pode
acontecer, justamente pelo “Rough-edged”*, quando estou “alto
emocional e sexualmente”, o poder dos 12 Passos pode aplainar,
as “rugosidades” de meus instintos mais altos, levando-me a
aceitar e me render ao 1º. Passo, onde admito minha derrota total.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Se eu me permitir estar aberto ao processo de recuperação, através
de um programa espiritual, sei que posso navegar em mares
agitados, que a “Bóia Salva-Vidas” está sempre à minha
disposição. Várias mãos se entornam sobre a minha para que não
esteja mais sozinho. O processo 5 S será minha jornada de vida.
__“Você estará em boas mãos se soltar-se do velho eu”
* A expressão tem uma tradução de momento pelo co-fundador.
Comparou-se a uma tábua de rugosidades que os 12 Passos,
podem devolver a beleza da pessoa, quando aplicados na vida.
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15 DE JANEIRO – Anorexia versus Compulsividade
“Na literatura do S.L.A.A. sobre anorexia, li que esta é um desejo
ativo, constantemente programando-se evitar intimidade e prazer
como parte da intimidade. Negar a anorexia é a coisa mais fácil,
porque ela mesmo é um desejo de negação, um desejo de negar a
pessoa, a felicidade, e a intimidade”
Jornada 8
Vim a perceber que meus padrões de anorexia se manifestam mais
quando, me permito estar na contramão de meus desejos. Assim,
como bem se expressa a própria experiência, todo compulsivo
sexual é na verdade um anorexo e todo anorexo é um compulsivo
sexual em potencial. De fato, extremos emocionais são perigosos
e quando me permito a eles, estou na verdade em desequilíbrio
com a minha orientação pessoal em relação a intimidade
verdadeira do Poder Superior como uma relação de parceria
fundamental.. O programa me sugere formas mais suaves de dar a
mim mesmo, atenção, carinho e respeito: buscar dia-a-dia minha
recuperação pessoal através dos 12 Passos. Só eu permito amar!
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Quando me sinto pressionado em não fazer, não fazer, e não fazer,
posso me libertar dessa “trama” ao aplicar amorosamente o
processo da Trama Dourada do SLAA, como um ajuda bem vinda
e a minha disposição para tirar-me da prisão e abrir-me as portas
da liberdade.
“Uma jornada de mil milhas, começa com um simples
passo”
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16 DE JANEIRO – De quem é o Apadrinhamento?

17 DE JANEIRO – Anorexia é um problema para você?

“Eu também obtenho paz de espírito e "amor verdadeiro" quando
ajudo outra pessoa, rimos juntos e nos cumprimentamos”
Jornada 8

“A Anorexia é uma forma de dependência de amor e sexo, mas
frequentemente difícil de detectar”
Do panfleto de Anorexia

É oportuno dizer que em termos de relacionamentos, o que
esperava senão uma gratificação sexual? Interessante é perceber
que ao me render e me aceitar, sem “sim mas...”, ser o
“diferente”, posso conhecer nova liberdade, onde eu achava ser
livre ao máximo! Ao me colocar sobre a orientação de um Poder
Superior de um programa sugerido de 12 Passos, posso me
lembrar de que “eu não governo nada, nem mesmo minha vida”.
Então, quando me solto e me entrego a minha vida e minha
vontade aos cuidados de um Poder Superior, sou abençoado em
ser apadrinhado por uma multidão de pessoas, nas quais o Poder
Superior se manifesta através delas.

Não fazer, não fazer, não fazer...esse é o padrão que seguem
alguns anorexos. Porém o outro lado da moeda corrente da
dependência sexual ativa também é verdade, ou seja o sexo
compulsivo. Então como fazer??? Siga os passos do programa.
Ele permitirá um equilíbrio. Mas como executar tal tarefa??? Se
você não reconhecer, a fundo o que realmente experimenta nos
seus sentimentos e emoções, e ficará difícil mesmo e complicado
vencer a si próprio.

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Com minha mão estendida a aquele que precisa ser apadrinhado,
eu me utilizo de todos os dedos de minha mão em um aperto firme
de esperança e paz. Uso os Passos para Recuperar-me, As
Tradições para conviver harmoniosamente, O Serviço por amor e
gratidão, o Apadrinhamento, para um relacionamento próximo,
estável e duradouro e com tudo isso adquiro a capacidade de
manter-me sóbrio por mais este dia de 24 horas.
“Confio em mim o suficiente para confiar em você?”
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A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
O programa me oferece uma base segura para a auto-descoberta.
Mãos sempre bem-vindas, com seus 5 dedos, dar-me-ão grandes
pistas, através dos Passos/Tradições, Serviço, Espiritualidade,
Apadrinhamento e Sobriedade. Só para me desafiar sobre os meus
padrões arraigados, posso tentar uma coisa pequena, como um
compartilhar meu, ajudar em algum serviço no grupo, mudar de
atitude, ir a algum lugar que me sinta conectado comigo mesmo e
com o outro e sem perceber irei abrindo-me ao despertar
espiritual.
“Nos abrimos para a vida, tanto nossa quando dos
outros. Encontramos comunhão social (...)
Encontramos integração verdadeira...com as pessoas”
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18 DE JANEIRO – O serviço que integra você

19 DE JANEIRO – De volta ao primeiro passo...

“A oportunidade de prestar serviço é algo ímpar, que manterá a
sua sobriedade em constante crescimento espiritual”
Anônimo

“E isso me faz cada vez mais persistir nesse caminho florido, pois
o caminho de espinhos eu já conheci e não valeu a pena!”
Jornada 18

Porque é tão comum em nossa irmandade, acharmos servidores de
confiança para o serviço? Será o medo aparente de “sentir-se
fracassado? Ou será a auto-suficiência e o orgulho dizendo: “Tem
outros que fazem, isto não é para mim!”. Mas e o que dizer,
quando você chegou pela 1ª. vez e encontrou a porta aberta,
pessoas para lhe receber, companheiros que compartilharam sua
vida de caos e desordem e assim conseguiram se manterem
sóbrios? Ora, não é ao acaso que os 3 legados são um conjunto de
princípios que precisam ser praticados em conjunto e de forma
constante, dia-a-dia.

Muitos reclamam que ao permanecerem em sala, ouvem apenas as
mesmas coisas, sempre os mesmos partilhares, sempre os 12
passos, se cansam e vão embora. Mas espere! Você se deu a
oportunidade de perguntar quantos espinhos você tem em sua vida
e que não consegue sentir o perfume da vida por que não
consegue aderir ao “perfume das rosas do programa”. Sim,
quantas rosas exalam agora o perfume de terem elas mesmas,
adquirido a capacidade de admitirem-se impotentes e
ingovernáveis em sua vida e ao participarem dia-a-dia,
conseguiram “florir” suas vidas, com novos prazeres, satisfação e
contentamentos? Você não gostaria de desfrutar disto conosco?

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Ao me dispor em prestar serviço, uma das primeiras coisas mais
bem vindas que posso encontrar é a quebra do padrão do orgulho
e a disposição de ajudar não só a mim mesmo como aos outros.
Dando este primeiro passo, mantenho-me em Unidade, pelas
tradições, unindo-me a multidão de homens e mulheres que estão
me ajudando por seu apadrinhamento em serviço e com isso,
adquiro a capacidade de ter esperança em ter minha sobriedade
alimentada por mais 24 horas.

Diz-se pela experiência que: “Viemos pela dor e ficamos pelo
amor” – Há muita verdade nisso. Desde que desejemos e
pratiquemos as sugestões do programa. Superar a negação e o
orgulho, perseverar sobre os “espinhos”, utilizar-se de mãos em
seus 5 itens que nos apóiam e reforçam o nosso compromisso para
conosco mesmo, eis algumas das oportunidades que você terá,
mas somente se você quiser mudar, caso contrário, espinhos!

“O prestar serviço dentro da irmandade ajuda-me a
estar sóbrio e desfrutar de um amor incomparável”

“Os teus desejos irão mudar, se você se permitir mudar
com eles para melhor”
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20 DE JANEIRO – Uma tradição ou tradição um?
“Para cumprir nosso ÚNICO propósito é necessário UNIDADE,
e esta unidade se expressa de duas formas: aquela em que eu me
doou e me comprometo com empenho em minha própria
recuperação levando a sério as sugestões do programa e
tentando vivenciá-lo e que servirá de espelho para os outros que
necessitam e sofrem, e aquela em que eu abro mão dos meus
próprios conceitos e ´achismos´ para ceder lugar aos interesses
do Grupo como um todo
Jornada 14
O que é levar a mensagem se não tenho recuperação em minha
vida? E o que é recuperação para minha vida, se não tenho grupo
e uma sala aberta? O que dizer então de ter uma sala aberta e
companheiros prestando serviço se não tenho unidade com o
mundo inteiro? E o que dizer de meus interesses acima das
personalidades egoísticas e farisaicas, só o meu mundo e nada
mais? Preciso repensar valores e atitudes, se quero me ajudar!
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
E como uma teia mesmo. Todos os princípios, em seus 3 legados
estão interligados. É a famosa mão que usa dos 5 dedos para
apertar firmentente a mão do doente sofredor. Mas antes que isso,
eu preciso estar firme em minha recuperação e manter-me aberto
ao nosso bem estar. Quanto melhor minha recuperação, melhor a
mensagem de esperança!

21 DE JANEIRO – Uma vida espiritual sem limites...
“Nosso programa é espiritual não religioso”
O que é uma vida espiritual? Nosso programa se baseia em
princípios espirituais. Não somos religiosos e nem contra as
religiões. Ademais, todos devem ter a mesma oportunidade que
todos nós tivemos. Não queremos que você fique de fora. A
diversidade de histórias e pessoas em nosso programa, que por
vezes é mesmo difícil termos um conceito do que exatamente seja
espiritualidade. Temos os nossos próprios conceitos, ou não temos
nenhum, o mais importante disso tudo é que: FUNCIONA!
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
A espiritualidade de nosso programa está intimamente ligada a
pratica de nossos princípios. São nossos 3 legados que funcionam
sobre um “contínuo” processo de busca de aperfeiçoamento
espiritual, um progresso de auto-conhecimento que nos liberte de
nossa “trama nefasta” de nossos padrões de dependência ativa.
Para ilustrar, peguemos o trecho do texto básico que fala de “uma
união feita no céu”, o que é isto se não a busca de uma amor
perfeito feito de ascensão espiritual profunda? Logicamente um
dependente, usa desta realização espiritual para “tentar manter o
outro(a) em seu controle e com-fusão, no sentido de estar
completo, de que forma removo minhas obsessões???

“Os passos me ajudar a viver, as tradições a conviver”

“Eu me pergunto: sou eu quem removo minhas
obsessões e compulsões ou é um Poder Superior??
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22 DE JANEIRO – Eu paro e penso, porque servir???
“Através de minha participação no serviço eu pude verificar o
quanto eu progredi em minha vida em termos da própria vida”
Anônimo
Vir a ser ou ser vir, qual dos dois é o melhor? Talvez a resposta
mais precisa e honesta para o seu equacionamento é: SERVIÇO!
Ora, porque? Porque sem vir a ser, eu não sou nada e se não sou
nada eu não sirvo. Então, todas as vezes que eu possa prestar
qualquer serviço, por mínimo que seja, darei um passo a minha
sobriedade e serenidade. Ao prestar serviço eu também presto um
excelente ingrediente de minha conexão comigo mesmo, eu me
sinto mais inteiro, mas aberto aos desafios e vitórias, colhendo
cada vez mais frutos advindos da aplicação dos 12 Passos na vida.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
O serviço pode me encurtar o caminho para minha sobriedade.
Como? Eu poso admitir para mim mesmo que preciso fazer algo
acerca de minha dependência (1º. Passo), depois me mantenho em
Unidade, com os demais grupos e com o meu próprio bem-estar,
posso apadrinhar alguém ou me colocar em algum serviço
específico dentro ou fora da irmandade até para mim mesmo, vou
e busco minha espiritualidade em algo ou alguma coisa que me
distancie de praticas ativas e me ligue a um Poder Superior e com
tudo isso me mostro disposto a me recuperar e crescer, sempre
estendendo a mão e usando dos 5 dedos em um aperto firme.
“Hoje eu sei que não estou mais sozinho porque
comecei um romance para a vida toda”
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23 DE JANEIRO – Quem? Anorexo eu? Não pode ser...
“A Anorexia não é apenas medo da intimidade. De alguma forma,
todo ser humano tem medo da intimidade, pois a timidez, a
modéstia e o senso de privacidade são características humanas
naturais. Mas nós anoréxicos fizemos do medo e da intimidade
uma atitude constante, operante automaticamente (...) A Anorexia
é uma grande enganadora (...)”
Do folheto de Anorexia
Realmente, a anorexia é uma grande enganadora. Todas as vezes
que me escondo sobre ela, torno minha dependência sexual
compulsiva bem mais forte. O inverso também é verdadeiro.
Todas as vezes que me escondo em praticas compulsivas de ativa,
demonstro minha inabilidade de estar próximo ou intimo de
alguém. E mais ainda, este alguém não precisa ser a outra pessoa,
pode ser eu mesmo. É como alguém disse: “Nós mesmos somos
nosso próprio inimigo”.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Se ao responder o questionário das 50 perguntas sobre anorexia eu
me identifiquei com algumas delas, posso honestamente
reconhecer que preciso de ajuda. O primeiro passo foi dado. Você
está em busca de ajuda. Mãos bem-vindas, irão lhe auxiliar,
oferecendo-lhe 5 dedos de um aperto de mão firme: trabalhe os
passos, siga as tradições, apadrinhe alguém, preste serviço,
mantenha-se em sobriedade e passe adiante, compartilhando...
“A ajuda que posso dar, nunca é tanto quanto recebo
ao dar”
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24 DE JANEIRO – Há espaço para todos nós....
“Não nos importamos por mais baixo que tenha chegado, não
importam seus crimes (...) apenas queremos ter a certeza de que a
recuperação lhe seja possível também (...)”
“O único requisito para ser membro é o desejo de interromper
um padrão de dependência”
Da 3ª. Tradição de AA e DASA
Eu posso me lembrar muito bem quando cheguei aos anônimos
desta declaração em nossas reuniões. Ele me deixava totalmente
paralisado. Eu pensava: “Onde é que eu vim parar!”. Tinha medo
e não me sentia confortável com ela. Aos poucos e com o tempo,
eu fui entendo a abrangência universal desta declaração que hoje
eu a considero um convite ao amor sem moldes pré-fabricados.
Sim. Porque se imponho condições de aceitação a qualquer
pessoa, eu posso excluir um provável membro e mais ainda, a
oportunidade de que o próprio Poder Superior venha falar comigo.

25 DE JANEIRO – Eu ainda nego que posso?
“A oportunidade de sua recuperação está em suas mãos”
Do preâmbulo
Uma das coisas mais freqüentes e que mais se ouve é: “Mas eu
não estou tão mal assim”, ou ainda “Eu não cheguei a este ou
aquele lugar”, ou ainda “Mas eu consigo sozinho, eu sei que
posso”. A pergunta é será que se realmente você pudesse e
sozinho você conseguisse, o porque sua vida está tão ingovernável
e ainda porque você não se sente feliz com você mesmo? O que
lhe falta para uma felicidade e um contentamento? É ainda ne....
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

Ao me lançar sobre a mão de quem quer que seja, eu confirmo
minha disposição para recuperar-me. E um processo de autoaceitação que me leva a minha estabilidade emocional, sexual,
relacional. Não há parâmetros para conter a ímpar oportunidade
de aceitar-me incondicionalmente e com isso, todo aquele que me
pessoa ajuda, pobre, rico, instruído, homem, mulher, hetero,
homo, com ou sem qualificação e não importa que lugar do
mundo.
“A medida do amar, é amar sem medida”

O problema da negação é exatamente este: estar lutando sozinho
com você mesmo, sem saber que existe uma maneira melhor e
mais suave de trilhar a jornada da vida. Como afirmado acima, a
oportunidade de sua recuperação está em suas mãos. Como? Use
os 5 dedos. Pratique os passos/tradições, use e abuse da
espiritualidade, preste serviço, apadrinhe alguém, mantenha-se
firme no programa de 12 passo, buscando a sobriedade. Outras
oportunidades olha só: uso de meditação/prece, lemas, reuniões,
encontros, tradução de literatura, escrever para a jornada,
compartilhar com membros, estar aberto a outras possibilidades
de recuperação, ajuda profissional fora de reuniões, trabalho
voluntário, boas leituras, família, emprego, amigos presentes...ser
agradecido por tudo, até mesmo por ser um DASA...
“enfim tudo é lindo e maravilhoso quando me permito
amar e ser feliz todos os dias”
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A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

26 DE JANEIRO – Um aprendizado constante...
“Raramente vimos alguém fracassar tendo cuidadosamente
praticado estes passos”
Bill W, AA
A passagem acima é uma dos maiores legados que o co-fundador
de AA deixou para a humanidade. Sim. Porque ele sempre se
colocou como um parceiro do Poder Superior, e não reclamou
para si a graça e a grandeza que lhe tinha sido dadas, antes, foi
humilde e compartilhou com os outros. A palavra mais oportuna
da frase é: ´cuidadosamente´. Isto é, com atenção,
minuciosamente, atendo-se a detalhes que numa primeira vista
não é possível de captar ou entender. E mais, Bill W, não teve a
facilidade que ora estamos tendo, pois ele foi o primeiro, tanto é
que mais de 80 irmandades anônimas do mundo inteiro usam os
seus 12 Passos. Se eles conseguiram, pergunto-me: por que eu não
consigo? Se eles podem eu também consigo, boa vontade pode ser
a chave, honestidade o caminho e mente aberta a porta.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

27 DE JANEIRO – H.O.W. (*) , como??? O que isto??
“Honestidade, mente aberta e boa-vontade”
Dos anônimos
Eis uma das oportunidades do programa. Um lema simples, porém
com uma oportunidade ímpar de aprender a como eficazmente
realizar a jornada na busca do auto-conhecimento e a aquisição de
uma sobriedade segura e firme. Honestidade, porque os padrões
adictivos são mestres em manipular o que realmente é verdade.
Mente aberta, para quebrar os grilhões dos preconceitos e moldes
de uma forma única de pensar e agir, e finalmente a boa-vontade é
quando, eu tomo a decisão sensata de admitir que tenho um
problema e que gostaria de fazer o possível para resolve-la. A
recuperação é um processo. Não se chega hoje no programa e em
um dia se resolve, mas o “professor tempo” com suas experiências
lhe ensinará, claro que se você for um bom aluno, CORAGEM!!!
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

“Se você obteve sucesso ao praticar estes passos e
conseguiu a sobriedade, passe adiante, é o segredo”

Terei paciência para comigo mesmo. A recuperação é um
processo. Levou-se anos para que eu atingisse o grau de
dependência que hoje eu tenho. Não terei pressa, pois tenho a vida
toda para me recuperar e adquirir sobriedade e serenidade.
Aqueles que ousaram pelo caminho, jamais sonharam com as
conquistas que eles tem hoje em dia, mas é preciso dar o primeiro
passo e seguir a frente na jornada espiritual.
“Porque uma coisa lhe parece impossível, aos olhos do
Poder Superior não o é!”
(*) Do material/folheto Honesty, Open-mindedness, Willingness
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O processo espiritual de recuperação dos 12 Passos, podem me
levantar de qualquer caos em que a minha vida possa estar. Não
preciso me comparar com ninguém, apenas me dar a mãos a
outros e através de todo arsenal de ferramentas espirituais do
programa descrito no aperto firme, pelos 5 dedos da mão.

28 DE JANEIRO – A graça da perseverança
“Não desista até que o milagre aconteça”
Do folheto de DASA
Você poderia estar se perguntando, o que é realmente uma graça?
Uma graça, a despeito de assuntos religiosos, poderíamos dizer
que seria uma coisa muito desejada e que por vezes impossível de
ser realizada. Ora, por um acaso, não fora por este motivo que
você veio atrás de uma irmandade de iguais? Chegando até nós,
não viu muitos outros, homens e mulheres que estavam
conseguindo se manterem sóbrios, apesar de tantas outras
dificuldades? O que eles tem que eu não posso ter, se fui feito a
imagem e semelhança de algo infinitamente bom e supremo? Um
escultor pode bater na mármore 99 vezes sem contudo fazer uma
rachadura, no entanto, ao dar a final, a mármore se espatifa em
milhões de pedaços. Por um acaso foi a última que rachou a
pedra? Não. Fora o resultado de todas elas, incluindo a última.

29 DE JANEIRO – Um primeiro inventário...
“Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós
mesmos”
4º. Passo de DASA
A proposta de fazer um inventário remota-se ao tempo dos
filósofos: “Conhece-te a ti mesmo”. Para que possamos nos
conhecer e necessário saber dizer de nossos pontos fracos e fortes.
Isto ajuda-nos a saber identificar, com precisão e profundidade
aqueles defeitos (ou imperfeições) que nos impedem de crescer.
Mas também nos ajuda a ver o lado de nossas qualidades e
atributos positivos que temos, como um tesouro escondido. Você
saberia dizer quais são eles em sua pessoa? Não precisa ter medo,
apenas tente da melhor forma possível, certamente você ficará
surpreso com o que descobrirá com o tempo. Permita-se amar!
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

É comum ouvirmos que o segredo de nossas reuniões está sempre
na próxima. Isto é verdade, pois assim como tempo, mudamos os
nossos desejos, comportamentos e atitudes. Não raro, temos de
atravessar desertor, escalar picos, saborear planícies e desfrutar de
águas calmas e por vezes turbulentas. Mas com a ajuda de toda a
Irmandade e o apoio de mãos que me sustentam em 5 dedos, eu
poso me ligar a corrente e amor e esperança da recuperação.
“Que alívio foi para mim, sair da corrente do desespero
e encontrar a corrente do amor incondicional”

Ora essa, amar! O tempo todo eu estive em busca disso e agora
você vem com essa agora! Um inventário moral irá mostrar que a
respeito de tudo, você continua sendo uma pessoa de valor que,
mesmo tendo desenvolvido uma dependência, ainda é capaz de
relacionar-se verdadeiramente primeiramente com um Poder
Superior, depois com você mesmo e não muito longe com os
demais pessoas, em um modo totalmente renovado, saudável e
feliz. Pergunte-se: de que forma eu tenho utilizado dos recursos
das mãos que se estenderam para mim em seus 5 dedos firmes?
“Não creia que você pode entender, mas entenda que
você pode crer”
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A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

30 DE JANEIRO – A descoberta de que???

31 DE JANEIRO – Eu me amo!

“You are note alone!” (Você não está sozinho!)

“Para que o sol possa brilhar é preciso abrir as janelas”

Esta é uma das grandes descobertas das pessoas que ousaram a
desafiar seus próprios desejos, atitudes e comportamentos. Nos
encontramos como iguais, tanto na dependência, quanto em nossa
recuperação. Através de princípios espirituais sugeridos, fomos
capazes de entrar cada vez mais em contato com nossos
pensamentos, sentimentos e emoções e assim não nos sentimos
mais isolados e sozinho, estamos juntos, e essa é nossa maior
força e esperança para outros que sofrem na dependência.

Cheguei até aqui. Foram os meus primeiros 30 dias. Eu me
pergunto: quais foram os maiores obstáculos que enfrentei para
me abster de meus padrões de ativa? Quais foram as maiores
facilidades que tive nestes primeiros 30 dias? Estou contente
comigo mesmo! Cheguei até aqui, mesmo com dificuldades, mal
humor, reveses, problemas e demais situações da vida, eu posso
afirmar, que só por este pequeno passo, eu me amo o bastante
para continuar a minha jornada de auto-descoberta. Lembrar-meei, que foram dias, meses e anos e terei paciência e perseverança.
Não desanimarei só porque eu não sai totalmente vitorioso.
Outros estão conseguindo eu também chegarei lá!

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Uma das ferramentas que podemos usar para descobrir-nos além
de tantas outras, é a de fazer um mapeamento de nossos padrões
de ativa, ou seja, daqueles comportamentos que podem estar
impedindo-nos de avançarmos em direção a sobriedade. Outras
oportunidades são as reuniões, a conversa com o
padrinho/madrinha, prece e meditação, lemas, oração da
serenidade, pôr-se a serviço do grupo para algum trabalho tanto
internamente como externamente, escrever para uma jornada ou
boletim, participação de encontros e seminários e muito, muito
mais o será revelado a partir do momento em que você ao invés de
perguntar-se porque, responder: “eis-me aqui faça a Sua Vontade
e não a minha”. Mas para que o milagre aconteça eu preciso
desejar e agir!
“No plano do Poder Superior nada é desperdiçado,
tudo é transformado em graça e amor!”
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A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Com a ajuda de meus companheiros e das mãos que se
estenderam para me ajudar em minha jornada espiritual do autoconhecimento, quero me lembrar constantemente dos “apertos
firmes” dos 5 dedos em seus itens: Passos/Tradições, Serviço,
Apadrinhamento, Espiritualidade e Sobriedade. Com eles e com a
minha HOW (Honestidade, mente aberta e boa-vontade) serão os
ingredientes básicos de um processo de recuperação verdadeiro e
autêntico. Não preciso mais lutar sozinho, o meu Poder Superior
está ao meu lado e ao lado de meus companheiros!
“Tudo vale a pena quando a alma não é pequena!”
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01 DE FEVEREIRO – Viemos a acreditar...
“Eu não posso, Ele pode, se eu O deixar”
Da sabedoria dos anônimos

02 DE FEVEREIRO – Ninguém governa, mas como?
“Nossos amigos provavelmente ficam perplexos ao descobrirem
que não há governo em nossa irmandade”

Este passo é cheio de significado. Vir a acreditar em algo ou
alguma coisa além de minha própria vontade e auto-suficiência,
realmente é soltar-me e entregar-me aos cuidados amorosos de um
Poder Superior. Não é fácil vir a crer que é possível que me seja
removido o orgulho de me sentir um todo-poderoso. É um salto
no escuro, mas aqueles que o fizeram nos dizem que vale a pena
passar pelo processo de aceitação que ele traz consigo mesmo e
mais ainda nos ensina a ter uma dependência muito saudável que
é a dependência da orientação de um Deus amantíssimo que nos
ama de qualquer maneira e forma, não importando o quão
pequenos nos sintamos em relação a tudo o quanto já fizemos de
errado em nossas vidas e na vidas dos demais.

Mas como isso é possível?? Ninguém manda, e ao mesmo tempo,
todos nós somos responsáveis pela irmandade no seu todo. Esta
tradição foi forjada a custos caros, uma vez que a sede de poder,
prestigio e personalidade nos ronda o defeito de caráter do
orgulho e da avareza. Não tardou, para que os pioneiros dos
anônimos, com a ajuda de um Poder Superior que se manifestou
na Consciência Coletiva falasse através de seus membros. Somos
apenas servidores de confiança, não temos o poder para governar
ou mandar, isto por si só é uma grande liberdade do poder
escravizante do EGO e de minha personalidade doentia.

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

“Eu busco a humildade para compreender este passo”

A razão da liberdade deste princípio reside em manter-me em
unidade de adesão ao que for melhor para a Irmandade no seu
todo, pois eu não sou nada, apenas um mero servidor da confiança
em meu processo de recuperação pessoal. Quanto maior for a
Consciência Coletiva esclarecida sobre os princípios espirituais
que a norteam, tanto mais, estejam os seus membros em
recuperação, praticando o serviço com amor e dedicação,
buscando apadrinhar membros ao serviço, usando de uma
espiritualidade forte e segura, será posta em ação a vontade de um
Poder Superior e todos nós iremos nos beneficiar com isso.
“A adesão a estes princípios é de fundamental para a
recuperação e a manutenção de nossa Irmandade”
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Quanto estou preso somente sobre meus pensamentos e atitudes
insanas, não é possível para mim ter um aperto firme sobre as
mãos que se estendem no 5 dedos que me alicerçam na minha
recuperação. Utilizo-me dos Passos/Tradições, empenho-me em
Espiritualidade, presto um Serviço, Apadrinho alguém e
mantenho-me sóbrio, um dia de cada vez, quando na verdade, não
sou eu quem faz todo o desenrolar dos fatos, e vejo mais uma vez
que o milagre aconteceu, pois o vi em minha vida e na de outros.

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

03 DE FEVEREIRO – Aspectos da espiritualidade

04 DE FEVEREIRO – Serviço, governo ou o que?

“Para nós o mundo espiritual é amplo e fonte de estabilidade em
todos os sentidos”
Da sabedoria dos anônimos

“Todas as vezes que me colocar a serviço dos outros, o maior
beneficiado serei eu mesmo”
Anônimo

É exatamente isto. No mundo espiritual tudo é amplo e seguro em
si mesmo com relação a uma estabilidade indiscritível. Por mais
que tente me apoderar de qualquer coisa no mundo espiritual,
menos eu sei sobre mim mesmo. A medida que me torno
consciente da presença amorosa de um Poder Superior que guia
meus passos e minha vida, as coisas começaram a ter uma
finalidade e propósito, bem como uma direção acertada. Ora, não
é verdade que ao tormarmos o caminho espiritual dos 12 Passos
sugeridos do programa, não estamos entregando nossa vontade e
nossa vida aos cuidados de alguém ou alguma coisa que melhor
conhece a totalidade das situações? Eu não preciso ter medo,
apenas confiar e crer que tudo encerra-se a um Bem Maior.

Um das grandes oportunidades de recuperação é a prestação de
serviço, dentro e fora da irmandade. O prestar serviço me ajuda a
direcionar o meu orgulho e auto-suficiência de forma equilibrada,
pois ele faz com que deixe de olhar apenas para minha vida e
lança-me sobre a vida de outros, sem contudo, querer governar ou
controlar a vida de outrem. É um lembrete seguro de que quem
manda em todos nós, é um Poder Superior que se manifesta em
Consciência Coletiva. Com o passar do tempo, eu posso verificar
quão longe eu fui lançado para além de meus padrões adictivos,
de forma que o amor e a preocupação com os demais ser tornaram
um modo de vida suave e seguro que me mantém em constante
sobriedade e serenidade.

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

Ao me apoiar sobre a espiritualidade do programa, eu vou para de
querer bancar o meu próprio deus e vou voltar-me a algo ou
alguma coisa maior que eu. Inicialmente poderá ser o grupo, ou
mais tarde o meu padrinho, ou ainda, um pastor ou clérico, um
profissional...o Poder Superior poderá se manifestar em qualquer
pessoa ou lugar, ou mesmo em acontecimentos que penso ser
apenas uma “coincidências”, mas é bem provável que seja uma
“providencia espiritual” que mais tarde entenderei o significado.
“Realmente, para o Poder Superior não há limites”

Quando eu me utilizo do serviço, eu posso emprestar minha vida
ao serviço dos demais, procurando fazer a vontade do Poder
Superior e não a minha. Utilizo-me sempre de mãos firmes que
me conduziram através dos 5 dedos entrelaçados.
Passos/Tradições, Serviço, Espiritualidade, Apadrinhamento e
Sobriedade eu me aventuro a ser um “parceiro do Poder Superior”
“Tudo o que coloquei nas mãos dos homens eu os
perdi, mas tudo o que coloquei nas mãos do Poder
Superior, eu ainda os possuo”
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05 DE FEVEREIRO – Nas asas de uma oração
“Eu sou grato por tudo em minha vida”
O importante deste passo é que venhamos. Com diz o dito: “Traga
sua mente e o seu corpo virá depois”. Mesmo para aqueles de nós
que tenhamos uma fé, ou já tivemos ou ainda nos consideremos
ateus ou agnósticos, existe a esperança. O maior milagre se chama
você, ainda que por agora você não esteja consciente disto em
suas atitudes e comportamentos. Ao admitir que preciso de ajuda,
me coloco de forma aberta ao processo de recuperação na vida.
Ao que me parece, toda espiritualidade do programa é como uma
“colcha de retalhos” que vai formando um belo desenho: “a minha
nova vida, mas rica e colorida, que o Poder Superior vai tecendo
aos poucos e com maestria jamais imaginável por mim mesmo!”.

06 DE FEVEREIRO – O Apadrinhamento é de quem?
“O contato inicial com o mundo da espiritualidade, no meu caso
foi um tanto assustador. Entrar em contato com as minhas
verdades e as verdades espirituais, foi um tanto difícil e
assustador. Hoje consigo entender a expressão: “Caminhar
espiritualmente sozinho é extremamente perigoso!”
Jornada 1995

“Na busca dessa “intimidade”, o anorexo acaba confundindo
erroneamente, o verdadeiro espírito de intimidade e
companheirismo”; “Sentimento de superioridade para esconder a
realidade interior: um profundo sentimento de inferioridade”; “Ai
então e que fui perceber que me escondia das pessoas”; “eu me
afastei de minhas amizades, tinha falta de aceitação e fugia de
minhas emoções”; Sempre coloco barreiras e dificuldades...chega
no final e não sobra ninguém”; “Como esses precisavam vir
acompanhados de algo, eu usei o sexo na complementação desse
coquetel”; “No final, a vingança se foi, mas tive a adição como
prêmio” – eis os retalhos de um Poder Superior (Jornada 2, 1995)
“Se eu permitir, o Poder Superior agirá em mim!”

“O meu padrinho me ajudou no sentido de me nortear em meu
processo de recuperação”; “Eu não podia acreditar que os mesmos
atos que quase me levaram a loucura por tanto sentimento de
culpa, de repente se tornaram motivo de piada e gargalhada. Meu
padrinho conseguia me fazer sentir que eu não era aquele bicho
horrendo que eu achava que era, mas que na verdade, estava
sofrendo por falta de conhecimento e informação”; “Talvez, se
não tivesse tido o apoio do meu padrinho, eu não conseguido
passar os primeiros noventa dias de abstinência, que são
extremamente dolorosos”; “Compartilhar meu inventário moral
com o meu padrinho, foi um tanto aliviador e em certo ponto
cômico (...) e quando víamos como nossas experiências eram
extremamente parecidas, caímos na gargalhada” (da Jornada 1.1)
“O meu padrinho foi uma peça fundamental no meu
processo de recuperação. Ele sempre procurou me
encaminhar para a literatura e responder as minhas
dúvidas somente com relatos de suas experiências,
nunca dando soluções (...) Sempre procurava
respostas procurando passar a espiritualidade contida
nos passos e tradições” (Jornada 1.1)
“E então de quem é mesmo o apadrinhamento???”
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07 DE FEVEREIRO – Confecção de lista de padrões
“Ao identificar meus padrões de dependência, nunca mais foi a
mesma”
Jornada 1995
“Na vida tudo passa, não há o que tu passa, para pode se encaixar,
se alterar, o filme é o mesmo, só o elenco é que tem que mudar, se
não for para ser feliz é melhor largar”; “Quando perco a fé, fico
sem controle e me sinto mal, sem esperança, e ao meu redor a
inveja vai fazendo as pessoas se odiarem mais” – Estes trechos,
são de músicas que gosto e que me ressoam sobre o aspecto da fé,
da esperança que “Um Poder Superior conhece tudo aquilo que eu
mesmo ainda não sei”. É mesmo engraçado que após alguns anos
de caminhada nos anônimos e na jornada espiritual eu já consiga,
até mesmo de uma música que ouço causalmente na rádio, tirar
lições de programação de vida. Interessante é perceber que, como
a recuperação pessoal e individual, a confecção da lista de padrões
é também pessoal. Há muitas delas, que somente a pessoa pode
identificar, pois é assim que a pessoa se descobre ouvindo, através
de canais incomuns, a voz silenciosa de um amor incondicional!
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Não há uma receita pronta de como conseguir se recuperar, agora
caso você esteja desejoso de mudar de comportamento, eis que
aparecerá varias oportunidades, até mesmo de formas incomuns
de recuperação, seja ela dentro da irmandade e fora. Para isso
preciso estar aberto e com boa vontade de mudança de vida.
“Ao ouvir as formas incomuns de fala, ouço o Amor”
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08 DE FEVEREIRO – Insanidades...
“(...) No entanto, mesmo que percebêssemos ou não, todo o nosso
ser tinha sido moldado por nosso fracasso, ou recusa, de resolver
internamente os problemas da vida real: insegurança, solidão e a
falte de qualquer confiança em nosso valor pessoal e nossa
dignidade. Através do sexo, do charme, do apelo emocional ou de
um intelecto persuasivo, tínhamos usado a outras pessoas como
“drogas”, para evitar enfrentar nossa inadequação pessoal(...)”
Texto Básico
“Insanidade é repetir as mesmas coisas, esperando resultados
diferentes” – Isso funciona como uma droga, seus efeitos
colaterais são sempre os mesmos. Agora se quero mudar, crescer
então me é sugerido um outro caminho. Um caminho mais suave:
Os 12 Passos de recuperação. Diz um outro dito popular que
“Veneno cura veneno”, interessante! Por um acaso não é isso que
fazemos em nossas reuniões compartilhando nossas histórias
pessoais. Em outro trecho de AA nos diz: “No passado escuro,
escondem-se as pepitas de ouro que trarão a oportunidade de
vidas repletas de alegria e contentamento”. Então, a escolha é
possível, porque eu me dou a opção de tentar, mesmo que relute
em achar que eu poso sozinho. Em mais uma oportunidade
espiritual diz: “Eu nada sou é o Pai que o faz”, com isso eu
também posso, se quiser, se canal e graça como instrumento nas
Mãos do Grande Oleiro para que Ele me dê uma forma revigorada
de vida – mas em última análise, só depende de mim, só de mim!
“Meu Poder Superior, olha por mim e por minha
sinceridade, eu desejo ardentemente a recuperação”
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09 DE FEVEREIRO – Um Poder Superior muti-facetado
“A minha compreensão é que onde o meu Deus está, a minha
adicção não pode estar”
Jornada 1995
A frase acima é verdadeira, pois ela nos remete imediatamente a
crença de que “somente um Poder Superior poderia me devolver a
sanidade”. E ter sanidade é ter pensamentos, sentimentos,
emoções, atitudes e comportamentos mais equilibrados e sensatos.
Mas como conseguir tal façanha? A resposta pode estar a sua
frente, ou seja, o Poder Superior se manifesta de forma multifacedada. Em milhões de homens e mulheres, ao redor do mundo,
com suas incontáveis histórias de recuperação. Não importa de
onde venha a ajuda, desde que me proponha a reestabelecer uma
conexão comigo mesmo, qualquer um ser um enviado do Poder
Superior para me ajudar em meu processo de recuperação. Basta
eu estar disposto, pedir ajuda, e segurar firme nas mãos oferecidas

10 DE FEVEREIRO – 2º. Passo versus 2ª. Tradição
“(...) Havíamos nos sentido tão seguros de si ao examinar uma
sala cheia, exibindo ou propagandeando nossa disponibilidade!
Sabíamos que encontraríamos energia similar em outros, um
“nunca mais acabar de flerte”. Que segurança havíamos
conseguido, sabendo que podíamos provocar insegurança em
outros, tornando-os mais necessitados e dependentes de nós,
assegurando assim o nosso bem-estar. Gostávamos do poder que
nos dava nosso sex-appeal ao reforçar o nosso domínio sobre
outros sugerindo que podiam ser trocados. Sentíamo-nos seguros
em saber que física, emocional e mentalmente podíamos
continuar a atrair novas pessoas, ou prender mais as que já
estavam em nossa teia.(...)”
Texto Básico

“O meu Poder Superior além de ser Amor tem muito humor”.
Uma das bem-vinda sugestões para os recém-chegados é não se
agarrar a velha idéia de “Tudo ou nada” ou ainda “Não, nunca”.
Estas idéias obsoletas atrapalham a claridade de ouvir o que os
meus companheiros estão me oferecendo com suas histórias
pessoais de recuperação, não tanto pelo que é dito, mas como o
dizem, isso faz toda a diferença, inclusive para minha sobriedade!
“Com a minha recuperação estou validando os meus
sentimentos”

O trecho acima retirado de nosso texto básico é uma declaração
clara de nossa insanidade! De nosso poder, prestigio, falta de
segurança, medo, raiva, frustração...enfim toda uma gama de
sentimentos e emoções que arruinaram nossas vidas e
relacionamentos. Dessa forma, sumariamente nossos princípios
contidos em nossos passos e em nossas tradições, são as maiores
armas que dispomos, para que, no principio da humildade, do
servir, do compromisso responsável, não sejamos mais
prisioneiros de nosso próprio cárcere privado ou ainda não
façamos outras tramas nefastas que venham a prender outras
pessoas. É por isso que se faz tão importante que sejamos
honestos conosco mesmos, estejamos aberto a outros pontos de
vista e nos apoiemos firmemente sobre as bases espirituais do
programa: Viemos a acreditar que um Poder Superior poderia....
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11 DE FEVEREIRO – Mantenha-o simples!
“Lembre-se Bill, mantenha-o simples e não deixe que isto se
acabe!”
Últimas palavras de Dr. Bob a Bill W.
O Poder Superior mora na simplicidade das coisas. De
complicado já basta nossos comportamentos desregrados. Este
pequeno lembrete que recordam os pioneiros dos anônimos é de
vital importância para que, em momentos de maior tensão e “uma
possível recaída ou deslize” esteja próximo, podem servir como
uma forte conexão com a espiritualidade do programa e trazer
novamente o membro a realidade.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Vamos dar uma mãozinha ai...Estou ansioso e preocupado? Vá
com calma, mas vá! Estou com problemas em dizer a verdade, e
estou me manipulando mentalmente? Recuperação é a capacidade
de sermos honestos conosco mesmos. Não estou entendo o porque
de certas coisas estarem acontecendo? Escute e aprenda. Estou
afobado com o meu processo de recuperação? Progresso sim,
perfeição não. Estou atropelando as prioridades em minha vida?
Primeiro as primeiras coisas. Me sinto cansado, com fome,
solitário ou sozinho (HALT)? Tento manter sempre minha mente
aberta, uso da honestidade e me disponho a boa-vontade (HOW).
Estou pensando em desistir de tudo? Continue voltando que
funciona! Estou perdido? Uso da orientação de meu Poder
Superior para o melhor caminho (GOD). Estou preso no EGO?
Vou servir e amar, prestando um serviço ao meu semelhante!
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12 DE FEVEREIRO – Entre, as portas estão abertas!
“Nós estamos dispostos a sermos vulneráveis, porque nossa
capacidade de confiar nos foi restaurada pela fé em um Poder
Superior”.
Signals of Recovery (sinais da recuperação)
A medida em caminhamos pela espiritualidade do programa
sugerido, através do 12 Passos, encontramos formas de “driblar”,
digamos, nossas formas antigas de pensar e agir. É como aquele
dito popular: “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura!”.
Isto também acontece conosco. Claro que não é da noite para o
dia, mas gradativamente, aos poucos, começamos a mudar, a
pensar em outras coisas, mudamos nossos desejos, porque nossos
pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes foram mudando.
Não raro, nem ao menos não damos conta de quanto mudamos,
quando um companheiro manifesta: “Puxa você mudou, já não é
mais o mesmo”. As pessoas percebem a nossa mudança de
atitude. Como ouvi-se certa vez: “Somente o Poder Superior
conhece tudo que utiliza o meu ser para realizar suas obras! Assim
eu sou a mensagem viva para outros que precisam de ajuda.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Quando mantenho as portas abertas de meu coração e minha
mente o Poder Superior me dá uma mãozinha para que eu possa
perceber que através de 5 firmes dedos, nos Passos/Tradições,
Espiritualidade, Serviço, Apadrinhamento e Sobriedade é
recuperação é não um sonho impossível, é uma realidade!
“Aqueles que estavam sobre as trevas, viram a luz”
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13 DE FEVEREIRO – Síndrome de Abstinência (retirada)

14 DE FEVEREIRO – Só por hoje

“Então eu fui verificar o que significava celibato(...) é o que vi
que a palavra celibatário é a condição de pessoa solteira”
Jornada 1995

“O plano das 24 horas é de fundamental para o processo de
recuperação, pois o agora é o presente”
Anônimo

É nos sugerido pela experiência de companheiros, que os recémchegados, ao se depararem com o programa, iniciem sua jornada
espiritual. Assim, algumas das sugestões são: “Leve o que gostar
e esqueça o resto”; “90 reuniões em 90 dias”; “Evite lugares,
pessoas e coisas de ativa”; “use das ferramentas espirituais do
programa, como a Oração da Serenidade”; “Faça uso dos lemas”.
Mas antes que tudo isso, o provável membro terá que passar pela
fase de “desentoxicação de seu último “drink sexual”. Ou seja, é o
período em que a pessoa, se reversa para si, para obter uma visão
mais clara do que mais “pega” como pratica de ativa ou padrão de
comportamento. É também neste momento que a pessoa “ao ficar
solteira”, digamos, ela possibilita uma maior conexão consigo
mesmo, com o Poder Superior e com as demais pessoas, sem
contudo usar as “estratégias de vida armada” do qual nos fala o
texto básico

O dia de hoje é o mais importante na minha vida, pois somente
tenho este dia. O ontem já se foi e o amanhã ainda é incerto. É por
isso que com magnífica simplicidade nossa conhecida Oração da
Serenidade, nos ensina a importante lição de vivenciarmos o dia
de hoje. Um membro assim se manifestou: “Hoje eu tenho que me
conhecer para saber quem eu sou” – O programa mais me
direcionar ao dia de hoje. Apenas hoje. Nada mais. Quanto ao
meu passado eu não posso fazer mais nada, está feito. Ele apenas
pode servir para apoiar minhas ações diante do hoje e não repetilas no futuro. Quanto ao futuro, este é outro assunto que não
deveria nos incomodar em absoluto, pois não sabemos o que tara,
nem ao menos se chegará. Quando mais eu absorver dos recursos
espirituais do programa, em todo o seu arsenal, eis que melhor
capacitado estarei para me desfazer do velho eu que não serve
mais. Então só por hoje, eu acredito que seja capaz de recuperação

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

A oportunidade da síndrome de abstinência (ou retirada) é um
processo precioso de auto-descoberta. Ela pode me oferecer
valiosas pistas de como “a nefasta teia de sentimentos e emoções”
tramou meu próprio cárcere privado. Ao me colocar
carinhosamente nas Mãos do Poder Superior, sei que tudo esta em
ordem e bem encaminhado, pois eu comecei a despertar para fé!

Só por hoje, procurarei me soltar e me entregar a Deus; Só por
hoje, sentir-me-ei saudável; Só por hoje eu não me sentirei
culpado, com medo, vergonha ou complexado; Só por hoje, eu
acredito que o Amor é capaz de vencer meus piores desejos; Só
por hoje, permitirei-me estar próximo aos outros; Só por hoje
permitirei-me não estar triste, infeliz, magoado ou ressentido.
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15 DE FEVEREIRO – A Sobriedade é grande!

16 DE FEVEREIRO – Sanidade versus Espiritualidade

“Eu acredito que uma das coisas que mais me ajudou a
permanecer num período tão grande de Sobriedade, foi o fato de
ter me colocado a disposição para prestar serviço a Irmandade”
Charlie, USA

“O engraçado é quando a gente percebe que está começando a
ser curar (e eu sinto que estou me curando) a gente passa a ter
um contato mais consciente com Deus”
Jornada 1995

Todos os 3 legados são importantes e nenhum deles é menos do
que o outro, pois eles forma, por assim dizer, “o triângulo
amoroso perfeito!” Sim, um triângulo que funciona sobre
quaisquer circunstâncias, não importa quão adversas sejam as
situações. Dada a espiritualidade de nosso programa sugerido, são
os maiores beneficiados os que, de boa-vontade e disposição se
colocam a serviço tanto para a manutenção da própria sobriedade
como para a sobrevivência da Irmandade no seu todo. Mas
infelizmente, somos sabedores de que esta parte do programa é
ignorado por muitos, sobrecarregando os demais. Ora, se quando
adentrei ao programa, haviam pessoas para me receber, café para
tomar, uma sala arrumada, um coordenador, literatura exposta,
membros para compartilhar, não é hora de retribuir com gratidão
tal generosidade que não tem preço? Isso pode ser um defeito de
caráter e dos grandes causadores do orgulho, que além de outras
coisas pode me manter prisioneiro de mim mesmo! Eu não
desejava a liberdade, eis as chaves de nossa libertação, não existe
caminho mais suave! Mas os que já o trilharam, podem nos
auferir como “exemplos vivos” que o programa irá dar seus frutos
no tempo certo de sua colheita.

O que é sanidade? Longe de definições, podemos arriscar a
termos uma visão mais clara e precisa do que pensamos sobre nos
mesmos, nossos sentimentos, emoções e comportamentos. E
agora, o que espiritualidade? Num primeiro momento, podemos
arriscar também a dizer que é algo que vai além do racional das
coisas sensíveis e parte para algo que está além de nossos
pensamentos. Poderíamos comparar como o “ar e o vento” não o
vemos” mas eles existem e nos alimentam, bem como, no caso do
vento, vai para onde ele quer nada o impede de mudar de direção!
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Assim deveria ser a minha aplicação dentro do programa. A
medida que caminho pela espiritualidade que não vejo eu me
alimento por ela, e vou sendo mudado a medida que minha
compreensão e entendimento do programa mudam, a minhas
opções, atitudes, comportamentos, sentimentos e desejos seguem
o mesmo caminho. Não preciso constantemente brigar comigo!
“A medida que me torno aberto ao Poder Superior,
sinto a Serenidade invadir minha vida e meus desejos”

“Tudo o que oferto para a Irmandade, volta para mim
com certeza”
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17 DE FEVEREIRO – De quem é o controle??
18 DE FEVEREIRO – Retalhos de formas de Anorexia(*)
“Tudo o que está sobre muito controle, na verdade está
descontrolado”
Da sabedoria dos anônimos
Esta declaração foi um lembrete constante na minha recuperação.
Isto por que, como uma pessoa que desejava se controlar de
padrões compulsivos e também por viver com outras adicções
ativa, eis que desenvolvi este padrão de comportamento. Não raro,
isto afeta outras áreas de minha vida, como família, emprego,
relações sociais e amigos. Com o passar do tempo e aplicando as
ferramentas do programa ao caso, fui “sendo podado em minha
ervas daninhas” por um Poder Superior que gentilmente me dizia:
“Sou eu quem manda em sua vida, por favor solte-se e entreguese a mim”. Claro que em um primeiro momento não fui capaz de
executar tal tarefa, pois como iria culpar alguém por meus
fracassos, decepções e frustrações? A medida que minha sanidade
voltada ao estado de lucidez, fui compreender que “eu não tenho o
total controle de minha vida e de minhas emoções”, assim tive
que me contentar com o “relativo” do que “o total absoluto”, que
em outras palavras, “somente um Poder Superior pode se
manifestar”, seja ele em minha vida, nas decisões que o grupo
venha a tomar em assuntos de serviço no grupo ou na estrutura
mundial, seja em qualquer área, tudo está melhor arquitetado,
quando coloco minha confiança e abro espaço para que não me
permita descontrolar minhas emoções e sentimentos.
“Eu estou encontrei um modo melhor de viver, eu
soltei-me aos cuidados amorosos de Deus”
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“Estou aprendendo a cada dia, que eu posso andar com meus
próprios pés, que eu não preciso da aprovação das pessoas, que
eu preciso apenas me conhecer e me aceitar”
Jornada 1995
“Ficou claro para mim, que a Anorexia, está no Egocentrismo”;
“A anorexia pode se apresentar como isolamento crônico, tanto
físico como emocional”; “Pode ainda fazer me ficar ´eufórico´, ter
´a necessidade de ser o centro das atenções´”; “é uma maneira
segura de evitar a real intimidade”; “manifesta-se como
incapacidade de amar incondicionalmente”; “Dificuldade de
expressar sentimentos e emoções”; “Sente inveja de pessoas
extrovertidas e desinibidas”; “Uso de mentiras e justificativas para
encobrir a realidade solitária”; “Uso da rejeição como mecanismo
de defesa contra a rejeição dos outros”; “Minha anorexia sempre
foi uma coisa muito castradora, porque eu deixei de fazer milhares
de coisas e perdi oportunidades”; “Passei por longos períodos sem
relacionamento, evitando dar e receber carinho (anedonia)”; “eu
me punia em demasia por que não conseguia me aceitar”; “o seu
retrato é este: ´a morte de qualquer tipo de sentimento´”; “Eu
tinha muita vergonha da vida que levava e isto gerava mais
vergonha”; “vivi até meus 32 anos com muita culpa,
ressentimento e problemas”; “Eu me isolo das pessoas de mim
mesmo”; “eu sempre me achava feio”; “Eu tenho muita autopiedade” (* trechos selecionados da Jornada sobre Anorexia)
“E então, eu gostaria de continuar assim para o resto
da vida?Tenho várias opções, a escolha e minha!
62

19 DE FEVEREIRO – Uma solução incomum
“(...) Ao aprendermos a magnitude e a natureza alteradora da
mente do dependente de amor e sexo, e a extensão em que havia
pervertido nosso sistema de valores, tínhamos que admitir que
não podíamos remodelar toda a nossa identidade sem ajuda. No
duro reconhecimento de nossa profunda fragilidade,
experimentamos a necessidade, de encontrar um Poder maior do
que nós - algo que fosse ao menos um passo adiante de nossas
intenções doentias, e nos desse a orientação consistente que não
podíamos nos dar. A possibilidade de encontrar alguma forma de
fé, baseada não em uma concepção específica de “Deus”, mas
em uma necessidade de encontrar uma tal fé, foi o começo da
recuperação espiritual.(...)”
Texto Básico
Hoje eu não tive a necessidade de fazer uso de meus padrões de
comportamento de ativa. Hoje minhas necessidades são por um
bem-estar, um propósito de recuperação, uma forma de estar
caminhando rumo a libertação de uma “escravidão que parecia
sem fim” – Mas como “tudo passa, na vida tudo passa não há o
que tu passa que não passa”, como diz uma canção, eis ai
oportunidade de alimentar uma fé que venha a alterar a seus
pensamentos, sentimentos e comportamentos. Todas as vezes que
me mostrar disposto a caminhar e crescer espiritualmente, posso
contar sempre com a ajuda de meu Poder Superior na forma em
que O concebo. A solução mais elementar para esse problema da
fé foi encontrado através do contato com pessoas sóbrias em
nossas reuniões regulares do S.L.A.A (D.A.S.A).
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20 DE FEVEREIRO – Deslizes ou recaídas?
“Uma recaída nunca deveria deixar-te sem ação, pois ela pode,
em outro sentido, trazer uma força e um vigor em busca de uma
sobriedade mais firmeza”
Alcoólicos Anônimos
Realmente um deslize ou uma recaída nunca deveria deixar uma
pessoa desanimada ou sem vontade de crescer em direção a
sobriedade. Ela pode representar apenas que esquecemos de olhar
algum ponto obscuro que ainda tenhamos medo ou vergonha de
olhar. Talvez por culpa ou remorso ou ainda ressentimento. Pode
igualmente ser uma euforia tamanha que ´esquecemos´ do 1º.
Gole sexual e voltamos tudo como era antigamente antes de
conhecermos uma saída. Mas isto não deve ser motivo para que
sejamos colocamos como derrotados no jogo. Se não lutarmos,
nosso inimigo que é “real, traiçoeiro e sutil” pode, com sua
astúcia e artimanhas, minar todo o nosso desejo de melhorarmos e
nos construirmos uma sólida base para o crescimento constante.
Certa vez alguém compartilhou que “todas as vezes que damos as
costas para o programa, nos viramos de frente para a
dependência” – E realmente isto que quero para minha vida?
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Ao dar a oportunidade de travar conhecimento comigo mesmo e
com os instrumentos e ferramentas espirituais do programa eu
posso conseguir ficar sóbrio e ter a escolha de usar do aperto
firme em seus 5 dedos ao meu favor e de meus companheiros.
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21 DE FEVEREIRO – Uma teia espiritual, isso existe?
“(...) Ao compreendermos a ajuda que significava esta rede de
apoio, sentimos que a crença em qualquer Deus ou divindade
específica era desnecessária. Nossa necessidade de fé podia ser
respondida com uma esperança afirmativa, um sentimento da
possibilidade de orientação espiritual que já era aparente na
experiência dos membros de S.L.A.A (D.A.S.A). que nos haviam
precedido (...)”

22 DE FEVEREIRO – Então o que dizer?
“Nós estamos sendo restaurados à sanidade, em uma base diária,
por nossa participação em nosso processo de recuperação”
Signals of Recovey (sinais de recuperação)

Eu estou construindo uma teia espiritual, afim de me manter
afastado de meus comportamentos dependentes. Para tanto, eu me
utilizo de tudo o que me é sugerido no programa e compartilho
com eles a alegria de me manter mais um dia em sobriedade.
“É preciso envolver-se para desenvolver” No entanto,
tenha atenção no que estiver envolvido!

Esta é uma das promessas do programa. A minha sanidade irá
sendo restaurada, a medida que eu me aplicar no programa, em
uma base diária. Como fazer isso? Vai uma mãozinha ai: Uso dos
3 primeiros passos (admissão, impotência e ingovernabilidade da
vida). Depois, seguir pelo segundo passo, vindo a acreditar que a
ajuda está disponível para mim, não importa no quanto eu relute
em ter um Poder Superior, seja eu ateu ou ainda agnóstico. Buscar
pelas minhas insanidades, quais são os pensamentos, sentimentos
e emoções que acabam em um desejo nefasto de padrões
adictivos. Entregar minha vida e minha vontade aos cuidados do
Poder Superior conforme eu O concebo. Não exigir nada de mim
mesmo, muito menos dos outros ou da vida. Manter uma atitude
de gratidão tanto nos bons momentos quanto nos difíceis. Prestar
serviço, apadrinhar alguém, escrever sobre defeitos ou qualidades,
ir a reuniões e encontros, ter uma religião ou seita caso seja um
seguidor de alguma dela. Procurar o bem-estar do grupo em
função do meu próprio (1ª. Tradição), não querer ser o todopoderoso e o sabedor de tudo, ser um aprendiz constante, estar
disposto a compartilhar minha vida e meus sentimentos, buscar
sempre ser um servidor de confiança, respeitando limites
saudáveis e não impor a minha vontade, e aceitar a decisão da
maioria, e finalmente: “A vontade do Poder Superior e não a
minha” – eis uma trama perfeita na mão de 5 dedos com firmeza.
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O que é uma rede? Diz um dito popular assim: “caiu na rede é
peixe!”. Daí tiramos duas pequenas lições. Essa rede pode ser
uma prisão ou pode ser uma libertação. Qual delas você está? A
rede de apoio a que oferecemos está estabelecida sobre princípios
espirituais, que orientam nosso programa de 12 Passos. A rede
espiritual é construída por uma trama “sem começo ou fim” e está
constituída de pessoas que se “envolvem” nela afim de obter uma
percepção mais apurada de como os padrões adictivos interagem
com os pensamentos, sentimentos e comportamentos, levando-os
a atitudes insanas e descabidas em sua vida e nos relacionamentos
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

24 DE FEVEREIRO – Compreensão sobre nós mesmos
23 DE FEVEREIRO – Projeções versus Vontade

“(...)Minha insegurança emocional ia aos extremos ao
pensar nela tendo relações sexuais ou envolvendo-se com
outros. Tentei lidar com esse medo racionalizando de que
estava fazendo uma projeção nela de meu próprio
comportamento e atitudes, e isso me trouxe um breve alívio.
Contudo, uma instabilidade persistiu. Começava uma luta
de vontade(...).”
Texto Básico
Será que alguém não sentiu-se inseguro, com medo, com
vergonha e culpa? (isto para não dizer de outros sentimentos
destes sentimentos de base). Como toda dependência, os padrões
adcitivos alteram significativa o modo de agir e pensar, influindo
diretamente nas emoções e sentimentos. Assim, há altos e baixos
emocionais, que por vezes, e não raro, os “extremos emocionais”
que são perigosos, pois eles podem se “projetar” na outras
pessoas e o adicto raramente se dá conta que é uma alteração
química freqüente. Entra em cena então, a racionalização para
combater a insegurança e o medo. E a vontade, como fica? Ela
geralmente neste ponto está “embotada” ou amortecida, enão
começa a batalha entre razão e emoção,..quem vencerá?
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
“O grande vencedor desta batalha será você, quando
você se projetar sobre a vontade de um Poder Superior
que tem total condições de vencer sua obsessão”
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“(...)Tinha também um sentido mais desenvolvido das qualidades
positivas e redentoras da abstinência, e alguma compreensão
real sobre a natureza e a manifestação da dependência em minha
vida(...).”
Texto Básico
Todo o nosso programa está baseado no auto-conhecimento. Ou
seja, através dos 12 Passos de recuperação é nos possível
trabalhar, cada um, à medida de seu tempo, a suas características
que podem estar encobertas pelo orgulho, medo, raiva, culpa,
frustração, dentre outras. Sendo o programa uma série de
sugestões espirituais, o indivíduo se sente livre para aderir a eles
ou não, como nos é observado: “Obediência ao que não é
exigido”. Para aqueles que ainda relutam em seguir simples
sugestões, terão que finalmente “chegar ao fundo do poço” (ou
melhor dizendo do eu posso), para que então consigam a conexão
consigo mesmo, com a espiritualidade do programa e os outros.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Quando procuro seguir as sugestões do programa espiritual,
através dos instrumentos que ele me oferece, me é dado a
oportunidade de apertar firmemente a mão dos outros, usando dos
5 dedos que se entrelaçam: Passos/Tradições, Espiritualidade,
Serviço, Apadrinhamento e Sobriedade.
“Ao me render a compreensão, encontro a consolação
de mais 24 horas de sobriedade”
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25 DE FEVEREIRO – A oração de todos os momentos
“Deus concedei-me a Serenidade para aceitar as coisas que não
posso modificar, Coragem para modificar aquelas que posso e
Sabedoria para perceber a diferença”
Oração da Serenidade

26 DE FEVEREIRO – Uma tradição de poderosa
Somente uma autoridade preside em última análise o nosso
propósito comum - um Deus amantíssimo que se manifesta em
nossa consciência de grupo. Nossos líderes são apenas
servidores de confiança; eles não governam.
2ª. Tradição do DASA

Nesta simples oração, ela contém o germe de poderosos frutos.
Analisemos alguns deles. Na primeira parte, a primeira palavra de
que falamos é Deus (ou Poder Superior conforme O concebo),
depois pedimos a concessão de Serenidade (capacidade de
equilíbrio, sensatez, inteireza espiritual), depois pedimos para
aceitar as coisas que não podemos mudar (pessoas, lugares,
coisas, nosso passado, etc). Já na segunda parte, temos o poder do
agora, do hoje, pois podemos mudar (corrigir nosso passado,
eliminar defeitos de caráter, tomar atitudes positivas, fazer coisas
novas e crescer espiritualmente, etc), depois pedimos por
Coragem (isto é a capacidade de executar atitudes ou
comportamentos novos, ou que estejam ou que ainda sejam mais
equilibrados em nossos pensamentos, sentimentos, desejos,
atitudes e comportamentos). Na parte final da oração, pedimos por
Sabedoria, ou seja, a qualidade de ser sábio, de usar da
inteligência com astúcia, vigor, ponderando o máximo de
informações acerca das circunstâncias e/ou atitudes, para que ao
invés de ser um acerto não seja mais um erro, e com isso vamos
aos pouco percebendo a diferença ente aquelas coisas que eu
posso modificar e aquelas que eu não posso.

Está tradição é poderosa pelos seguintes aspectos: ela limita a
minha tendência de ser um controlador, lança-me a autoridade de
um Poder Superior em um propósito comum, que é manifestada
em nossa Consciência de Grupo. Coloca os membros em uma
posição de iguais, na prestação de serviço, pois não temos
governo, a não ser um Deus Amantíssimo que nos orienta pelas
tomadas de decisão do grupo como um todo. A riqueza de nossos
princípios espirituais é realmente sem comparação, pois a “teia
espiritual está entrelaçada de forma segura em todos os seus
lados”, veja. Ao praticar esta tradição, eu também me recupero
pois, abro mão de meu orgulho e vaidade, direciono-me a
humildade, sou chamado a ser um servidor de confiança, me
liberta da tendência ao controle, me remete ao contato consciente
com um Poder Superior (Deus como cada um O concebe), me faz
manter em unidade (1ª. Tradição) com os meus iguais no grupo,
no distrito, no escritório local, em fim com todos os meus iguais
na estrutura mundial de serviços, atravessando fronteiras e
possibilitando a minha recuperação de outros dependentes de
amor e sexo que ainda precisam de ajuda.

“Só podemos modificar a nós mesmos e aos outros só
podemos amar”

“Se eu quero me recuperar, preciso aderir as estes
princípios para minha vida”
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27 DE FEVEREIRO – Recuperação através de princípios
“(...) O princípio sintetizante, o Décimo Segundo Passo, é a
afirmação da recuperação pessoal através da aceitação da
responsabilidade de exercer o compromisso com esse modo de
vida pela ação, compartilhando-a com outros. E é aí que o
verdadeiro amor, que é de Deus, e que torna possível para uma
pessoa tocar a alma do outro, é encontrado e expresso(...).”
Texto Básico

28 DE FEVEREIRO – O inventário que nunca termina
“Precisamos da boa-vontade para nos inventariar”
Texto Básico

“Somente um ato da Providência Divina pode remover minhas
obsessões/compulsões”. Isto porque, por minha própria vontade e
determinação não foi possível realizar tal façanha. Mesmo com as
melhores das minhas intenções e promessas. Assim, ao me
orientar pelos princípios espirituais do programa (12 Passos, 12
Tradições, Lemas, Espiritualidade, Oração da Serenidade) e me
utilizar de todo um arsenal de instrumentos (Apadrinhamento,
Serviço, Reuniões, Encontros, Tradução de Literatura, escrever
para a Jornada (The Journal)), tudo isto irá “minando”, uma pouco
de cada vez, a “trama nefasta” do orgulho, do medo, da
insegurança, da culpa, da vergonha, dentre outras e vai fazendo
uma outra trama, a da aceitação, da humildade, da abertura de
meus padrões mentais de pensamento, do compartilhar, do prestar
serviço, da honestidade, do auto-conhecimento. Sem quase me
perceber eu vou mudando, crescendo e multiplicando o que já
sabemos: “Eu sou um milagre vivo!” – Caso você esteja em
dúvida, lembre-se:“Não desista até que o milagre aconteça!.
Continue voltando, funciona!
“Dar amor é por si só uma realização, não importa se
ele é retribuído ou não, quanto mais dou, mais recebo”

O processo de auto-conhecimento do programa sugerido, em um
dos seus maiores recursos, encontramos o inventário sobre nós
mesmos. Ele pode ser comparado a aquele jardim que o jardineiro
com esmero trabalha incansavelmente para deixa-lo de forma a
mostrar toda a sua beleza natural. No entanto, para desgosto do
mesmo, ervas daninhas de todas as espécies sempre aparecem e
estragam todo o trabalho feito. Assim, este jardineiro, precisa
estar constantemente cuidando deste jardim, afiando o seu
ferramental, tento um olhar minucioso sobre possíveis ataques de
insetos e pragas. Assim é nosso processo de recuperação, ao
visualizarmos aqueles aspectos de nossa personalidade doentia,
que nos provocam (ou sobressaltam) nossos defeitos de caráter e
ao mesmo tempo escondem nossas virtudes e talentos como
pessoas especiais. Neste período de abstinência, quais foram os
defeitos de caráter mais difícil de serem removidos? Orgulho,
medo, culpa, vergonha, abusos emocionais, físicos, sexuais,
psicológicos, procrastinação, manipulação, depressão, raiva,
frustração, controle doentio, ressentimentos, egoísmo, autosuficiência,
auto-piedade,
impaciência,
complexos
de
inferioridade, insanidades, obsessões e compulsões. Quais foram
as virtudes? Honestidade, Boa-vontade, Mente aberta, Aceitação,
Rendição, Entrega, Serenidade, Coragem, Sabedoria, Tolerância,
Alegria de viver, Esperança, Confiança, Liberdade, Auto-estima,
Espiritualidade, Compromisso, compartilhar, Apadrinhamento,
Serviço, Felicidade, Fé, Vigilância, Responsabilidade, Amor.
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29 DE FEVEREIRO – Optando pelo Amor

01 DE MARÇO – Entrega de que?

“Um coração agradecido só pode dar Amor, a mais belo
sentimento de toda a criação”
Da sabedoria dos anônimos

“Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de
Deus na forma em que concebíamos Deus.”
3º. Passo de DASA

Diz uma passagem de Alcoólicos Anônimos “que nós achamos
uma minha de ouro e que só poderemos receber ricos dividendos,
escoando toda a produção”. Essa “toda a produção” é bastante
peculiar, pois nada reter ou esconder do “tesouro escondido que a
tanto temo tínhamos retido de nós mesmo, como preciosidades
únicas tecidas nas Mãos do Grande Oleiro do Universo”, o Poder
Superior como cada um O concebe. Mesmo com todos os reveses
e reviravoltas da minha jornada rumo ao auto-conhecimento e
crescimento espiritual, torna-se mais leve a medida que “gota-agota” eu vá optando por princípios que funcionam sobre quaisquer
circunstâncias. Eu optei pelo amor, quando disse a mim mesmo
que minha vida estava ingovernável e admiti minha impotência
perante meus padrões adictivos. Eu optei pelo amor, quando,
mesmo sendo um ignorante de mim mesmo, eu resolvi questionar
meus medos, inseguranças, culpa, medo, vergonha, manipulações,
mentiras e aderi a uma visão mais ampla das coisas, conseguindo
para mim um crença em um Poder Superior, na forma em que eu
me sentia melhor. Eu optei pelo amor, quando compartilhei meus
piores fracassos, assim como minhas maiores vitórias. Eu optei
pelo amor, quando emprestei meu ouvido escutando os demais.
Eu optei pelo amor, quando precisaram de mim para um serviço
no grupo ou quando alguém me pediu para apadrinhar ou ainda
quando mesmo relutante eu decidi pedir ajuda. Eu optei pelo
amor, quando finalmente, a despeito de tudo, decidi amar!

Não é verdade que ao entrarmos pelas portas da Irmandade já não
havíamos decidido entregar nossa vida e nossa vontade aos
cuidados de algo ou alguém maior do que nossas obsessões e
compulsões? Sim. Ao adentrarmos na Irmandade em busca de
ajuda afirmamos que não nos é possível viver como outrora
estávamos vivendo. O fardo de nossas infelicidades não nos trazia
o prazer e contentamento que tanto anseiávamos. Então, fora
preciso uma força além de nossos mesmos para que, ao menos
tentássemos caminhar com menos sentimento de culpa e remorso.
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Quando largo o controle do incontrolável e utilizo-me do lema
Solte-se e entregue-se a Deus, posso, se assim desejar e quiser
obter algum alívio para os meus pesados fardos. Mãos firmes irão
me sustentar através dos 5 dedos, que irão entrelaçar-se e ajudarme-ão no processo de entrega. Ao me entregar através dos
Passos/Tradições, do Serviço, do Apadrinhamento, da
Espiritualidade e da Sobriedade, posso garantir que minhas
insanidades serão substituídas por aceitação e rendição.
“Ao permitir que o Poder Superior assuma o controle
de minha vida, sei que estarei seguro e no caminho
certo rumo à Sobriedade”

02 DE MARÇO – Um único requisito
“O único requisito para se tornar membro de D.A.S.A. é o desejo
de parar de praticar um padrão de dependência de amor e sexo.
Duas ou mais pessoas quaisquer reunidas com o propósito de
mútua ajuda em recuperação da dependência de amor e sexo
pode se autodenominar um grupo de D.A.S.A., desde que,
enquanto grupo, ele não tenha nenhuma outra filiação”.
3ª. Tradição de DASA
Esta tradição qualifica quem pode ser membro da Irmandade. Não
importando sua crença, sua profissão, seu nível intelectual, sua
raça, sua orientação sexual. Todos são bem-vindos, desde que o
seu desejo seja o de parar de praticar um padrão de dependência
de amor e sexo. Ela também qualifica que duas ou mais pessoas
com o propósito de ajuda mútua, podem se autodenominar um
grupo de DASA, desde que não tenham outra afiliação. Isto é
importante, pois centra-se na necessidade de preservamos o nosso
propósito comum que é a recuperação de nossos membro e
também nos proteger de perigos externos de darmos poderes a
outras questões que podem nos desviar de nosso foco principal.

03 DE MARÇO – Entregar-se ao Serviço
“E é dando que se recebe”
Da Oração de São Francisco de Assis
A princípio viemos para receber não para dar. A medida que
caminhamos na jornada de nossa recuperação, vamos percebendo
que se quisermos receber, teremos que dar. No princípio achamos
difícil pois estamos presos aos nossos velhos padrões doentio da
ativa, como orgulho, avareza, vaidade, auto-suficiência,
prepotência, dentre outros e isto nos impede de aventurarmo-nos a
abrirmo-nos aos outros e consequentemente a nos mesmos.
Assim, com a pratica de algumas oportunidades que nos são
oferecidas, eis que é possível e até mesmo desejarmos uma
mudança de atitude, pois é dando que se recebe, invariavelmente!
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

Esta tradição é importante pois me lembra de colocar o foco em
nosso propósito primordial que é o de ajudar ao dependente de
amor e sexo que ainda sofre (5ª. Tradição), sem contudo nos diluir
de nossa mensagem de esperança.
“Ao colocar os princípios acima das personalidades,
me ajudo e ajudo os demais”

Eis algumas formas saudáveis de entregar-ser ao serviço: o
primeiro deles será manter minha mente aberta, ter boa-vontade,
usar da honestidade e perseverança. Depois aplicar-me aos
princípios espirituais que seguramente me libertam dos defeitos
de caráter e lançam nova luz e compreensão sobre meus
problemas. Usar das ferramentas espirituais do programa: ir as
reuniões, participar delas compartilhando minha experiência,
força e esperança. Apadrinhar algum companheiro(a). Ajudar em
coisas de grupo, como arrumar cadeiras, fazer o café, limpar o
banheiro, coordenar uma reunião, coordenar venda de literatura.
“Perante o Poder Superior somos todos iguais, o
serviço é que faz a diferença”
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04 DE MARÇO – A entrega de minha anorexia

05 DE MARÇO – As várias formas de Apadrinhamento

“Sei que a aceitação é a solução”
Jornada 2
Realmente a frase acima aplica-se a todo e qualquer padrão de
dependência, e não muito distante a minha luta na entrega da
anorexia. Tomei uma resolução, tentarei, ainda que com
relutância, ter uma atitude de aceitação para este meu padrão. Só
por hoje irei me aceitar do jeito que me encontro, mas permito-me
estar aberto ao crescimento e a disposição de enfrentar meus
medos e minhas angústias do padrão de minha anorexia. Não terei
medo de ficar próximo aos outros, assim como não serei um
compulsivo sexual desenfreado. Busco a aceitação. Eu desejo
mudar. Eu quero o equilíbrio de meus pensamentos, de meus
sentimentos, de minhas emoções, de minhas atitudes e desejos. Já
não estou mais sozinho. Iguais a mim, existem outros na jornada e
que estão conseguindo caminhar com sucesso e êxito, pois
renderam-se a um Poder Superior maior que suas vontades e
desejos. Eu sei que consigo. Preciso apenas me libertar de minhas
justificativas e desculpas que não servem mais. Sei que não sou
um incapacitado ou um aleijado. Sou um ser amável da bondade
infinita deste Poder Superior que me criou a Sua Imagem e
Semelhança, então eu creio que se não posso, Ele pode, se eu O
Deixar. Eu não preciso ter medo ou ficar confuso, estou amparado

“Eis que na trama do amor, desprovido de padrões de ativa,
encontra-se os laços da liberdade que nos une”
Da sabedoria dos anônimos

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
“Quando eu me permito abrir a este Poder Superior, ele
realmente realiza os meus desejos, desde que os
entregue em seu Amor”

É uma verdade. Todas as vezes que tentava “enlaçar os outros na
trama de meus padrões de dependência ativa, o único prisioneiro
era eu mesmo”. Assim, com a prática diária destes princípios
espirituais e o uso constante das ferramentas espirituais do
programa, eu começo a utilizar-me de uma “trama de laços mais
profundos de uma liberdade ímpar”. Ao tornar-me livre da
escravidão doentia do ego, posso lançar-me em direção aos
demais. Uma das formas de prática desta abertura é o
Apadrinhamento. Ele está presente sobre várias formas. Foi
quando eu cheguei na sala, o grupo me apadrinhou, com seus
membros compartilhando suas experiências, forças e esperanças,
mas tarde, fui eu que estava apadrinhado alguém para permanecer
no programa. Este serviço prestado com amor, permitiu-me
adquirir uma estabilidade emocional vigorosa, desde que não
exerça meus padrões de dependência para com o outro (pois ele
ou ela pode acionar algum gatilho para algum padrão doentio meu
e até do outro). Um outro tipo de apadrinhamento foi quando
ensinei alguém a coordenar uma reunião, ajudei a um recémchegado confuso, me dispus a ajudar em meu grupo, distrito, área
ou até mesmo em nível mundial em algum tipo de serviço que
fosse ajudar ao dependente de amor e sexo que ainda sofre.
“Quando me coloco a disposição de apadrinhar
qualquer tipo de situação, descubro-me praticando os
princípios espirituais do programa”
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06 DE MARÇO – Espiritualidade, entrega e boa-vontade
“A vida espiritual é uma necessidade constante, precisamos
entregarmo-nos a ela de boa-vontade”
Da sabedoria dos anônimos
A entrega de minha vida e minha vontade aos cuidados de um
Poder Superior, é regida por luta constante entre fazer a minha
vontade e sempre obtendo os mesmos resultados (2º. Passo,
insanidade) ou é fazer diferente, buscando resultados diferentes,
praticando coisas diferentes. Um das chaves para essa luta
constante, encontra-se na rendição e entrega de meus desejos ou
padrões doentios aos cuidados de um Poder Superior que melhor
conhece os caminhos e de forma, por vezes estranhas começa a
mover-se por minha vida. Ainda que de muita má-vontade, apenas
com pequenas ações, por mínimas que sejam as entregas que eu
faça, todas elas contribuirão para uma espiritualidade e uma
conexão mais profunda comigo mesmo, com Deus (conforme eu
O concebo) e principalmente com os outros. Isto vai ajudar-me a
manter relações saudáveis e observar limites que serão tanto
saudáveis para mim e para os outros. Isso me trará uma liberdade
que anseiava a tempos, mas não conseguia porque relutava em
admitir que precisava de ajuda, constantemente era insano em
atitudes e era totalmente auto-suficiente, achando-me um Deus.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

07 DE MARCO – “Não, nunca!”
“Quando dizemos, não nunca, nos fechamos a graça de Deus e
nos distanciamos do grau de perfeição que Ele tem para nós e ai
nos perdemos em nossos defeitos de caráter”
Da sabedoria dos anônimos
Negação é uma atitude comum em dependentes. Isto se verifica
porque como diz um dito popular: “O ataque é a melhor defesa”.
No entanto, estaremos praticando, ou melhor dizendo, reforçando
nossos defeitos de caráter. É mais fácil negar e culpar, do que
assumir, melhorar e crescer. Crescer e mudar, dói. Mas a dor que
sentimos quando em apuros por nossas exigências doentios por
mais prazeres e satisfações pessoais e egoísticas não são nossos
melhores antídotos contra essa dor implacável que vivenciamos
internamente em nossos pensamentos, sentimentos, atitudes,
desejos e comportamento. Um dos antídotos para o sentimento de
negação constante, poderá ser a pratica da humildade em aceitar
ajuda, admitir minha impotência, verificar minhas insanidades,
praticar as sugestões que compartilham comigo, pelo programa
dos 12 Passos. Não há outro caminho. Se quero melhorar e crescer
em recuperação, devo aderir a novas formas de pensar e agir.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

“Só por hoje, exercitarei minha boa-vontade, minha
mente aberta e minha honestidade, e assim irei estar
conectado espiritualmente com o Poder Superior”

Hoje eu me pergunto quais são os meus verdadeiros motivos para
que haja tanta negação de minha parte. “O que realmente escondo
de mim mesmo?”. Uma avaliação honesta me trará as respostas.
“E de vital importância que pratiquemos a mente aberta
para sermos honestos e termos boa-vontade”
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08 DE MARÇO – Expectativas realistas

09 DE MARÇO – A minha maneira, até quando?

“(...) Começou a emergir uma estratégia. A questão tornou-se:
“estou em bom terreno espiritual ou não?(...)”
Texto Básico
Esta pergunta de nosso texto básico é bastante pertinente. Ela me
induz a pensar em minhas expectativas realistas. Uma coisa era a
vida fantasiosa e recheada de manipulações de toda ordem em
meu ser, a outra, ao inverso, é a realidade sensata, equilibrada, de
ordenamento orientado a coisas mais consistentes, seguras e
firmes. Uma das oportunidades que me orienta para a realidade
das situações é minha condição espiritual. Ela pode ser trabalhada
por minha abertura ao meu Poder Superior. Outra, não tentar fazer
a minha vontade descabida e desprovida de um sendo de limites
saudáveis. Oportuno também é auto-gerenciamento de minhas
vontades e desejos. Aproveitar da experiências dos outros
membros compartilhando de suas vivências pessoais pelo
caminho da recuperação será uma fonte segura de informação e
forçar para que consiga vencer meu impulso natural da prática dos
padrões de dependência de amor e sexo.

“(...) Nossa Taça de comportamento doente seria esvaziada, e nós
limparíamos o melhor que pudéssemos, tornando-a pronta para
ser preenchida pela Graça de Deus, de acordo com seu plano, e
não nosso(...).”
Texto Básico, 3º. Passo

Ao me dar a chance de olhar para minhas expectativas realistas,
eu busco fazer uma vontade melhorada da orientação do programa
de forma espiritual.
“Veja que bichinho inteligente é o ratinho, ele nunca
confia sua vida a um único buraco”

Esta passagem de nosso texto básico, sempre foi intrigante para
mim. Não conseguia compreender por mais que me esforçasse.
“Taça de comportamento”, o que é isso? Sempre que passava por
este trecho ficava intrigado, me perguntando: “como esvaziar e
limpar e deixa-la pronta para ser preenchida pela Graça de Deus?
Isso sempre me incomodou muito! Mas sabiamente o Poder
Superior já havia feito o seu trabalho. O primeiro, que eu tinha
ficado “incomodado”, o segundo que “retive na lembrança e na
memória a frase e seu conteúdo”, terceiro, o questionamento.
Passaram-se alguns bons anos, creio que uns 11 eu acho desde
que li esta passagem para que houvesse realmente compreendido
sua essência que estava “escondida nas entrelinhas”. Eu estava
participando de um encontro de Alcoólicos Anônimos, quando o
orador, que ali expunha os seus pensamentos, colocou que para
uma verdadeira admissão do processo de recuperação era preciso
“esvaziar completamente o EGO, para que então nos tornássemos
prontos a receber suas orientações” – Esta, orientação que veio de
fonte externa, me ligou mais do que imediatamente a conexão
deste trecho da literatura, e então eu compreendi, que se desejo
realmente a liberdade de meus padrões de dependência ativa, fazse necessário que não seja feita a minha maneira, mas sim a Dele!
“Tudo é claro quando percebo a vontade de Deus”
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10 DE MARÇO – Quebrando o orgulho e o medo
“O medo bate à porta, vou verificar e chegando lá nada
encontro”
Da sabedoria dos anônimos
Quantas vezes fui guiado pelo medo. Medo de ser inferior, de não
corresponder às expectativas dos outros, medo de ser
ridicularizado, medo de não ser forte o suficiente, medo de amar
verdadeiramente, medo de me entregar, de ser autêntico, de ser
honesto. O medo em si mesmo, é um sentimento natural e bom,
pois em termos de sobrevivência ele nos impede de cometermos
enganos maiores, como por exemplo, um suicídio. No entanto,
tem aqueles que não tem medo nem mesmo disto. E nesta atitude
impensada e motivada por vezes por um medo não trabalhado, é
recalcada por um orgulho e prepotência tal que não há escapatória
de imensa dor, se não tirar a própria vida. Não é sem razão que
dizem que o orgulho é o pai de muitos defeitos de caráter!

11 DE MARÇO – Diversidade na unidade: recuperação
“Qualquer um pode ser o mensageiro da voz do Poder Superior,
basta apenas que esteja receptivo a ouvir e praticar de forma
renovada em minha vida”
Da sabedoria dos anônimos

“Coragem é o medo que rezou suas orações”

Seremos sempre eternos aprendizes. Morreremos aprendendo!
Umas das coisas mais vigorosas que aprendo na prática de
princípio espirituais é que além de não existir uma receita de bolo
pronta, ainda há uma extrema liberdade no modo de pensar e agir.
Como nos lembra o nosso lema: “Leve o que gostar e esqueça o
resto!”. Quantas oportunidades nos são oferecidas! Não importa
se é o padrão é apenas um “pequeno e indefeso padrão de pensar
em fantasia ou os últimos dos padrões mais macabros de ativa”
temos ampla oportunidade de aprendizado. Isso libera nossa
mente dos padrões rígidos do pensar, faz com que nos sintamos
mais a vontade conosco mesmo e toleremos mais a atitudes e
comportamentos dos outros. Tudo tem um potencial para ajudar
na minha recuperação. Isso me traz um sentimento de pertença,
não estou mais sozinho, não estou à parte, mas faço parte (1ª
Tradição). Pela 2ª. Tradição, estabeleço uma confiança em um
autoridade presente, me valendo ser um servidor de confiança. Já
na 3ª. Tradição, ela expande minha aceitação para os diferentes,
não importando quaisquer outras condições, sejam homo, hetero,
instruído, alcoólico, drogado, letrado, inculto, com posição social
e status, tudo isso me leva a humildade. Pratico também com isso
os passos e exerço um serviço de apadrinhamento e
espiritualidade, conheço o processo que me mantém em contínua
observância a minha qualidade de Sobriedade! Espere e verás!
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Com a participação no programa, ele me mostra muitas maneiras
saudáveis de eliminação do medo e do orgulho, através de
ferramentas como a pratica dos passos e o exercício da
espiritualidade. Posso também quebrar meu orgulho quando peço
ajuda, ou ainda me disponho a sair de mim mesmo de me colocar
a disposição em algum tipo de serviço para a Irmandade ou algum
companheiro que necessite em ser apadrinhado/amandrinhado.

12 DE MARÇO – Amar a mim mesmo é preciso
“(...) E no entanto, descobrimos que a porta da percepção, uma
vez aberta, não podia mais ser fechada. Havíamos visto havíamos mesmo sentido - sinais ocasionais do que poderia ser
uma existência sadia. Sabíamos que era uma estrada aberta: não
havia qualquer limite aparente ao bem estar espiritual, emocional
e mental para o qual estávamos nos dirigindo(...)”
Texto Básico, 3º. Passo

13 DE MARÇO – Sobriedade é tudo que posso esperar?
“Sobriedade é tudo o que posso esperar de um despertar
espiritual?
Alcoólicos Anônimos

Uma vez aberta a porta da percepção da boa-vontade, é nos
sempre mais saudável continuar a abri-la um pouco mais
(Alcoólicos Anônimos). Isto por si só já é um grande ato de amor
para consigo mesmo! Não há como negar. Este bem-estar que se
refere o texto acima, é uma verdade almejada por muito de nós,
uma vez que desejamos ardentemente uma paz e uma segurança a
níveis emocionais profundos. A medida que caminhamos pelos
passos, e vamos nos dando a chance de abrirmo-nos, algo de
imperceptível começa a influir e a mudar nossas vidas.
Percebemos que começamos a amar a nós mesmo quando nos
dispomos a voltar na reunião seguinte, ou que abrimos nossa
mente a novas idéias e percepções, ou ainda compartilhamos um
segredo profundo de nossos corações em uma reunião, que
resolvemos prestar serviço no grupo ou na estrutura mundial, ou
ainda que nos dispomos a apadrinhar alguém ou a pedir ajuda.
Não importa o caminho, entre a porta está aberta! Quanto mais
dou mais recebo de volta. Pode até ser que tenhamos muitos
espinhos pela frente, mas nos é garantido o perfume da rosa!
“Que alívio para mim foi descobrir que não era um
monstro, mas sim o amor de Deus vivo!”

A resposta é um enfático NÃO! Ela é apenas o primeiro despertar.
E quando cresce a minha consciência que há muito trabalho pela
frente e que a anos-luz estou distante da perfeição de Deus, mas
que com um pouco de minha boa-vontade, mente aberta e
honestidade é possível aventurar-se a coisas maiores em termos de
recuperação. Pode ser uma mudança de emprego, um novo
relacionamento, mais integro, mas intimo. Pode ser a desafiante
oportunidade de meu auto-conhecimento, pode ser que venha a
dizer sim a algum serviço dentro ou fora da irmandade. Pode ser
que tente ou invente ou ainda estabeleça metas e objetivos mais
realistas para minha recuperação e minha vida. Pode ser que
busque estar mais um tempo sozinho comigo ou ainda com o meu
Poder Superior, ou ainda tente, ainda que com dificuldades, sair
de meus padrões de anorexia, ou ainda verifique e identifique
alguns padrões de dependência ativa inoportunos e que não
funcionam mais, pode ser que deixe me levar pela orientação
deste Poder Superior. Enfim tudo será um despertar gradativo a
próxima etapa que melhor me capacitará a estar desfrutando de
uma maneira espiritual de viver e me relacionar saudavelmente na
forma triangular: eu-outro-Deus (como cada um O concebe).
“Tendo tido um despertar espiritual por meio destes
passos, procuramos levar esta mensagem a outros
dependentes de amor e sexo e a praticar estes
princípios em todas as nossas atividades”
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14 DE MARÇO – Culpa, Ressentimento e Auto-piedade

15 DE MARÇO – Liberdade interior de minhas angústias

“(...) Para usar a expressão bíblica do “cálice transbordante”,
éramos como taças que haviam transbordado com a obsessão com a indigência, a luxúria e a intriga romântica. O Terceiro
Passo, como um exercício espiritual, sugeria que podíamos optar
por entornar nosso cálice e deixar escorrer a doença. Sabíamos
que tendo feito isso, não poderíamos tornar a encher a taça
através da nossa vontade sem ajuda, porque havíamo-nos
convencido que qualquer tentativa solitária de fazer isso,
inevitavelmente tomaria o caráter obsessivo/compulsivo de
nossas personalidades. Não podíamos ludibriar nossa própria
natureza dependente, o inimigo éramos NÓS mesmos.(...)”
Texto Básico, 3º. Passo

“(...) Como seriam nossas vidas, imaginávamos, se realmente
esvaziássemos nosso cálice da doença e nos abstivéssemos de
preenchê-lo, deixando-o ao invés disso, ser eventualmente
preenchido através da Graça de Deus? Simplesmente não
podíamos saber. Não havia garantias. Tudo o que sabíamos era
que não queríamos retroceder à nossa dependência ativa de amor
e sexo(...).”
Texto Básico, 3º. Passo

Realmente é como um cálice transbordante! Precisamos deixar
derramar nossas velhas “estratégias de vida armada”, sobre a
trama da culpa, do ressentimento e da auto-piedade. Estes
“amiginhos inseparáveis, nos matem atados a um estado febril de
indulgências e intrigas românticas” como bem coloca o texto. Não
há erro na passagem. O importante é que trabalhemos estes
sentimentos em nossos pensamentos, emoções e comportamentos,
e principalmente, com a ajuda dos 3 primeiro passos, o apoio de
um padrinho/madrinha e a ajuda amorosa de um Poder Superior,
me é possível acreditar que há uma saída para minha vida. Ao me
manter atento aos meus padrões de comportamentos de ativa e
como minhas emoções distorcem o meu pensar e sentir, eu
consigo um libertação de mim mesmo.
“Ao identificar os meus sentimentos confusos, posso
confiar que estou a caminho da Sobriedade”

Essa é uma pergunta que a maioria de nós se faz automaticamente
quando percebe que ficará no vazio. O que farei com esse vazio
enorme que preciso preencher? Tempos atrás eu o usava para
praticar os meus padrões comportamentais de ativa. A cada vez
que mais tentava preencher este “vazio solitário” mais e mais me
sentia angustiado e era tido como prisioneiro de mim mesmo.
Certa vez algum se referiu assim: “O animal se entristece depois
do sexo” – Quanta verdade eu encontrei nessa frase. O oposto
também é verdadeiro. Quanta alegria, contentamento e satisfação
eu posso achar, quando de bom grado eu começo ter abertura para
compartilhar os segredos em até então eram o meu pior veneno.
Na pratica dos princípios espirituais, no programa de 12 Passos e
o uso constante do arsenal de ferramentas espirituais colocados à
minha disposição, eu não preciso estar mais sozinho em minha
louca batalha para sobreviver mais um dia, estou liberto de
minhas angústias, porque resolvi fazer uma parceria bem-vinda
com o meu Poder Superior.
“A medida que vamos avançando espiritualmente no
programa vamos crescendo em espiral”
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16 DE MARÇO – Desejo amar e crescer espiritualmente
“O tamanho de sua dor é o tamanho do seu segredo”
Da sabedoria dos anônimos
Quantas vezes eu relutei em dizer o que pensava ou sentia.
Escondia-me sobre mim mesmo. Tranquei-me em um castelo, na
mais alta torre e ninguém conseguia subir lá para me libertar do
cativeiro e pior joguei a chave fora! Quanta insanidade ao mesmo
tempo! No entanto, recorria a subterfúgios, justificativas, orgulho
e farisaísmo para aplacar a dor da confusão emocional e
sentimental. Não se precisa fazer qualquer referência de que
tentava inutilmente aplicar o jogo das intrigas emocionais e de
relacionamentos cada vez mais destrutivos para aliviar a dor. Mas
com o envolvimento no programa, através do 12 Passos, foi me
sugerido que identificasse meus padrões de comportamento de
ativa e/ou comportamentos assessórios. Vamos dar algumas pistas
Comportamento ativa: cinema pornô, saunas, relacionamentos
homo ou heteros doentios, fantasias, masturbação, voyerismo,
cibersex. Comportamentos assessórios: aquela música, aquela
transa, fotografias, objetos, lugares, coisas, aquela pessoa. Enfim,
a lista é grande e somente a própria pessoa pode dizer, com o seu
caminhar na programação. Tudo vai de aplicar-se de boa-vontade,
mente aberta e honestidade ao princípios espirituais de 12 Passos.
Ao conseguir identificar os padrões de comportamento de ativa e
tentar me abster deles em uma base diária, começo a desejar a me
amar e a crescer espiritualmente na vida. Não há como negar isso.
“O programa me oferece bases seguras e firmes que eu
posso me alimentar espiritualmente e com isso
desenvolver relacionamentos sadios proveitosos”
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17 DE MARÇO – Abrindo a caixa de ferramentas
“A este ponto já podemos abrir a caixa de ferramentas
espirituais”
Da sabedoria dos anônimos
O nosso programa é um programa sugerido espiritualmente.
Assim, qualquer idéia que venha a substituir um padrão de
comportamento de ativa, poderá ser usado como uma
oportunidade de crescimento na recuperação e na manutenção da
sobriedade. Vejamos quantas ferramentas dispomos a nosso favor:
os 12 Passos, para nossa Recuperação, os 12 Passos, para a
Unidade, convivência harmoniosa com os demais e a
salvanguarda de nossa Irmandade de problemas externos. O
Serviço dentro da estrutura mundial, começando no grupo. A
Oração da Serenidade. Os Lemas. As reuniões. O compartilhar de
nossas
experiências,
forças
e
esperanças.
O
Apadrinhamento/amandrinhamento de algum companheiro. Ir a
encontros locais, regionais ou internacionais. Fazer uso da prece e
meditação. Usar da literatura. Escrever artigos para a Jornada
(The Journal). Faça um inventário regularmente.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Quando percebo a infinidade de soluções que este programa me
oferece nas mãos que se estendem para mim em um aperto firme,
eu posso deixar-me envolver pelos seus 5 dedos, que me
enlançam em nova vida e com isso me lançar a viver novamente!
“A recuperação está em suas mãos, use-a,
compartilhando com o demais”
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18 DE MARÇO – Sentimentos perigosos
“Eis que alguns sentimentos e emoções funcionam para nós como
uma veneno fatal”
Da sabedoria dos anônimos

19 DE MARÇO – Percebendo as diferenças
“Sabedoria para perceber a diferença”
Oração da Serenidade

Um programa de auto-conhecimento é de fácil leitura, porém de
difícil aplicação. Isso ocorre porque, tendemos a ficar com o
“sentimento bom das coisas, querendo ignorar os ruins”. No
entanto, se faz necessário que olhemos e atentemos aos
sentimentos confusos e inadequados que podem ser os causadores
de nossa volta aos padrões de ativa de comportamento
dependente. Tomemos por exemplo o sentimento de raiva. Como
diz uma passagem de AA, “a raiva é um sentimento de luxo, que
para nós pode nos levar a extremos perigosos”. Consideremos por
exemplo o papel de vítima. Não o utilizamos para deixar os outros
culpados e descarregar um pouco da nossa própria? E este
sentimento não poderá ser uma “falsa justificativa” para o
sentimento de auto-piedade? E este por sua vez, não poderá estar
sendo alimentado por um falso orgulho de nós mesmos, ou ainda
por nos sentirmos inferiores ou com algum complexo que
tenhamos? E o que dizer do medo e da insegurança? Não
poderíamos estar “falseando relacionamentos, para sustentar uma
segurança quebradiça de sentimentos com o propósito de
sentirmo-nos mais inteiros? E o que dizer do sentimento de
superioridade sobre os demais, dizendo-nos todo-poderoso e
sendo indiferente com os demais por pensarem, agirem ou
sentirem-se diferente de meus pontos de vista? Isto é recuperação?
“Quando vou a fundo em meus sentimentos e
emoções, posso verificar o quando preciso melhorar”

Alguém certa vez assim se expressou: “O programa dos 12 passos
me deu condição de ser sábio”. Isto é verdade, uma vez que não
tenhamos a presunção de nos acharmos o dono da verdade e
respeitarmos a diferenças. Convivemos com as diferenças. Sejam
de opiniões, pensamentos, atitudes, desejos e emoções. Nem
nossos próprios dedos de nossas mãos são iguais, o que dizer
então? Ora por um acaso não são ambas mãos, esquerda e direita?
Sim, é exatamente neste ponto que nos encontramos como iguais
dentro do programa. Consideremos a orientação sexual
homossexual. Sejam eles entre homens ou entre mulheres, como
tem sido a aceitação destes em nossas reuniões? Ou ao contrário,
a heterossexualidade. Temos tido abertura para eles, ou também
estamos rejeitando suas posturas? No caso de raças diferentes,
negros, mulatos, asiáticos ou outros. Eles também encontram
espaços entre nós? Ou ainda temos preconceitos dos mais
variados padrões e níveis? Como anda o meu relacionamento com
as diferenças? Muitas vezes, há problemas de grupo, com estes ou
outros problemas relacionados. Não é sem um motivo que temos
princípios. Vejamos. Estamos praticando o bem-estar coletivo
com recuperações? (1ª. Tradição)? Estamos oferecendo
oportunidade de serviço a todos e consultamos a Consciência
Coletiva (2ª. Tradição)? Tenho praticado a Sabedoria da Oração
da Serenidade na 3ª. Tradição que é aceitar a todos aqueles que
sofrem da dependência de amor e sexo não importando quaisquer
outros atributos e/ou diferenças? Tenho praticado a humildade?
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20 DE MARÇO – Um força desconhecida
“Nós não queremos reconhecer que carecemos de força”
Texto Básico

21 DE MARÇO – Continuando a retirada...
“O celibato (estar solteiro) é só por um momento não é um fim;
uma parada no tempo para redescobrir seus verdadeiros
sentimentos e valores, voltar a estar inteiro, recolher os pedados
em que nos convertemos para ser um com Deus e viver mais
consciente”
Jornada 4

Este trecho de nosso texto básico é um alento para mim. Ele me
lembra que existe uma força, um poder, algo maior que mim e que
pode me devolver à sanidade, ao bem-estar e a uma vida nova,
desde que eu me conecte a esta Direção Ordenada de Deus
(G.O.D*). E como encontrar esta direção?. Um primeira pista
seria seguir, cuidadosamente os passos. A segunda, atentar-me aos
companheiros que estão tendo progresso e sucesso na aplicação
do programa em suas vidas. Um terceiro item, seria me colocar a
disposição, ainda que não consiga, por vezes acreditar, sobre a
orientação de um Poder Superior maior que meus padrões
adictivos. Uma quarta sugestão, fazer um inventário regularmente.
A despeito de qualquer justificativa ou mesmo minimização de
minha tendência a estar indo aos extremos emocionais que são
muito perigosos (tudo ou nada), esta frase, me elucida a estar no
meio-termo, na busca incessante de um equilíbrio sensato. Este
trecho para mim também faz referência ao trecho “uma união feita
no céu”. Ou seja, a busca incessante da vigorosidade, da força
inefável do Poder Superior que tanto almejo e que não raro tinha
trocado por padrões adictivos de dependência, em especial nos
relacionamentos auto-destrutivos. Em todos os padrões, sejam
eles quais forem, é uma força maior que estava buscando, uma
identidade, uma conexão, uma intimidade profunda, algo que me
religasse a minha essência de vida e tirasse minha alma da lama.
“Quando descobri a força que tinha em meu ser, fui
capaz de me sentir mais digno e por inteiro”

A síndrome da retirada (celibato) é exatamente esta percepção
espiritual. Eu creio que pode ser comparada a um espelho que
refletia a imagem e semelhança da própria criação e que foi
quebrada e se desfez em muitos pedaços, na qual cada um desses
pedados, ao serem juntados formam novamente esta imagem e
semelhança. O que os padrões de dependência ativa faz com o
meu espelho é exatamente “dilacerar, quebrar em mil pedados o
meu ser inteiriço que o Poder Superior criou” e que meus valores,
que foram pervertidos por minha natureza doentia, transformou-se
em obstáculos por mim mesmo. Fui eu que tomei a decisão de ir a
determinados lugares, a tomar certa atitudes, pensar de forma
confusa, fui eu que se desviou do caminho....Mas o Poder
Superior, sempre deixa a porta aberta e continua a insistir que há
um caminho melhor e uma jornada espiritual muito mais rica do
que meus prazeres ilusórios que apenas “tramam contra mim
mesmo”, é comparativamente como o “nó que se aperta contra
si”. Neste período de retirada (ou celibato) eu me pergunto: quais
foram os meus maiores desafios?, Quais foram os meus maiores
sucessos? Onde busquei ajuda para encarar-me de frente e sem
medo ou reservas? Como fiz uso do programa e de seus recursos
para a auto-descoberta e o conhecimento sobre mim mesmo?
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22 DE MARÇO – O que posso esperar do Amor e Sexo?

23 DE MARÇO – Relacionamentos saudáveis

“Amor e sexo, num contexto de verdadeiro companheirismo, não
parece alimentar dependência. Este tipo de relacionamento
parece conter o que era tão desesperadamente e futilmente
perseguido em todos os cantos. A jornada para tal
companheirismo requer muita auto-reformulação antes que a
reconstrução posso recomeçar. Primeiro, um sentimento de
inteireza e dignidade se desenvolve através da manutenção da
sobriedade, numa base diária e através do trabalho dos 12
Passos. A integridade pessoal é um resultado natural do desejo
de acreditar em Deus, limpar a casa e ajudar os outros”
Welcome Panflet (folheto de boas-vindas)

“Passei a não ter mais relações com pessoas por quem eu não
tivesse sentimentos, ou com pessoas que não tivessem sentimentos
por mim”
Jornada 4

Esta é a promessa do programa. Mas como bem diz o texto acima,
ela não irá aparecer como mágica em meu processo de
recuperação. Foi como alguém se expressou: “A porta de entrada
da dependência e a porta da saída” – não há como ser diferente! O
me é pedido, ou melhor, sugerido é: Boa-vondade, mente aberta e
honestidade. Praticar sugestões simples através de um programa
espiritual de 12 Passos, esforçar-me por manter um contato
consciente com um Poder Superior (Deus na forma em que O
concebo), praticar o plano das 24 horas, só por hoje, evitando
padrões de comportamento de ativa, e buscando inventariar-me
constantemente, eis que são algumas das oportunidades para com
o meu processo de recuperação e manutenção da minha
sobriedade. E como resultado natural é até óbvio, a integridade e a
dignidade pessoal serão me restabelecidas de forma a constituirme em uma pessoa nova, aberta a relacionamentos saudáveis.
“O segredo: Dar de graça o que recebemos de Graça”

Uma das grandes oportunidades que o programa espiritual de 12
Passos nos oferece é a percepção clara de nossos sentimentos e
desejos. Coisa que na ativa, nem ao menos nos questionávamos se
aquilo era bom ou não para nós ou ainda nos dava contentamento
ou satisfação, enquanto um prazer sadio. Com o caminhar na
programação, vamos percebendo nossos limites e os limites dos
outros. Isso se torna um fator de primordial importância, pois
“não nos fundíamos com a outra pessoa”, nem ao menos temos a
sensação de sermos “engolidos” pelo outro e deixamos de ter
personalidade própria. Esta separação bem-vinda é o limite
saudável que separa-nos da dependência de relacionamentos
doentios, nossas fantasia, pensamentos, sentimentos, desejos e
comportamentos da ativa, fazendo com que possamos nos dizer
que somo pessoas enquanto indivíduos e que apenas
compartilhamos ideais em comum. Uma outra bem-vinda
característica que conseguimos visualizar e separar é o padrão de
co-dependência do outro, não nos fazendo uma “sombra ou anjo
da guarda”. Ao identificarmos o padrão de co-dependência ele nos
livra do famoso padrão de “salvar ou outro” ou até mesmo nos
colocarmos como “vítimas” para que o outro na relação seja o
nosso salvador da relação.
“Quando dou-me a oportunidade de limites saudáveis
em um relacionamento, encontro-me livre”
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24 DE MARÇO – Encontrando a luz no fundo do poço
“Quando eu me deparei com o tamanho do buraco da minha
anorexia, eu fiquei muito impressionado. A compulsão é ativa e
“anorexia parece” que é inativa, só que ela tem a mesma ação da
compulsão, tendo apenas o caminho inverso”
Jornada 6
Anorexia e compulsão sexual, são dois lados de uma mesma
moeda, apenas com um pagamento: o descontrole da vida em
termos relacionais e sexuais.. Elas funcionam como uma
“gangorra” ora uma, ora outra. O que fazer então? Buscar o
equilíbrio. “Nem tanto ao céu, nem tanto a terra”, diz um dito
popular. O plano das 24 horas pode me dar algumas pistas bemvindas, quando me permito avaliar em profundidade meus
motivos e se não estou “tentando escapar de algum sentimento ou
emoção dolorosa”, tendo este ou aquele comportamento. Pelo
inventário relâmpago (10º. Passo), posso redobrar o cuidado com
as minha atitudes, e fazer correções prontamente na rota. Usar dos
lemas, poderá ser também um grande recurso espiritual, que
novamente me conectará a espiritualidade do programa. Buscar
ajuda junto ao padrinho ou a outro membro com experiência, pode
também voltar o foco e atenção a quem de direito: a mim mesmo.

25 DE MARÇO – Perdão, isso é para mim?
“Ora porque não mereço o perdão ou mesmo perdoar os
outros?”
Dos anônimos
Ora, já não vivi o suficiente em um cárcere privado por anos, me
condenando ou condenando os outros e pior sendo juiz e réu ao
mesmo tempo. Já não basta os sentimentos de culpa, remorso,
medo ou insegurança aparentes? Não seria hora de tomar uma
atitude mais realista, buscando o perdão para mim mesmo e para
os outros? Não é o fato da auto-piedade ou de papel de vítima. É
um olhar honesto, cheio de compaixão e amorosidade para com o
meu processo de auto-conhecimento. Em algumas situações um
leve pesar de consciência pode ajudar a discernir até onde pode o
processo de perdão mostrar-se valioso. Em algumas
circunstâncias, dependendo do caso e da gravidade do fato, é por
vezes melhor nada falar ou fazer, pois pode reavivar novos
ressentimentos ou mágoas que podem estragar uma relação
saudável, para isso os passos 7, 8 e 9, podem nos ajudar na
escolha mais pudente de como agir e tomar a atitude. Buscar
ajuda junto a um padrinho ou a sabedoria de um membro mais
experiente também poderá ser de grande ajuda e valia para
acertadamente, usar de perdão.

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Como posso me dar o perdão autêntico e me amar
incondicionalmente através da programação de 12 Passos?
“Lembre-se: caminhar sozinho espiritualmente é
extremamente perigoso!”

Quais dos instrumentos e ferramentas do programa espiritual, eu
já posso me utilizar para poder perdoar a mim mesmo e ao outros?
“Ao perdoar alguém, eu mesmo saio livre da prisão”
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26 DE MARÇO – Retalhos de recuperação

27 DE MARÇO – Espiritualidade que dá fruto

“(...) A integridade de minha abstenção e o sentido de minha
dignidade pessoal que começara a emergir disso era como um
sistema imunológico. É da natureza dos sistemas imunológicos
trabalharem apenas quando o corpo está invadido, portanto, é a
própria invasão que força o sistema a tornar-se forte, e assim era
com a abstenção de sexo e “amor”(...).
Texto Básico

“Nós aprendemos a nos aceitar e a amar a nos mesmos, sendo
responsáveis por nossas próprias vidas e a tomar conta de
nossas necessidades antes de nos envolvermos conosco mesmos e
com outras pessoas.”

O que é integridade? Ora por um acaso, não seria se sentir inteiro
novamente? E como consegui juntas todos os milhões de pedaços
de nossos próprios destroços? Estamos lidando com uma doença.
A respeito de nosso “sistema imunológico sentimental, emocional
e relacional, a quantas andas”? Ora, na prática: “Veneno não cura
veneno”? Não é dessa forma que o corpo reage a uma vacina?
Sim. É exatamente desta maneira que o programa funciona. Ao
ser injetado os mais variados problemas de dependência sexual
em seus milhões de aspectos de padrão de comportamento de
ativo, eis que, se estivermos abertos as soluções que nos são
oferecidas pelos companheiros em suas experiências, forças e
esperanças, podemos fazer do “limão, uma limonada” e adoçar
com a espiritualidade, do lema: “vá com calma mas vá”. Você
ainda pode estar se perguntando, mas como? Primeiro as
primeiras coisas!. Não gostou de algo? Leve o que gostar e
esqueça o resto! Continuo empacado na recuperação: Escute e
aprenda. Estou descontrolado: Viva e deixe viver! Estou sem
vontade: “Leve o seu corpo, sua mente irá depois”. Estou ansioso
e preocupado: “Só por hoje”. Estou vendo o defeito dos outros:
Princípios e não personalidades! Continue voltando, funciona!
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Signals of Recovery (Sinais de Recuperação)
Este texto mostra alguns dos sinais da aceitação de nossa
recuperação. Ele também nos lembra de assumir-mos um
compromisso responsável por nós mesmo e por nossas próprias
vidas., tendo como premissa básica, a oportunidade de cuidar de
nossas própria necessidades, antes de nos envolvermos
doentemente com outras pessoas e exercitarmos os padrões de
dependência ativa. Com a nossa crescente auto-descoberta e autoconhecimento, através da espiritualidade oferecida pelo programa
de 12 Passos, é nos possível verificar, que aqueles que ousaram a
desafiar-se, obtiveram pelo caminho muito mais do que um dia
imaginaram. Mas para isso foram precisos, aplicação constante de
todo o tesouro compartilhado sobre a experiência, força e
esperança.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Com a ajuda de um Poder Superior, as sugestões espirituais de
meus companheiros de jornada e um aperto firme e forte sobre as
mãos que me são oferecidas nos 5S, há grande chance de vencer!
“Valorizamos uma compreensão mais holística de nós
mesmos”(Texto Básico)
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28 DE MARÇO – A serviço de um inventário
“(...)O conceito de que o inconsciente humano pode não ser
meramente um terreno de dejetos de conflitos reprimidos, mas
podia conter também as sementes criativas da inteireza individual
e do bem-estar, maravilharam-me. Minha vida de sonhos se
tornou, para mim, “uma função transcendente”, e senti estar me
colocando em diálogo com meu “Poder Superior”(...).”
Texto Básico
Nós enquanto dependentes somos bastante criativos, não? Ora,
porque não sermos criativos em nossa nova maneira de agir? Com
certeza, a dependência levou anos a fio para se estruturar, então,
nada mais sensato do que “ir nos descobrindo aos poucos”, como
um descascar de cebolas, camada a camada, para fazer uso de uma
comparação oportuna. Haverá lágrimas sim, mas haverá, não se
pode esquecer disto, sorrisos e crescimento na programação. Uma
das forma de nos darmos conta de como vamos crescer, é abrir um
diálogo com o Poder Superior, colocando-lhe meus piores defeitos
de caráter, mas não só isto, minha disposição a mudança. Então, o
inventário será um serviço bem prestado, quando me der conta
dos pontos que antigamente eram obscuros e agora eles são
iluminados pelo poder de uma crença ou fé em um Poder Superior
maior e melhor que meus defeitos. Isso pode ser comparado a
Taça Transcendente transbordante de comportamentos que
esvaziou-se para o enchimento da graça dos atributos ora
escondidos, e que se revelam o meu verdadeiro tesouro, como
garantia de uma vida serena, equilibrada e feliz. Com a ajuda que
consegui pela espiritualidade do programa, tendo coragem e
confiança nas muitas bem história que ouvi, sigo adiante confiante
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29 DE MARÇO – Eis alguns sinais de recuperação
“Eis as promessas...”
Texto Básico
“Nós procuramos desenvolver um relacionamento diário com o
Poder Superior, sabendo que não estamos sozinhos em nossos
esforços para nos recuperarmos de nossas formas de dependência
Nós estamos dispostos a sermos vulneráveis, porque nossa
capacidade de confiar nos foi restaurada pela fé em um Poder
Superior. Nós nos rendemos, um dia de cada vez, a nossa
estratégia de toda a vida e nossa obsessão, com a perseguição da
intriga romântica, sexual e dependência emocional. Nos
aprendemos a evitar as situações que podem nos colocar em risco
fisicamente, moralmente, psicologicamente ou espiritualmente.
Nós nos tornamos dispostos a pedir ajuda, permitindo-nos sermos
vulneráveis e aprendendo a confiar e aceitar os outros. Nós nos
permitimos que trabalhem com a dor de nossa baixa auto-estima
e nossos medos do abandono e da responsabilidade. Nós
aprendemos a sentirmos confortáveis com a solidão. Nós
começamos a aceitar nossas imperfeições e erros como as peças
de um ser humano, curando nossa vergonha e perfeccionismo ao
trabalhar os defeitos de caráter.Nós começamos a substituir a
honestidade pelas maneiras de auto-destrutivas de emoções e
sentimentos. Nós começamos a honestamente a expressar quem
nos somos, desenvolvendo uma intimidade verdadeira em nossos
relacionamentos conosco mesmos e com as outras pessoas. Nós
aprendemos a avaliar o sexo, como um sub-produto da partilha,
do compromisso, da confiança
e da cooperação na parceria.”
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30 DE MARÇO – Comparar com quê e com quem?
“Se você comparar, você ira perder”
Sobreviventes de Incesto Anônimos
Mantenha o foco em si mesmo, eis a recomendação. Todas as
vezes que tentei comparar a minha recuperação com a do outro,
felizmente fracassei. A recuperação é um processo único e
intransferível. Não há como passá-lo ao outro. O que acontece
porém é que posso me utilizar da experiência do outro, para evitar
alguns problemas semelhantes, mas passa-lo por outrem, isso
além de imaturidade e até um padrão de fantasia. Um motivo de
comparação deverá ser apenas utilizado para avaliar honestamente
o quanto eu tenho caminhado em direção ao auto-conhecimento
através das sugestões da programação espiritual dos 12 Passos.

31 DE MARÇO – Os espinhos que tem rosas
“Obrigado meu Poder Superior, por fazer-me enxergar que os
espinhos tem rosas”
Da sabedoria dos anônimos

Só por hoje eu irei me concentrar em minhas qualidades, atitudes
e comportamentos positivos que já consegui desenvolver;
Liberarei a minha mente de pensamentos e sentimentos que
possam me manter prisioneiro de mim mesmo e/ou fazer alguém.
Aderirei a princípios espirituais sugeridos, somente por 24 horas,
tentando viver e desfrutar o presente, sem medo, culpa, vergonha,
ressentimento, frustração, auto-piedade, vítima, ou manipulador.
Antes de mais nada, eu sou grato por estar me descobrindo uma
pessoa que tem valor, que possui talentos especiais, que conta
com a ajuda sempre presente de um Poder Superior, que me ama
independente de meus piores fracassos, hoje ele me fez um
vencedor de mim mesmo! Eu celebro a vida rica que levo!

Para alguns “as rosas tem espinhos” e para outros “os espinhos
tem rosas”. Ou seja, tudo depende muito do ângulo de visão das
coisas. Eu celebro hoje que os “espinhos tem rosas”, pois como
me realimentado a fé em um Poder Superior, que me mostra a
esperança da recuperação, e como já sabido: “Viemos pela dor e
ficamos pelo amor”. Isto somente é possível ser aplicado em
nossas vidas diárias, quando já de posso de alguma mente aberta,
boa-vontade e honestidade, já fazem parte de minha natureza
restaurada do “caos e da desordem”, quando cheguei
completamente destruído e perdido, sem rumo na vida. Era um
joquete de um lado para o outro. Hoje eu celebro a alegria de estar
desfrutando de minha própria companhia, de ter amigos
verdadeiro dentro da irmandade. Hoje eu me alegro por que não
estou mais sozinho com meus problemas, pois eu compartilho da
experiência força e esperança com aqueles que assim o desejam.
Hoje eu vejo o quanto eu cresci e me permiti ao autoconhecimento para vencer as “estratégias do meu inimigo”. O
programa me ofereceu sugestões espirituais que funcionam sobre
quaisquer circunstâncias.
“Em todos os casos, o processo de abstinência trouxe
o conhecimento profundo e contínuo de nossa
dignidade como seres humanos. Essa descoberta
interna nos libertou da pressão de extraí-la de outros, o
que, naturalmente, nunca funcionou.” (Texto Básico)
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A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

01 DE ABRIL – Um inventário a longo prazo...

02 DE ABRIL – A tradição da autonomia

“Conhece-te a ti mesmo”
4º. Passo

“Cada grupo deve ser autônomo, salvo em assuntos que digam
respeito a outros grupos ou a D.A.S.A. em conjunto.”
4ª. Tradição de DASA

Fazer um inventário moral e destemido, não deveria ser um
“peso” para cada um de nós. Ao contrário, ele deveria ser
encarado com uma oportunidade rara, pois ele mostrará aspectos
importantes de nossa personalidade e de nossos padrões de
comportamento. Não precisamos faze-lo temerosos de que o peso
da culpa e do remorso, nos afundem num mar ainda nego da autopiedade ou venha nos imputar como vítimas. Ao fazer o 4º. Passo,
devemos sim, nos lembrar que ele poderá, ser, quando feito com
honestidade e boa-vontade, um bálsamo que revigorará aquelas
características escondidas sobre os defeitos de caráter, na qual os
anos de ativa subjulgaram serem os mais fortes e poderosos. Uma
das oportunidades que tenho ao fazer este passo, pode ser o tão
bem-vindo “relacionamento saudável comigo mesmo”, a primeira
relação poderosa de um “romance amoroso” para comigo mesmo.
É também uma forma de quebrar meus padrão de anorexia, em
não fazer, não fazer e não fazer, e mais não me permitir e não me
permitir. Ao desafiar velhas idéias obsoletas, eu me torno mais
disposto a ter uma relação de qualidade com os outros e com o
meu Poder Superior na forma em que O concebo. Nada pode me
impedir de amar e crescer rumo a uma estabilidade emocional e
sexual que a tanto tempo eu desejava. Sei que ao me guiar pelos
princípios espirituais do programa de 12 Passos e seus
instrumentos a mim oferecidos, estou no caminho da Recuperação
“Um inventário de auto-conhecimento levará você a ser
uma pessoa mais forte e mais saudável”

Esta tradição fala da autonomia. E por falar em autonomia, como
está a autonomia em sua vida? Você é uma pessoa autônoma? Se
não, porque? Tenho sido muito dependente de que? De
relacionamentos? Da verdade dos outros? De meu trabalho? De
minha família ou amigos? Porque tenho me sentido ou estado tão
preso a situações, coisas e lugares que não deixam espaço para
mim mesmo?. Ser autônomo, é ser independente. Não entanto, ser
independente, também não é ter a presunção ou orgulho de achar
que somente a sua maneira é a certa de fazer as coisas.
Novamente um equilíbrio das situação é requerido para que haja a
saudável relação e a harmonia seja a palavra de ordem desta
tradição. Ela menciona a autonomia do grupo, enquanto grupo.
Ou seja, ele é um grupo que pode tomar decisões que achem que
sejam as melhores para sim, desde que estas decisões não afetem
a outros grupos ou ao DASA na estrutura como um todo.
Interessante é perceber a relação recuperação nesta tradição, assim
como nas demais. Veja. Todas as vezes que respeito limites
saudáveis, eu consigo um maior equilíbrio entre os meus desejos,
sentimentos, pensamentos, atitudes e comportamentos e ajudo a
equilibrar o relacionamento com as outras pessoas. Tudo isso
porque eu consigo administrar melhor os assuntos de interesse
comum, sem contudo estar impondo minha vontade aos outros.
“Todas as tradições são parte de minha recuperação,
elas me ensinam a autonomia que funciona!”
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03 DE ABRIL – Espiritualidade em ação

04 DE ABRIL – Liberdade para servir e amar

“(...) O adicto de sexo e amor pode vir a substituir a excitação da
aventura sexual ou a intensidade de um “amor” pelas satisfações
mais abrangentes, encontradas antes de mais nada no autorespeito, e depois realizadas com a família, a carreira e a
comunidade (...).”
Texto Básico

“Quando começo a me conhecer enquanto pessoa e não como um
semi-deus, eu posso encontrar alívio em servir e amar”
Anônimo

Uma das necessidades de transcurso, na realização deste passo,
rumo a jornada espiritual do auto-conhecimento, é considerar,
entre outras coisas, espiritualidade. Assim como nossos padrões
adictivos nos aprisionavam no passado, tanto mais nos esforcemos
para vencer nossos defeitos de caráter, isto somente poderá ser
feito, com a ajuda de uma espiritualidade “entranhada” em nosso
desejo por um alívio de “juntar os pedaços” em que ora nos
encontrávamos. Em todos os princípios espirituais até agora
estudados, eles se baseiam na humildade de esta buscando de
forma honesta, de boa-vontade e com a mente aberta, aqueles
pontos em que deixamos falhos em nossa caminhada pela vida.
Alguns deles podem incluir a família, a carreira e a comunidade.
Quando saímos de nossa próprio auto-conceito e imagem, estamos
mais dispostos e abertos aos demais, assim podemos verificar,
onde e quando nós nos deixamos de nos relacionar
verdadeiramente e de forma saudável com estes aspectos que
também fazem parte da vida de um dependente de amor e sexo.
Poderemos nos perguntar, por exemplo: de que forma egoísta agi
em relação a minha família? Ou no meu trabalho, provoquei
brigas ou desentedimentos? Em minha comunidade, de que forma
foram estragadas as relações sociais e humanas? Reparar, como?

Quantas e quantas vezes eu não fui prisioneiro de mim mesmo,
servindo-me apenas de meus próprios prazeres e satisfações
pessoais, perante o orgulho, a prepotência e auto-suficiência. Não
é sem motivo que por mais que tentasse, pouco ou quase nenhum
resultado eu conseguia de forma a entrar em contato real comigo e
com os demais, pois não tinha uma intimidade e proximidade
verdadeiras. O programa me ensina uma nova e melhor forma de
amar: servir. Como posso servir? Quando começo a me
inventariar, posso descobrir muitas das minhas motivações
pessoais, e que as mesmas estiveram sobre alguns defeitos de
caráter, que hoje em dia, se desejo recuperar-me, preciso me livrar
deles. Um primeiro serviço que posso prestar a mim mesmo é
fazer um inventário honesto sobre meus defeitos e qualidades.
Saindo da esfera pessoal, descubro que no grupo, são me
oferecidos diversas formas de servir: como recepcionista do
grupo, como coordenador de reuniões, como coordenador de
literatura, como tesoureiro, como secretario, como mensageiro do
12º. Passo., oferecendo-me como padrinho para algum
companheiro necessitado de ajuda, posso fazer o café ou arrumar
a sala, ou ainda expor a literatura Para além do grupo, posso
ajudar no Distrito ou na Área, que também haverá sempre
oportunidades de servir a estrutura. Já dentro da estrutura
mundial, posso me candidatar a delegado ou a outro serviço que
vá além das fronteiras de meu país ou região.Então, sirvo ou amo?
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05 DE ABRIL – Apadrinhamento inventariante
“Quantas vezes, o Poder Superior não me apadrinhou pelo
compartilhar dos companheiros comigo na sala”
Anônimo

06 DE ABRIL – Medo de nada!
“Progresso sim, perfeição não”
Lema de DASA

“Quem contou minha vida e meus segredos para eles!” –
expressou certa vez um membro. É muito comum ouvirmos
nossas próprias histórias contados por outros, enquanto eles falam
de si mesmos. É a voz do Poder Superior manifestada entre nós.
Mesmo que nós neguemos veementemente e falar ou nos expor, o
“segredo” será exposto de qualquer forma! Um primeiro
apadrinhamento que recebemos sem saber, é o apadrinhamento do
grupo através de seus membros que estejam falando de suas
experiências pessoais de vida. Elas nos possibilitam “valiosas
pepitas de ouro” para fazer o nosso próprio inventário moral e
destemido particular. Ao decidirmos nos inventariar em nossas
qualidades e defeitos de caráter, é nos sugerido ter um padrinho
ou madrinha para que possa nos guiar na busca honesta de nossos
padrões de ativa. No entanto nos é recomendado de que este
padrinho não sirva de “gatilho disparador” para nossos padrões ou
mesmo ofereça o perigo de envolvimento doentio com o mesmo.
Um outro detalhe importante é que possamos desenvolver um
relacionamento saudável e amigável com este padrinho ou
madrinha, que nos oferecerá apenas “pontos de vista ou suas
próprias experiências de vida”. Não podemos fazer dos outros o
“nosso Poder Superior”. Lembremo-nos que, estaremos mexendo
em nossa “caixa preta de sentimentos, pensamentos, emoções,
desejos e comportamentos”, assim, qualquer cuidado é pouco.
“Só por hoje eu desejo mudar e crescer na vida”

Este pequeno lema, vem novamente a lembrar que o progresso é
um pressuposto básico de nossa busca constante no autoconhecimento através de um programa espiritual, mas que esperar
a perfeição, isto já por si só demonstra um desejo nato de
queremos “ser um semi-deus, reinante sobre os nossos próprios
desejos”. Por isso é tão importante que caminhemos devagar, “um
dia de cada vez”, uma coisa de cada vez. Um outro lembrete
bastante salutar é que direcionemos nossa energia, foco e atitude
em “primeiro as primeiras coisas”, sem contudo ainda nos
esquecer de sentirmo-nos desanimados pelo caminho, lembro de
outro lembrado outro lema importante: “vá com calma, mas vá!”.
Todos estes instrumentos ajudam-nos a direcionar o foco para a
coisa mais importante na auto-descoberta: eu mesmo e o meu
valor enquanto pessoa. Não sou uma coisa pronta, feita ou mesmo
um robô, sou uma pessoa em constante transformação, portanto
tenho a oportunidade de mudar e crescer, se assim eu desejar. Se
não, continuarei a luta entre vontades e desejos, e como nos é
lembrando constantemente também, “Insanidade é repetir as
mesmas coisas, esperando resultados diferentes”. Ora se quero ter
resultados diferentes, preciso e até razoável que tenha que praticar
coisas diferente de meu passado em padrões de pratica da ativa.
Hoje eu sei que estou melhorando e progredindo porque me
dispus a me conhecer a mim mesmo, a dar ouvidos a um Poder
Superior a mim mesmo e compartilhar com os meus iguais a
minha experiência, tornando-a força e esperança além de mim.
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07 DE ABRIL – Auto-suficiência, Intolerância e Ódio
“Qual é o valor da minha sobriedade?”
Da sabedoria dos anônimos

08 DE ABRIL – Auto-justificação, Ego e Descontrole
“(...) À medida que olhávamos mais fundo, descobrimos que
muitos aspectos de nossos relacionamentos que havíamos
classificado como “saudáveis” ou pelo menos “inofensivos”
eram de fato expressões menos óbvias de nossa dependência(...).”
Texto Básico, 4º. Passo

Que preço tenho pago eu por minha sobriedade? Ora, mas eu
posso resolver as coisas a minha maneira não? Sim, tens o livearbrítrio! Mas isto tem funcionado em minha vida? Sou realmente
livre a tal ponto que consigo tudo o que quero e desejo? O preço
que por um acaso tenho pago por meus pensamentos, sentimentos,
desejos, atitudes, comportamentos, não me tem deixado mais
solitário e confuso? E então o que dizer, quando alguém me
contraria em minha vontades ou desejos, fico de forma intolerante
e ajo de forma irresponsável e não permitindo que as outras
pessoas tenham ponto de vista ou opiniões diferentes da minha? E
quanto, no limiar do abandono ou da rejeição, me sinto com um
ódio mortal de mim mesmo ou de outra pessoa, muitas vezes
projetando em si mesmo, parte de culpa, medos e ressentimentos
mal resolvidos por mim na minha vida? E este o pagamento que
quero de minha sobriedade? Eu necessito pagar um preço tão alto
a ponto de cometer uma insanidade atrás da outra sem perceber
meus reais sentimentos e emoções? Não tenho alternativas ou
opções mais sensatas, agora que conheço um caminho mais
tranqüilo e equilibrado, através de um programa de autoconhecimento, com as sugestões que me são oferecidas por
experiências de outros? O que estou fazendo de saudável para
eliminar minha auto-suficiência na minha vida? Confio que um
Poder Superior tudo pode, e que eu sou apenas um mero
aprendiz? Porque sou tão intolerante, quando a tolerância me traz
tranqüilidade e paz de espírito? Posso trocar ódio por compaixão?

Ora o que é isso senão uma autêntica justificativa para acobertar
nossos descontroles internos, provocados por um EGO também
totalmente desalinhado de qualquer centralidade de equilíbrio? As
justificativas sempre ocorriam mais ou menos assim: “eu fiz isto
porque ela ou ele fez isto”, “eu tomei esta atitude, por isto ou por
aquilo” e por ai vai... Não é sem motivo que estamos
descontrolados por nossos pensamentos, sentimentos, emoções,
desejos, atitudes e comportamentos, quando de forma egoística e
irracional, somos controlados pelo EGO. Ele por si só é uma força
que, quando descontrolada, torna-nos “escravos de nós mesmos”,
lançando-nos em uma “teia de trama nefasta”, que tão somente
um Poder Superior poderá nos devolver a sanidade e nos restaurar
por inteiro em nossa dignidade. Isto será tão possível na medida
em que nos aplicarmos em inventariar os “motivos ocultos” ou
que classificávamos “menos prejudiciais” em todas as nossas
formas de relacionamento ou manifestação de nossos
comportamentos e atitudes. A maneira mais eficaz que temos de
combater as permiciosas alegorias de nosso EGO doente. O
programa espiritual nos fornece muitas oportunidades que
resultam e uma forma renovada e melhor de buscarmos
saudavelmente a “melhor relação para comigo” e assim, expandir
para os demais setores de minha vida, família, amigos, sociedade.
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09 DE ABRIL – Auto-aceitação, Atitude, Ação e Amor

10 DE ABRIL – Auto-safisfação, Álibis e Depressão

“(...) À medida que esse exaustivo auto-inventário continuava,
viemos a compreender porque éramos dependentes de amor e
sexo. Isso não era uma teorização psicológica abstrata sobre que
influências pudessem ter nos “tornado” desta maneira (...).”
Texto Básico, 4º. Passo

“(...) Era um olhar honesto sobre algumas das “recompensas”
que tínhamos derivado de nossa dependência: o conforto da autopiedade, o luxo do ressentimento auto-justificado, a precaução de
não ter que assumir riscos emocionais autênticos e uma real
responsabilidade com os outros (...).”

Ora como poderemos nos compreender, utilizando-nos de
subterfúgios, justificativas e demais atitudes desonestas, para com
a nossa própria pessoa? Não é isso motivo de falta de autoaceitação? Onde está o poder o primeiro passo, quando admiti que
minha vida estava ingovernável e era impotente sobre a
dependência dos padrões de amor e sexo. Com o caminhar pela
programação, a mesma me sugere várias oportunidades de autoaceitação, isto não quer dizer ficar no derrotismo aparente ou
mesmo ficar na inação. Muito pelo contrário, ela me ensina a ter
uma atitude de amor para comigo mesmo primeiramente para que
eu recupere uma ação perdida, ou se preferir, eu vá em busca de
uma recuperação! Isto mesmo, recuperar-se é se por em uma
atitude de colocar o amor e ação em uma base diária de autoaceitação de verificar o que nos tenha “tornados dependentes de
amor e sexo”. Esta compreensão, vem de forma gradual e não
instantânea, por isso, paciência, boa-vontade, mente aberta,
honestidade, compaixão por nós e pelos outros, podem ser alguns
dos pontos de apoio dos quais iremos ter que recorrer
regulamente, se quisermos avançar na manutenção de nossa
sobriedade. Nada mais gratificante do que, a medida que nos autoaceitemos, consigamos nos livrar do peso da culpa, do medo, da
insegurança e vergonha e tantas outras emoções. Oh! Deus existe!

Texto Básico, 4º. Passo
É um álibi não assumir riscos emocionais por nossa própria
natureza. Fugíamos o tempo todo através da auto-satisfação
pessoal de nossos instintos e com isso apenas, ganhamos apenas,
dentre muito outros sentimentos, a depressão. Sim, porque
abusamos de nossos próprios limites saudáveis e “vazamos o
limite saudável do outro”, então complicamos ainda mais as
coisas e não nos responsabilizamos por atitudes de tão grande
monta. Quantas vezes por exemplo não encontramos em nossos
defeitos de caráter um auto-satisfação como um prazer e um
deleite e não raro também nos julgamos melhores que os outros?
E quando apontamos para os outros, julgando-os inferiores,
substimando-lhes a oportunidade de escolha? Eu sou responsável
pelas escolhas que faço ou jogo a responsabilidade nas costas dos
outros e esquivo-me da responsabilidade no caso? Isto não pode
ser um “álibi” que construí para me apoiar nos defeitos de caráter,
como um complexo de inferioridade não reconhecido? Que outros
tantos defeitos de caráter não listados por minha honestidade que
me dão a sensação de conforto, auto-satisfação, que são “álibis”
para mim e que estão me causando depressão ou angústia? Quais
as “novas recompensas” que tenho obtido por praticar o programa
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11 DE ABRIL – Gratidão, Companheirismo e Respeito

12 DE ABRIL – Tolerância, Confiança, Progresso

“(...) Essa compreensão foi o começo da compaixão, nossa
primeira percepção do auto-perdão (...)”
Texto Básico, 4º. Passo

“A tolerância pode ser um bálsamo em nossas todas as nossas
relações”
Da sabedoria dos anônimos

Eu posso me perguntar: eu me respeito? Eu respeito aos outros?
De que forma busco demonstrar o meu respeito? Já atingi um
auto-perdão, capaz de ter compaixão de mim mesmo e das demais
pessoas? Conseguirei a tempo, edificar-me sobre um grau de
autenticidade pessoal, da qual eu possa me orgulhar
verdadeiramente, sem contudo, usar de máscaras para com o
sentimento e emoção que estou sentindo? Consigo ter abertura
com os meus companheiros durante as reuniões ou mesmo depois,
ou ainda em uma relação de apadrinhamento? Estou exercitando o
companheirismo ao invés do egocentrismo e a desonestidade? Se
não, o que eu ainda estou escondendo de mim mesmo? O que
estou com medo ou inseguro? Já me sinto agradecido ou tenho
gratidão por tudo o que me tem acontecido, em especial por ter
conseguido chegar até este ponto do programa, ainda que com
aparentes vitórias? Como posso demonstrar minha gratidão pelo
que recebi? Levar uma mensagem, prestar um serviço, contribuir
financeiramente ou outros? Tenho respeitado posições diferentes
da minha visão de mundo? Estou colaborando por uma Unidade
verdadeira dentro de meu grupo e na estrutura (1ª. Tradição)?
Tenho buscado a Consciência Coletiva, para tomar decisões
acertadas (2ª. Tradição)? Respeito a diversidade dentro e fora da
irmandade, acreditando que não importa quaisquer outras
situações, a não ser o desejo de recuperar-se de um padrão de
dependência de amor e sexo (3ª. Tradição)? Tenho sido humilde?

O aspecto da tolerância é algo muito poderoso em todas as nossas
relações pois ele nos permite criar uma confiança e um progresso
em todas as nossas relações. Eu estou sendo tolerante com o meu
processo de recuperação e seus desafios? Consigo me abster de
críticas impulsivas e castradoras as outras pessoas ou vivo
comparando? A despeito da liberdade que os outros membros tem
de fazer a seu modo a recuperação, permito-lhes essa tolerância
ou fico constantemente controlando e comandando as situações e
pessoas? Tenho confiança em que meu Poder Superior, age para
comigo e para com os meus companheiros de jornada espiritual
com confiança e tolerância e acredita em nosso progresso? Eu
tenho a confiança de que sou atendido em minhas orações e
pedidos junto ao meu Poder Superior? Consigo não estabelecer
regras rígidas para mim e para os outros, sendo tolerante, em
ambos os casos? Posso perceber que consigo um progresso maior
tendo confiança e tolerância nas orientações de meu Poder
Superior para comigo, para os membros do grupo e para a
Irmandade no seu todo? Visualizo que estamos nos reunindo
como iguais e doentes ou ainda me acho diferente dos demais?
Consigo me soltar e me entregar ao progresso que estou fazendo,
felicitando-me por progressos que tenho feito? Tenho tido
confiança em buscar ajuda em um outro companheiro para ser o
meu padrinho/madrinha? Que tipo de confiança tenho eu
desenvolvido por acreditar no meu progresso e tolerância?
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13 DE ABRIL – Inveja, Frustração, Solidão, Recaídas

14 DE ABRIL – Perfeccionismo, Ambição e Reservas

“(...) Menos de vinte e quatro horas depois, um Rich trêmulo e
transtornado, em recaída aguda, seguiu o caminho da menor
resistência e telefonou freneticamente para Sarah. Recebido de
volta em seus braços e seu corpo mais uma vez, só conseguia
lembrar vagamente do impulso que me levara a tentar escapar.
Pensei, “como pude jamais desejar abandoná-la?” ao tornar a
sucumbir, e sentei-me bestificado(...).”
Texto Básico

“(...) E minhas dificuldades presentes pareciam a oportunidade
para uma espécie de experiência de morte e renascimento que
podia ser frutificante. Agarrei-me a essa possibilidade com uma
esperança fervorosa, rezando que me desse a graça de ajudar-me
a discernir minha verdade pessoal. Eu tinha a esperança e um
sentimento de estar em contato com a verdade, mesmo que não
pudesse saber antecipadamente como seria um Rich transmutado,
renovado e possivelmente inteiro(...).”

Tenho claro para mim que a “minhas recaídas não apenas
acontecem”? Se não, preciso avaliar com maior profundidade
quais os pontos escuros que ainda me fazer voltar aos padrões de
ativa. Pode ser alguma frustração mal resolvida, seja ela do
passado ou do presente? Alguma inveja secreta escondida e que
nem mesmo meu dou conta de que isso está me levando
novamente a recair? Tenho me sentido muito solitário? Tenho
evitado algum sentimento escondido sobre camadas de culpa,
remorso, manipulação ou outros? Não tenho oferecido resistência
as recaídas, tomando o caminho dos princípios espirituais, ou seja,
fazendo uso da Oração da Serenidade, de um contato consciente
com o meu Poder Superior? Tenho usado dos instrumentos do
programa, como prestar um serviço, apadrinhar alguém ou ainda
pedir ajuda de um padrinho, para quebrar meu orgulho de senhor
sabe-tudo? Tenho me deixado levar pelos pensamentos e atitudes
dos outros, ao invés de manter um posicionamento firme sobre
meus propósitos e soluções? Tenho percebido que estou muito
dependente de pessoas, coisas, lugares e situações? Estou com
atitudes e comportamentos de negação e culpa? Eu medito e oro?

Texto Básico
É interessante perceber minha ambivalidade e ao mesmo tempo a
dicotomia aparentes no que tange a minha dependência de amor e
sexo em seus padrões de adicção. Eles variam muito de um
extremo ao outro, e eu fico preso a isso. Tenho tido a ambição de
conseguir muitos relacionamentos para disfarçar a minha
anorexia? Ou estou tendo problemas com minha anorexia para
evitar a intimidade verdadeira? Tenho buscado a “perfeição nos
relacionamentos” emergindo o sentimento de ser perfeito em tudo
o que vou fazer? Quais são as minhas “reservas” que me
atrapalham na busca do auto-conhecimento e crescimento, para
uma maturidade emocional e sexual bem-vindas? Estou disposto a
abrir mão de coisas que não me agregem valor a minha vida?
Porque continuo tentando ser o que não sou e me mostrar de outro
modo para os meus relacionamentos? Eu ambiciono na verdade o
que? Dinheiro, propriedade, prestigio, poder? Estou me
escondendo de sentimentos verdadeiros e honestos de quem?
Estou reservando um contato para o Poder Superior falar comigo?

117

118

15 DE ABRIL – Esperança, Fé, Humildade, Oração

16 DE ABRIL – Impaciência, Mudança de Humor

“(...) Enquanto escrevia e refletia, comecei a compreender que
minha escolha não era, no fundo, a escolha de cortar um padrão
obsessivo/compulsivo de busca sexual e dependência emocional.
Enfrentando a dor através desse processo de abstenção, eu
poderia tornar-me capaz de tomar algumas decisões sobre como
viver minha vida. Isso agora se basearia na descoberta de quem e
o que eu realmente era, o que poderia emergir durante esse
período sozinho, com plena consciência do meu passado
dependente. Minha capacidade para viver o caminho de busca de
uma resposta ao meu dilema, só podia vir ao tornar-me
voluntariamente disposto à abstinência (....).”
Texto Básico

“(...) À medida que continuava, comecei a perceber que em certo
sentido tinha sido igualmente doente em ambas as relações. Olhei
para a longa dicotomia com que me havia punido durante anos:
“Desejo realmente um compromisso estável em minha vida ou
quero ter relações sexuais por aí? Por que não consigo
resolver?” Emergiu um conceito de como essas questões tinham
sido irrespondíveis para mim, porque nunca fora capaz de uma
consistência emocional suficiente para sequer começar a
conhecer as qualidades potenciais de um relacionamento
comprometido. Trocara meus sentimentos pelo ouro dos tolos da
intensidade adictiva (...).”
Texto Básico

Eu tenho praticado a humildade, a fé e a oração em minha jornada
de recuperação? O que dizer de minha esperança nos frutos de
minha abstinência dos padrões de dependência sexual de ativa?
Quais tem sido as escolhas que tenho feito para ajudar a minha
boa-vontade, a minha mente aberta e minha honestidade,
juntamente com a parceria que estabeleci com meu Poder
Superior? Eu ainda estou em dúvida? Carrego algum sentimento
ou emoção, cujo o seu comportamento afeta minhas emoções e
meus relacionamentos? Tenho ficado satisfeito com as respostas
que estão surgindo por estar no processo de auto-conhecimento,
utilizando-me do instrumento de inventariar-me? Ao invés de
proporcionar-me uma nova alegria e prazer, ele tem sido um peso
e um atraso em minha vida? Porque? Tenho feito uso de um
padrinho/madrinha no programa? Como as experiências de outras
pessoas tem me ajudado a superar a minhas barreiras/obstáculos?

Por vezes me pego cobrando a mim mesmo ou aos outros? Tenho
sido impaciente comigo mesmo ou com os outros acerca do
processo de recuperação? Porque? Desejo mudar realmente ou
ainda estou brincando com os meus sentimentos ou os
sentimentos dos outros? Minhas emoções, sentimentos,
pensamentos, atitudes, desejos e comportamentos tem sido
ajudados por minha disposição a mudança? Eu ainda ajo como
uma criança irresponsável, perante as coisas sérias da vida, em
especial aquelas áreas cujo o potencial tem um poder de me matar
e destruir emocional e sexualmente? Sinto que o meu
compromisso tem sido uma responsabilidade cuidadosa em
aplicar os princípios do programa a minha vida e em meus
relacionamentos? Os instrumentos do programa tem me ajudado a
criar suficiente coragem de admissão e ingovergabilidade,
insanidade e aceitação no percurso de minha sobriedade?
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17 DE ABRIL – Auto-estima, Mudança, Simplicidade
“(...) Deu-se um despertar ainda maior com o aparecimento de
uma paisagem emocional completamente nova. Como eu não
estava mais exorcizando meus sentimentos através de relações
sexuais ou romances, esses começaram a transformar-se em
percepções através das quais eu era capaz de reconhecê-los e
classificá-los. Essas descobertas iniciais foram de muito
significado para mim (...).”
Texto Básico

18 DE ABRIL – Princípios versus Personalidades
“Ao praticar estes princípios, eles são capazes de mudar nossas
personalidades para melhor”

Por vezes a mudança ocorre, quando inesperadamente eu, ao me
envolver de forma sadia comigo mesmo, com os princípios
espirituais do programa, vejo-me mudando, crescendo e tendo
uma maior auto-estima de mim. Tudo isso ocorre, quando deixo
de complicar as coisas e as mantenho simples! Havia tanta
confusão dentro de mim, que mal podia me sentir uma pessoa,
achava-me qualquer coisa ou um objeto, menos uma pessoa digna
de uma vida plena e íntegra. Não era para menos. Todas as vezes
que, me envolvia egoísticamente e sexualmente, buscando aplacar
a dor e aumentar o prazer ou satisfação pessoal, encrenca a vista!
Mas não tinha qualquer visão até que em desespero e no fundo do
poço de meu padrões adictivos, clamei por algo ou alguma coisa
que viesse em meu auxílio e me ajudasse. Muitas mãos se
estenderam sobre mim, oferecendo 5 itens de suma importância
para todo o processo de mudança, que são: a prática dos 12
Passos/Tradições, a Espiritualidade, o Serviço, o Apadrinhamento
e por fim a Sobriedade. No entanto, não será convincente ficar
com o “pé em duas canoas”, porque certamente ela irá fazer com
que afunde novamente no lamaçal da desgraça, preciso de ação!

O que são princípios? E personalidades? Os princípios de nossa
irmandade são guias orientadores, para a nossa recuperação
pessoal. Eles nos permitem, reorientar nossas personalidades
doentias de nossos padrões adictivos que agem constantemente
em “sentido contrário de nossos valores pessoais”. Aos poucos e
muito gradativamente, com a constância, a eficácia de tentar
utilizá-los na vida, eles constituem uma forma segura de mudar
para melhor nossas relações e nossos relacionamentos. Todos os
12 Passos, nos conduzem a um processo para toda a vida. Passo-apasso. Todas as vezes que identifico um padrão de
comportamento doentio, eu tenho a possibilidade de aplicar um
princípio da irmandade, seja ele qual for. Ao utilizar de todos os
princípios: 12 Passos, para a recuperação individual do membro,
as 12 Tradições para orientação e manutenção das relações dentro
e fora do grupo, e o serviço como uma forma de gratidão por tudo
aquilo que temos recebido, vamos percebendo o nosso
crescimento pessoal e a diminuição da “intensidade da força de
atuação dos padrões de ativa”, para que nos “amarrem e nos
“enlacem na trama nefasta”, fazendo com que fiquemos
desanimado, confusos e perdidos. Com a participação na Trama
Dourada do SLAA (Gold Braid SLAA), é uma forma segura de
“apertar uma mão firme, com a utilização dos 5 dedos da mão”:
Passos/Tradições, Espiritualidade, Serviço, Apadrinhamento e
Sobriedade, eu posso usar para ajudar a outros, vencendo a cada
dia, na esperança de vitória da Sobriedade contínua e firme.
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19 DE ABRIL – Sobriedade Emocional, isso existe?

20 DE ABRIL – Impotência, Insanidade, Irmanar-se

“(...) Tinha também um sentido mais desenvolvido das qualidades
positivas e redentoras da abstinência, e alguma compreensão
real sobre a natureza e a manifestação da dependência em minha
vida. (...) E, mais importante, desenvolvera uma visão de inteireza
pessoal dentro da qual eu me sentia capaz de crescer (...).”
Texto Básico

“(...) Vim a compreender profundamente como estava
inconscientemente emaranhado nessa dependência. Quando
ainda estava na ativa, esta rede de intrigas em potencial tinha se
constituído numa espécie de segurança para mim. Agora,
entretanto, começava um longo processo de sofrimento. Cada
pequena vitória da percepção era acompanhada por sentimentos
agudos de perda e luto, visto que meus pequenos hábitos
dependentes eram também parte importante de minha auto
imagem (..).”
Texto Básico

Uma das oportunidades de trabalho dos princípios espirituais na
vida pessoal do membro em propósito de recuperação, é a
sobriedade emocional. Isto é importante, porque, há um
sentimento comum, mesmo que o membro não se aperceba, de
uma “ressaca emocional” após qualquer prática de ativa. Como os
padrões de ativa, eles “funcionam” como uma droga na vida do
adicto. Muitos dos pensamentos, sentimentos, atitudes, desejos e
comportamentos, são “manipulados” pelos “apelos da carência do
desejo mal resolvido ou elaborado”. Ao se esforçar pela prática
dos 12 Passos, princípios e instrumentos do programa, o membro
começa uma compreensão mais oportuna de como “funcionava os
defeitos de caráter, manifestados por padrões da inversão dos
valores”. Começamos então, ter uma visão mais completa e inteira
das possibilidades de como interagir, consigo mesmo e com as
outras pessoas. Isso abre espaço para a volta da prática dos limites
saudáveis. Como há maior respeito por si e pelos outros, começa a
aparecer um sentido de inteireza e dignidade natas a condição
humana. Vamos descobrindo qualidades, que estavam
“escondidas ou embotadas” sobre as camadas de culpa, medo,
remorso, raiva, frustração e ir mudando para aceitação,
recuperação, humildade, liberdade e propósito de sobriedade.

O processo de auto-conhecimento através da pratica dos
princípios do programa, ele nos faz “clarear e arejar” as idéias.
Isto foi a admissão de impotência e ingovernabilidade, perante o
primeiro passo que demos, ao manifestarmos o desejo de
interromper a “trama das intrigas românticas” que nos fisgavam
exatamente no padrão da “segurança emocional e/ou relacional”
que nos mantinham firmes na prática de mais um “drink
emocional” que era sempre manifestado por nossas insanidades
praticadas e que, antes de conhecer um melhor modo de proceder.
Quando o indivíduo, que aparentemente se achava “o tal”, mal
conseguia ver-se como estava sozinho e confuso. Ao continuar
voltando as reuniões, compartilhando da experiência, força e
esperança e com a identificação com outros membros em
recuperação, o “irmanar-se” torna-se um vínculo poderoso para
quebrar as “estratégias dos padrões” que controlavam a vida do
doente. O programa sugere muitas oportunidades de “driblar” de
forma criativa, o período inicial de recuperação.
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21 DE ABRIL – Procrastinação e Desonestidade

22 DE ABRIL – Plano 24 horas e crescimento espiritual

“(...) Nesta festa em especial, vi uma mulher dançando, girando
loucamente como uma mariposa ferida. Percebi seu desespero,
reagi automaticamente a ele e aproximei-me dela. Com uma
carga de álcool no sangue, achei fácil combinar seu
comportamento maníaco e frenético com o meu, e consegui
despertar sua atenção. Conversamos e menti para ela que
estudava na universidade local, onde ela estava matriculada. Não
fomos para a cama. Não percebi que mais uma vez, embarquei de
cara impulsivamente no que seria a próxima relação estável mas
miserável da minha vida (...).”

“(...) Agarrei-me a essa possibilidade com uma esperança
fervorosa, rezando que me desse a graça de ajudar-me a discernir
minha verdade pessoal. Eu tinha a esperança e um sentimento de
estar em contato com a verdade, mesmo que não pudesse saber
antecipadamente como seria um Rich transmutado, renovado e
possivelmente inteiro (...).”
Texto Básico

Quantas vezes eu fui desonesto e procrastinei a respeito de minhas
atitudes e comportamentos com relação ao outros ou a mim
mesmo? Era meramente um “autômato guiado por meus instintos
pervertidos”. Não havia escolha. Era uma prisão. Usava da
desonestidade e do adiamento de tomar uma posição mais firme
diante do “caos” instalado em minha vida. Era um miserável,
mendigando um pouco de atenção e carinho que outrora não
obtivera em tempos outros. Com a prática dos instrumentos da
programação e dos princípios espirituais, é-me possível conseguir
estabelecer quais são os padrões da ativa que tem maior
potencialidade de “prender-me e instigar” a volta da velha vida.
Os Passos/Tradições, Apadrinhamento, Serviço, Espiritualidade e
Sobridade, a Oração da Serenidade, Lemas, inventário pessoal (4º.
E 10º. Passo), tudo isso tem um potencial enorme para que eu
evite os defeitos de caráter, procrastinação e desonestidade.

Uma das vantagens mais práticas de utilizar-me do plano de 24
horas é que eu não preciso mais me debater sobre meu passado,
nem ao menos ter uma ansiedade pelo futuro. O hoje é que
importa, porque ele é o presente, e é onde se encontra a
oportunidade de mudança. Isso porque, o que foi feito no passado
está feito, não há como mudar. O passado pode apenas me
orientar para fazer coisas diferentes agora em meu presente. E
com o meu presente sendo modificado cada vez mais orientado a
uma vontade de um Poder Superior, maiores as chances de uma
descoberta pessoal, segura e firme na caminhada rumo à
Sobriedade. Há muitas maneiras pelas quais o membro
individualmente poderá se utilizar da experiência, força e
esperança compartilhada em nossas reuniões, para que junto com
toda o instrumental a ele oferecido (passos/tradições, serviço,
espiritualidade, apadrinhamento, oração da serenidade, lemas,
escrever artigos para jornada (the journal), coordenar uma
reunião, arrumar cadeiras, preparar café, participar de algum
serviço de apadrinhamento a longa distância, emprestar um
ouvido solícito a um recém-chegado, coordenar a venda de
literatura, enfim, tudo terá um potencial enorme para ajudar, hoje!
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Texto Básico

23 DE ABRIL – Ressaca emocional e sexual, o que?

24 DE ABRIL – Relacionamento e Racionalizações

“(...) A única medida para o “sucesso”, considerando-se meu
passado, era a de que eu estava realmente presente no
relacionamento, sem as distrações adictivas. Se voltássemos a
viver juntos, eu agora podia descobrir o que havia e o que não
havia . Se éramos incompatíveis, sabia que seria capaz de cortar
a relação sem arrependimento, e sem agonia da irresolução e
culpa sobre “como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu
tivesse me esforçado mais”(...).”
Texto Básico

“(...) Chegando tarde em casa da reunião no domingo à noite,
sentei-me na mesa da cozinha e comecei a escrever. Vieram à
tona os detalhes sobre a natureza de minha crise e então anotei
cronologicamente o máximo que pude sobre o meu
relacionamento com Sarah. Escrevi inicialmente às cegas, mas à
medida que avançava, uma forma ia emergindo. Meu inventário
incluía seções sobre os aspectos positivos e negativos das
relações com Kate e Sarah. À medida que continuava, comecei a
perceber que em certo sentido tinha sido igualmente doente em
ambas as relações. Olhei para a longa dicotomia com que me
havia punido durante anos: “Desejo realmente um compromisso
estável em minha vida ou quero ter relações sexuais por aí? Por
que não consigo resolver?” Emergiu um conceito de como essas
questões tinham sido irrespondíveis para mim, porque nunca fora
capaz de uma consistência emocional suficiente para sequer
começar a conhecer as qualidades potenciais de um
relacionamento comprometido. Trocara meus sentimentos pelo
ouro dos tolos da intensidade adictiva(..)”
Texto Básico

Uma das grandes preocupações dos padrões de dependência ativa,
é o sentimento do “sucesso”, de “estar sendo bem sucedido entre
os pratos de cardápio” como fala nosso texto básico. No entanto,
os padrões de comportamento de ativa, eles funcionam, num
primeiro momento em termos de satisfação, prazer e luxo. Mas já
num momento seguinte, conduzem a uma “ressaca emocional e
sexual” por vezes ferrada, pois foi “exigida energia vital demais,
para sustentar algo que não era real”, mas sim passageira.
Interessante, que como os padrões funcionam como uma “droga
ativa” que age em diversas áreas de nossa individualidade, é
oportuno lembrar que “quando uma é pouco e mil não bastam” o
ciclo de dependência ativa já está instalado e funcionando de tal
forma que faz do indivíduo um prisioneiro de si mesmo, mesmo
que ele deseje de todo coração e vontade não fazer ou repetir o
fato. Na realidade, o fato é que ele ou ela já está “necessitando da
dose da droga para efetivamente se sentir bem e inteiro. Isto não é
verdade, uma vez que a minha felicidade não depende de outra
pessoa, somente de mim e de um Poder Superior, maior que eu.

Uma das vantagens da utilização do instrumento do inventário do
4º. Passo é exatamente este: o de colocar no papel todas as
particularidades que “voavam em minha cabeça, sentimentos,
atitudes, desejos e comportamentos”. Com a escrita minuciosa e
detalhada é possível verificar, com precisão, quais são as áreas de
minha vida que ainda precisam de atenção especial. A ajuda de
um padrinho ou outro membro experiente, juntamente com todas
as ferramentas do programa, é um convite ao crescimento pessoal.
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25 DE ABRIL – Equilíbrio, Emoções e Experiências

26 DE ABRIL – Decepções, Dilemas, Dúvidas e Dar-se

“(...) Compreendia que, já que nunca estivera emocionalmente
disponível em uma base consistente em nosso relacionamento,
não saberia se poderia funcionar ou não. Isso também significava
que o “sucesso” de voltarmos a viver juntos não seria medido
pelo fato de realmente permanecermos juntos. A única medida
para o “sucesso”, considerando-se meu passado, era a de que eu
estava realmente presente no relacionamento, sem as distrações
adictivas (...)”.
Texto Básico

“(...) Enquanto escrevia e refletia, comecei a compreender que
minha escolha não era, no fundo, a escolha de cortar um padrão
obsessivo/compulsivo de busca sexual e dependência emocional.
Enfrentando a dor através desse processo de abstenção, eu
poderia tornar-me capaz de tomar algumas decisões sobre como
viver minha vida. Isso agora se basearia na descoberta de quem e
o que eu realmente era, o que poderia emergir durante esse
período sozinho, com plena consciência do meu passado
dependente. Minha capacidade para viver o caminho de busca de
uma resposta ao meu dilema, só podia vir ao tornar-me
voluntariamente disposto à abstinência (...).”
“(...) Meu “dilema”, tão assustador sob certo aspecto, começou a
parecer uma conseqüência inevitável da minha dependência de
sexo e “amor”: o resultado de uma progressão inexorável que só
poderia ter terminado nessa terrível situação. Minha escolha não
era entre dois tipos de amantes. Era entre os velhos padrões e
uma identidade completamente nova para mim mesmo que não
podia sequer imaginar (...).”
Texto Básico

Como conseguir equilíbrio perante uma “roda viva” de padrões
doentios que nos afeta não só nossas emoções, desejos e
comportamentos, como também “vaza para os relacionamentos
externos? Com o caminhar pelos 3 primeiros passos, admissão,
insanidade e entrega, é nos oferecida uma base triangular de
ajuda. Primeiro, que ao admitir minha ingovernabilidade de vida e
a necessidade de ajuda, tornei-me disposto a qualquer ajuda que
me fosse oferecida. Segundo, para que a ajuda esteja disponível,
faz-se necessário que venha a “avançar” ou “buscar fora” de meu
senso de orgulho próprio de “semi-deus”, que sou governado por
um EGO doente, então ao identificar minhas insanidades, devo
buscar a ajuda na espiritualidade do programa, que me orienta a
estar achando um Poder Superior maior que eu (Deus na forma
em que eu O concebo), que pode ser o grupo, um companheiro,
um clérigo, etc. A partir deste ponto, fazer a entrega de minha
vontade e minha vida aos cuidados deste Deus. Somado-se as
experiências compartilhadas em grupo, a espiritualidade do
programa, ajuda as minhas emoções a equilibrar-se diariamente.

O processo do auto-inventário para conhecer-se como realmente
é, e como nossos padrões de dependência ativa agiam por nós, nos
deixando “presos na trama de sua teia”, com as descobertas feitas,
por usarmos do lema: a mente aberta, a boa-vontade e a
honestidade, este esforço fornecerá a nós, a oportunidade de
“tramarmos a bem de nós mesmos” nos envolvendo de forma
sadia e buscando relacionamentos que nos agreguem valor
enquanto pessoas que temos inteireza e dignidade pessoal.
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27 DE ABRIL – Em todas as nossas atividades
“(...) Essas experiências da própria adicção, enfrentadas e
compreendidas, tornam-se o terreno comum para uma nova e
comovente aventura, uma procura pelo significado do espírito
humano. Recebemos um novo sentido de vida. Alguns de nós,
começaram novas carreiras radicalmente diferentes de qualquer
coisa que pudessem conceber previamente. A descoberta da
dignidade pessoal e da integridade tornou-se um novo padrão
que aplicamos a nossos empreendimentos (...).”
Texto Básico

28 DE ABRIL – Responsabilidade e Compromisso
“(...) Sabia plenamente que se seguisse esse caminho, a dor da
abstinência seria enorme. Compreendia que, para mim, o
processo envolvia não apenas terminar minha relação dependente
com Sarah, mas a abstenção incondicional de todo um padrão de
dependência que se estendia pelo menos por quinze anos. Parecia
requerer nada menos do que a morte de tudo o que eu tinha sido
no mundo até agora - de experimentar a dissolução de meu antigo
ego. Eu mal podia vislumbrar em que essa abstenção implicaria e
a extensão em que me descobriria (...).”
Texto Básico

O 12º. Passo declara: “Tendo tido um despertar espiritual por
meio destes passos, procuramos levar esta mensagem a outros
dependentes de amor e sexo que ainda sofrem e a praticar estes
princípios em todas as nossas atividades”. Que maravilha! Mas
você poderia estar se perguntando: “O que é realmente um
despertar espiritual” – Não é algo extraordinário, apenas algo
diferente do que se estava acostumado a fazer tão
automaticamente, não sendo claro para aquele que o praticava.
Pode ser um simples gesto renovado, um contato mais consciente
com um Poder Superior, um prestar serviço para a irmandade,
fazer uma reparação a alguém ou algum relacionamento, enfim,
qualquer coisa que tenha sido “diferente” do que se acostumava
fazer. Esta definição de “despertar espiritual” também se estende
a todas as outras áreas de nossa vida, nas quais temos algum
relacionamento ou envolvimento: na família com pais, mães,
mulher, filho, esposo, no trabalho, com o patrão, superiores e
colegas de serviço, na sociedade com pessoas que tenhamos
alguma desavença particular. Uma nova vida será revelada a você

Quantas vezes eu fui irresponsável a ponto de prejudicar as
relações? Qual a primeira relação que mais fora prejudicada?
Certamente a resposta será: eu mesmo! Como não tinha
responsabilidade sobre meus atos, não havia como ter um
compromisso verdadeiro. A bem da verdade, uma “verdade de
meus padrões adictivos era quem ditava as regras de minha falta
de responsabilidade” e com isso, de certa forma, me sentia seguro.
Como esta fantasia do “castelo encantado” um dia desmorona e
rui, por não haver bases seguras em si mesmo pelas automanipulações mentais e emocional, eis que através do programa
de 12 Passos, posso “quebrar o meu ego” e assim assumir o
primeiro grande compromisso: “conseguir me abster de padrões
doentios da ativa”, evitando pessoas, coisas e lugares”.
Assumindo a responsabilidade que implicará tal decisão, ela será
importante, porque me colocará em foco e objetivo de reestruturar
minha vida, meus conceitos, meus pré-conceitos, tornando-me
mais receptivo a vontade de um Poder Superior para mim mesmo.
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29 DE ABRIL – Consciência, Controle, Compartilhar

30 DE ABRIL – Paz de Espírito

“(...) Tornei-me apenas outro desconhecido anônimo em reuniões
distantes, e foi uma das mais saudáveis lições para um ego
inflado por que tive que passar. O sentimento de que estava
fazendo o que era bom para a parte mais profunda de mim que eu
havia previamente ignorado, trazia uma grande satisfação
espiritual. O prazer que isso me dava era simples, mas real (...).”
“(...) Nessa ocasião, compreendi que um mandato estava-me
sendo dado. Agora que me fora dada alguma escolha sobre
minha adicção ativa de sexo e “amor”, eu tinha que encontrar
outras pessoas para trabalhar comigo se quisesse aumentar
minha margem de recuperação. Estivera sozinho pouco mais de
três meses. Tinha que encontrar outros que sofressem desse mal,
alguém com quem falar. Senti que meu estado de libertação era
irreversível. Tinha que seguir adiante(..).”
Texto Básico

“(...) O conceito de que o inconsciente humano pode não ser
meramente um terreno de dejetos de conflitos reprimidos, mas
podia conter também as sementes criativas da inteireza individual
e do bem-estar, maravilharam-me. Minha vida de sonhos se
tornou, para mim, “uma função transcendente”, e senti estar me
colocando em diálogo com meu “Poder Superior” (...).”
Texto Básico

O bom de esforçar-me pela prática constante da aplicação de
princípios espirituais do programa em minha vida, é a afirmação
de uma consciência aguda e apurada, permite-me escolher de
forma mais equilibrada e sensata os caminhos e opções que tenho
à frente. Todas as vezes que me coloco a disposição e com a
disposição de ouvir a orientação de um Poder Superior sobre
meus desejos e comportamentos, permito-me retirar-me da
insanidade de comportamentos doentios descontrolados, para um
controle e direção vindos de alguém ou algo fora de mim mesmo.
Isto também me permite estar mais aberto para compartilhar as
alegrias de minha recuperação com os outros e assim, ir
avançando em minha busca da sobrieade continuada.

Realmente a “paz de espírito” é uma “função transcendente” de
algo que as palavras se perdem. Há uma fusão verdadeira,
espiritualmente falando, que quando tomada com o cuidado
prestimoso da pessoa envolvida na aplicação de nossos princípios
espirituais, não raro ouvimos: “Já tentei de tudo e nada resolveu”.
“Aqui me sinto muito próximo a Deus e a seu reino espiritual”.
“Me sinto mais inteiro e digno do que jamais um dia pude
imaginar”. “Até parece um sonho, mas é bem real”. Nas palavras
dos pioneiros de Alcoólicos Anônimos está assim expressa a
verdade que orienta-nos ao caminho da espiritualidade que
funciona sobre quaisquer outros problemas ou dificuldades:
“Raramente vimos alguém fracassar tendo cuidadosamente
praticado estes passos”.
Se você deseja o que nos temos, então junte-se a nós e ajude as
demais pessoas: “E dando que se recebe”, “Dar de graça o que de
graça recebemos” é um rico dividendo que somente será pago ao
escoarmos todas produção em favor dos demais dependentes de
amor e sexo que ainda sofrem!
“Muita PAZ para você em seu espírito humano na sua
vida da jornada espiritual que conosco trilhas”
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1 DE MAIO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando entrei em D.A.S.A., estava desesperado? Minha alma
estava doente? Estava tão cansado de mim mesmo e de minha
maneira de viver, que não conseguia me olhar no espelho? Eu
estava pronto para o D.A.S.A.? Estava pronto para tentar alguma
coisa que me ajudasse a ficar sóbrio dos meus padrões
dependentes e a vencer a doença de minha alma? Será que eu
poderei, um dia, esquecer a situação em que estava quando entrei
pela primeira vez numa sala de D.A.S.A.?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
Neste novo ano, viverei um dia de cada vez. Farei de cada um
deles uma preparação para coisas melhores no futuro. Não vou
ficar pensando no passado nem no futuro, só no presente.
Enterrarei todo o medo do futuro, todos os pensamentos de
crueldade e amargura, todas as minhas antipatias, meus
ressentimentos,
minha
sensação
de
fracasso,
meus
desapontamentos com os outros e comigo mesmo, minha
melancolia e desânimo. Deixarei enterradas todas essas coisas e
seguirei em frente, neste novo ano, em direção a uma nova vida
longe dos meus padrões dependentes.

O que faz o D.A.S.A. funcionar? A primeira coisa a fazer é uma
mudança em mim mesmo, na minha maneira de pensar, agir e
reagir à vida. Devo admitir que sou um adicto de sexo e/ou de
romance e de relacionamentos co-dependentes e de que sou
impotente perante os meus padrões de comportamento
dependentes – de que eles me derrotaram e que eu não pude fazer
nada a respeito. O próximo passo é querer, honestamente, deixar
de praticar o velho padrão doentio de vida; um estilo de vida que
se mostrou falido e que provocou muita tristeza e amargura não só
para mim, mas para todos aqueles a quem toquei. Em seguida,
devo entregar a minha vida e a minha vontade aos cuidados de
Deus, da maneira em que concebo a Deus, colocando a minha
adicção em Suas mãos e deixá-la aí. Feito isso, devo ir ás
reuniões regularmente, em nome do companheirismo e do
compartilhar de forças e esperanças. Devo também tentar ajudar a
outros adictos de sexo e/ou de romance e de relacionamentos codependentes que honestamente queiram se recuperar. Será que
estou fazendo estas coisas?

ORAÇÃO PARA O DIA
Rogo ao Poder Superior que me guie, um dia de cada vez
neste novo ano. Rogo que a cada dia, o Poder Superior me
dê à sabedoria e a força de que preciso.
2 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Você é feito de tal maneira, que só pode carregar o peso de vinte e
quatro horas e nada mais. Se você se curva sob o peso dos anos
passados e dos dias futuros, suas costas quebram. O Poder
Superior, Deus da maneira como você concebe a Deus, prometeu
ajudá-lo a carregar o peso do dia de hoje. Se você é bastante tolo
para ajuntar novamente o peso do passado e carregá-lo, então
você não pode, na verdade, esperar que Deus o ajude a suportá-lo.
Esqueça, então, o que ficou para trás e viva a felicidade de cada
novo dia.
ORAÇÃO PARA O DIA
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Só por hoje procurarei perceber que, para o bem ou para o mal, os
dias passados ficaram para trás. Só por hoje vou encarar cada
novo dia, as próximas vinte e quatro horas, com esperança e
coragem.

3 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando entrei em D.A.S.A., aprendi o que era ser um Dependente
de sexo e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes e
então apliquei o que aprendi em mim mesmo, para ver se eu era
um adicto de amor e sexo. Quando me convenci de que era,
admiti isso abertamente. Venho aprendendo, desde então, a
conviver com isso? Tenho lido a literatura de apoio e tenho
aplicado em mim mesmo o conhecimento que adquiri? Admiti
abertamente que sou um adicto de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes? Será que estou pronto para
admitir isso, a qualquer momento em que eu possa ser útil?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Eu me renovarei. Estarei transformado. Para isso, preciso da ajuda
de Deus, da maneira como concebo a Deus. Seu espírito fluirá
através de mim e, ao fluir, varrerá para longe todo o amargo
passado. Vou criar coragem. O caminho se abrirá para mim. Cada
dia me revelará alguma coisa boa, sempre que eu estiver tentando
viver da maneira que acredito que Deus quer que eu viva.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje tentarei aprender, como qualquer criança pode.
Procurarei não questionar os planos de Deus, mas sim, aceitá-los
com serenidade.
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4 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Admiti honestamente que sou um adicto de sexo e/ou de romance e
de relacionamentos co-dependentes? Engoli o meu orgulho e admiti
que eu era diferente das outras pessoas? Aceitei o fato de que devo
me abster para o resto de minha vida dos meus velhos padrões
doentios de comportamento? Tenho ainda alguma reserva, alguma
idéia em mente de que algum dia serei capaz de praticar esses
mesmos comportamentos doentios com segurança? Será que aceitei
que a insanidade consiste em querer fazer as mesmas coisas e obter
resultados diferentes? Sou absolutamente honesto comigo mesmo e
com as demais pessoas? Fiz um inventário de mim mesmo e admiti
perante outro ser humano, a natureza exata das minhas falhas? Falei
abertamente com os meus amigos a respeito de tudo aquilo que
descobri sobre a minha pessoa? Tentei fazer reparações a todos
aqueles a quem prejudiquei com a minha antiga maneira doentia de
viver?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
Acreditarei que, fundamentalmente, tudo está bem (por mais que tudo
esteja parecendo ruir). Acreditarei que irão me acontecer coisas boas.
Acreditarei que o Poder Superior está cuidando de mim e que me
proverá da aceitação, sabedoria e da força necessária para modificar
aquilo que sei que precisa ser modificado, mas que não tenho a
coragem de modificar. Não tentarei planejar o meu futuro, me
limitarei a estabelecer metas, colocando os resultados nas mãos do
meu Poder Superior. Sei que o caminho me será revelado, passo a
passo. Entregarei aos cuidados de Deus, todo o meu medo do
desconhecido e a sua conseqüente ansiedade.
ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje não tentarei carregar o peso do mundo em meus ombros.
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5 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Tenho procurado a ajuda de um Poder Superior? Acredito que
cada homem ou mulher que vejo em D.A.S.A. é uma
demonstração da força de Deus para transformar o ser humano, de
um adicto de sexo e/ou de romance e de relacionamentos codependentes, em um cidadão livre e útil? Acredito que esse Poder
Superior pode me afastar dos meus padrões de comportamentos
dependentes? Estou vivendo um dia de cada vez? Tenho
procurado pedir ao meu Poder Superior a força necessária para me
manter longe dos meus padrões de adicção e me manter sóbrio,
durante as vinte e quatro horas? Tenho participado das reuniões
de D.A.S.A. regularmente e procurado ser um membro útil do
grupo em que participo? Tenho mantido o anonimato dos
depoimentos prestados ou faço comentários sobre os mesmos,
após a reunião? Será que entendi qual é realmente o espírito do
anonimato?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
Acredito que a presença de Deus traz a paz e que a paz, como um
rio que
corre tranqüilo, eliminará as preocupações? Acredito, que nesses
momentos tranqüilos, Deus me ensinará a proporcionar descanso
para os meus nervos? Acredito que se eu não tiver medo e
procurar relaxar, a força de Deus poderá fluir dentro de mim?
ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje terei um momento de paz e tranqüilidade, através da
prece e da meditação. Só por hoje, procurarei pela tranqüilidade
que os meus padrões dependentes nunca conseguiram me
proporcionar.
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6 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Manter-me sóbrio é a coisa mais importante de minha vida. A
decisão mais importante que já tomei foi a de interromper a
prática dos meus padrões de adicção de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes. Estou convencido de que a
minha estabilidade emocional está diretamente ligada ao fato de
eu evitar os meus comportamentos de gatilho, que podem
fatalmente me levar a uma recaída? Tenho a percepção de que
nada no mundo é tão importante para mim como a minha
sobriedade e de que tudo o que tenho, toda a minha vida, depende
dessa única coisa? Será que posso me dar ao luxo de esquecer
isso, mesmo que seja por um minuto?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Vou me disciplinar. Vou me disciplinar já. Procurarei evitar todos
os padrões de pensamentos doentios que possam me levar a
manter um “contato a mais” com a minha adicção. Só por hoje,
procurarei fazer este treinamento mental, pois sem ele, Deus não
pode me dar a Sua força. Acredito que Deus possui a força
necessária para me libertar da minha dependência?

7 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando a conspiração para praticar vier, como às vezes acontece
a todos nós (indiferente ao tempo de participação no programa),
direi a mim mesmo: “Não, todo o meu equilíbrio, todo o meu bem
estar, toda a minha vida, dependem de eu não retornar a pratica
dos meus padrões dependentes e nada no mundo me fará retornar
a eles. Além disso, sei que o Poder Superior não quer que eu
retorne para aquela antiga maneira de ser. Uma vez que
honestamente admiti que sou um adicto de sexo e/ou de romance
e de relacionamentos co-dependentes, desisti do meu” direito" de
praticar os meus velhos padrões de comportamento e a decisão já
não cabe mais a mim. Será que a minha escolha pela sobriedade
foi definitiva, sem a possibilidade de voltar atrás?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
O significado de um Poder Superior, ou Deus como cada um
concebe a Deus, atinge silenciosamente o coração. Não posso
saber o momento em que Ele aí entra. Posso apenas julgar pelos
resultados. À vontade de Deus é dirigida aos lugares secretos de
meu coração e, num eventual momento de conspiração, pela
primeira vez descubro essa palavra e percebo o seu valor.
Quando eu dela precisar, ela aí estará e se manifestará através da
minha consciência e Deus, que vê as coisas secretas, me
recompensará abertamente.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei enfrentar e aceitar a disciplina que for
necessária. Só por hoje procurarei estar “limpo” para que a força
de Deus possa se manifestar em minha vida.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei ver o significado de Deus em minha vida.
Só por hoje aceitarei alegremente o que Deus tem para me
ensinar.
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8 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Qualquer pessoa, homem ou mulher, que entre em D.A.S.A., sabe
por amarga experiência que não pode mais voltar a pratica dos
velhos padrões de dependência. Sei que a minha adicção, ou foi à
causa de meus principais problemas, ou os tornou piores. Agora
que encontrei uma saída através do programa de D.A.S.A., me
agarrarei aos seus princípios espirituais com as duas mãos. Uma
vez que entreguei a minha dependência aos cuidados de Deus,
será que alguma coisa no mundo vai me separar de minha
sobriedade?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Sei que a minha nova maneira de viver não estará livre de
dificuldades, mas mesmo assim terei paz. Sei que a serenidade é o
resultado direto da aceitação fiel e confiante da vontade de Deus,
mesmo em meio às dificuldades. Por mais que nos pareça
estranho, nossas pequenas dificuldades, mesmo quando se
apresentam como se fossem as maiores, nos preparam para
momentos melhores.

9 DE MAIO – PENSAMENTO DO D.A.S.A. PARA O DIA
Quando estávamos na ativa de nossa dependência de sexo e/ou de
romance e de relacionamentos co-dependentes, não tínhamos fé
em coisa alguma. Até podíamos dizer que acreditávamos em
Deus, mas nossas ações e reações não mostravam isso. Nunca
pedíamos honestamente a ajuda de Deus e nunca aceitávamos, na
verdade a Sua ajuda. Para nós, a fé era o mesmo que o desamparo.
Mas quando entramos em D.A.S.A., começamos a ter fé em Deus.
E descobrimos que a fé nos dava a força de que precisávamos
para vencer a prática de nossa vontade doentia. Será que aprendi
que existe força na fé?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Terei fé, não importa o que esteja acontecendo ou o que possa me
acontecer. Vou ser paciente, mesmo em meio de dificuldades.
Procurarei não ter medo das exigências da vida, pois acredito que
Deus sabe aquilo que posso e o que não posso suportar. Procurarei
olhar para o futuro com confiança. Sei que Deus não me pedirá
para tolerar nada que possa me vencer ou destruir.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei receber de mente aberta as dificuldades da
vida. Procurarei aceitá-las como “degraus” que elevaram a minha
força e a construção de um caráter muito mais voltado para o
conhecimento da vontade de Deus para a minha vida.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje entregarei este dia nas mãos do meu Poder Superior.
Pedirei ao meu Poder Superior pela fé necessária para que nada
atrapalhe ou enfraqueça minha determinação de continuar longe
de meus padrões de adicção de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes.
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10 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando estávamos praticando a nossa dependência de sexo, ou
vivendo em relacionamentos co-dependentes, muitos de nós eram
muito orgulhosos e egoístas. Pensávamos ser capazes de cuidar de
nossos próprios assuntos, quando na verdade estávamos fazendo
de nossa vida (e por vezes da vida de outras pessoas) uma enorme
confusão. Éramos muito teimosos e não suportávamos qualquer
tipo de critica ou sugestão. Ficávamos ressentidos, quando nos
diziam o que deveríamos fazer. Para nós, humildade era sinônimo
de fraqueza. Mas quando entramos em D.A.S.A., começamos um
treinamento de humildade e acabamos por descobrir que a
humildade nos dá a força de que precisamos para vencer a nossa
adicção de sexo e/ou de romance e de relacionamentos codependentes. Será que aprendi que há força na humildade?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Vou me voltar para Deus com fé, e Deus me dará um novo modo
de vida. Esse novo modo de vida irá mudar toda a razão de minha
existência, as palavras que falo, a influência que tenho. Elas
brotarão de minha vida interior. Vejo como é importante o
trabalho de uma pessoa que tem esse novo modo de vida. As
palavras e o exemplo dessa pessoa podem exercer uma grande
influência para o bem da humanidade.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei aprender os princípios de uma vida correta.
Procurarei meditar e trabalhar neles, porque são eternos.
11 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
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Quando estávamos praticando os nossos padrões de dependência
de sexo e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes, a
maioria de nós jamais pensou em ajudar os outros de uma maneira
incondicional. Estávamos quase que constantemente ajudando, ou
facilitando a vida de outras pessoas porque de certo modo, isso
nos fazia sentir importantes. Mas nada do que fazíamos era dotado
de um amor incondicional, apenas usávamos desse
comportamento para manipular ou usar os outros para a
satisfação de nossos interesses egocêntricos. Nunca nos ocorreu
realmente nos empenhar para ajudar alguém incondicionalmente.
Para nós, ajudar os outros era como entrar num jogo já perdido.
Mas quando entramos em D.A.S.A., começamos a praticar o lema
“Viver e deixar viver”. E descobrimos que ajudar os outros
incondicionalmente (desde que essa ajuda fosse solicitada) nos
fazia felizes e nos ajudava a continuar longe de nossa
dependência. Será que aprendi como prestar ajuda aos outros de
maneira incondicional?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
Pedirei ao Poder Superior, somente a força para realizar a Sua
vontade e não a minha. Vou usar, para as minhas necessidades,
Sua reserva ilimitada de força. Procurarei saber qual é à vontade
de Deus em relação a mim, em todos os momentos de minha vida.
Vou lutar para melhorar cada vez mais esse contato consciente
com
Deus. Eu me tornarei um viajante, que somente precisa de ordens
de comando, força e orientação para este dia.
ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei encontrar a vontade de Deus a fim de
poder viver na presença de Deus.
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12 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quanto mais tempo ficamos em D.A.S.A., mais esse modo de
vida parece natural. Nossa antiga maneira de viver em constante
prática de dependência sexual e/ou em relacionamentos codependentes era um modo de vida antinatural. Nossa atual vida de
sobriedade é a maneira mais natural possível de se viver. Durante
os nossos primeiros tempos de prática de nossos padrões de
comportamentos dependentes, nossa vida não era muito diferente
da vida de muitos outros. Mas como a dependência de sexo,
romance e de relacionamentos co-dependentes é uma doença
progressiva, fomos aos poucos perdendo por completo o controle
sobre nossa vida. Será que agora consigo perceber que as coisas
que fiz ou a que me submeti nada tinham de naturais?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Vou agradecer a Deus por tudo, mesmo pelas provações e
preocupações aparentes. Lutarei para ser agradecido e humilde.
Toda a minha atitude para com o Poder Superior será de gratidão.
Ficarei alegre pelas coisas que recebi. Passarei aos outros o que
Deus me revelar. Acredito que irão surgir mais verdades, à
medida que eu prosseguir neste novo modo de vida.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei ser grato pelas coisas que recebi e que não
mereço. Só por hoje procurarei fazer da gratidão, um caminho
para uma vida de humildade.
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13 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando estávamos na ativa de nossa adicção a sexo e/ou romance
e relacionamentos co-dependentes, vivíamos uma vida antinatural,
física e mentalmente. Castigávamos nosso corpo; não comíamos o
suficiente e comíamos as coisas erradas. Não dormíamos o
suficiente nem tínhamos o descanso apropriado. Estávamos nos
arruinando fisicamente. Éramos atormentados e escravizados por
uma obsessão da qual não podíamos nos libertar. Nos aterrorizava
o pensamento da vida sem os nossos adornos dependentes. Muitos
de nós, chegavam mesmo apensar em suicídio. Ficávamos
imaginando as coisas mais absurdas a nosso respeito e a respeito
dos outros. Não conseguíamos nos libertar de nossos padrões
doentios de fantasia mental. Estávamos nos arruinando
mentalmente. Será que desde que entrei em D.A.S.A. estou
melhorando física e mentalmente?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Acredito que a minha vida esteja sendo refinada como o ouro na
caldeira. O ouro só fica na caldeira até ser refinado. Não vou me
desesperar, nem desanimar. Agora tenho amigos que torcem pela
minha vitória sobre os meus padrões dependentes. Se eu errar ou
falhar, eles sofrerão e ficarão desapontados. Vou continuar
tentando viver uma vida melhor.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei invocar a força de Deus, enquanto está
sendo refinado o ouro da minha vida mental, física e espiritual.
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14 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando chegamos em D.A.S.A., pela primeira vez, uma vida
longe da nossa dependência parecia algo um tanto impossível.
Nos perguntávamos como seria continuar vivendo longe da nossa
antiga obsessão. No início, parecia antinatural a proposta de vida
passada pela programação. Mas quanto mais tempo ficávamos em
D.A.S.A., mais natural e sadio começou a se mostrar esse novo
modo de vida. E agora sabemos que a vida que levamos através da
observância e prática dos princípios espirituais de D.A.S.A., a
sobriedade, o companheirismo, a fé em Deus e o fato de tentarmos
ajudar uns aos outros, é o modo mais natural possível de se viver.
Acredito agora que é dessa maneira que Deus quer que eu viva?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Aprenderei a me dominar, porque cada golpe contra o meu
egoísmo ajuda a formar meu eu verdadeiro, eterno e imperecível.
À medida que me domino, adquiro a força que Deus coloca em
minha alma. E também vou sair vitorioso. Não são só as
dificuldades da vida que tenho que vencer, mas principalmente o
meu egoísmo.

15 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
O programa de D.A.S.A. é um modo de vida. É uma maneira de
viver e temos que aprender a vivenciar este programa, se
realmente queremos nos recuperar de nossos padrões de
dependência de sexo e/ou de romance e de relacionamentos codependentes e viver uma vida em sobriedade. Os Doze Passos
funcionam para nós, como se fossem placas de trânsito nos
indicando a direção que temos que tomar. Mas todos os membros
do grupo têm que descobrir qual é a sua melhor maneira de viver
o programa de D.A.S.A.. Não o fazemos da mesma forma. Nos
momentos tranqüilos da manhã, nas reuniões, trabalhando com os
outros ou levando a mensagem, temos que aprender a viver o
programa. Será que o caminho de D.A.S.A. se tornou meu modo
de vida, regular e natural?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Vou relaxar e não ficar tenso. Não vou ter medo, porque no fim
tudo será resolvido conforme a vontade do meu Poder Superior.
Aprenderei a ter firmeza e equilíbrio, neste mundo vacilante e
mutável. Vou pedir o Poder de Deus e usá-lo, porque se não usar,
ele será afastado. Nenhum trabalho é grande demais, desde que
me volte para Deus e renove minha força depois de cada tarefa.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei obedecer à vontade de Deus, caminhar com
Deus e ouvi-Lo. Só por hoje procurarei lutar a fim de vencer cada
vez mais o meu egoísmo.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei relaxar e invocar a força de Deus para
poder cumprir a vontade de Deus em minha vida.
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16 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
O programa de D.A.S.A. é mais uma maneira de construir uma
nova vida do que apenas um modo para nos livrarmos de nossos
padrões de dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes, porque em D.A.S.A. não
paramos
de praticar a nossa dependência apenas. Já fizemos isso inúmeras
vezes antes da programação. E naturalmente sempre voltávamos a
praticar a nossa dependência, porque estávamos só aguardando o
momento de recair. Agora que ficamos sóbrios através do
programa de D.A.S.A., começamos a subir a montanha. Nos
tempos da ativa de nossa dependência, estávamos “descendo a
ladeira”, piorando cada vez mais. Ou íamos para baixo, ou para
cima. Será que estou subindo a montanha, melhorando cada vez
mais?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Tentarei obedecer à vontade de Deus, dia após dia, seja na
planície da tranqüilidade, seja na montanha da experiência. São
nas lutas diárias que a perseverança tem valor. Acredito que o
Poder Superior é o Senhor das pequenas coisas, o Divino
controlador dos pequenos e grandes acontecimentos. Vou
perseverar nesse novo modo de vida. Sei que nada, no dia, é
pequeno demais para as coisas de Deus.

17 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Uma nova maneira de vida não pode ser construída em poucos
dias. Temos que praticar o programa lentamente, um pouco de
cada vez, um dia de cada vez. Nosso subconsciente tem que ser
reeducado, afinal, foram anos e anos de padrões dependentes.
Temos que aprender a pensar e agir de maneira diferente. Temos
que nos acostumar ao pensamento sóbrio, ao invés do pensamento
de adicção de sexo e/ou de romance e de relacionamentos codependentes. Quem quer que tente isso sabe que o antigo
pensamento dependente é capaz de voltar a qualquer momento,
quando menos esperamos. A construção de uma nova vida é um
processo lento, mas pode ser feita se seguirmos realmente o
programa de D.A.S.A.. Estou construindo uma nova vida, com
base na sobriedade?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Rogarei todo dia para ter fé, pois a fé é uma dádiva de Deus. A
respostas aos meus pedidos depende somente da fé. Ela me é dada
por Deus em resposta as minhas preces, porque a fé é uma arma
necessária para que eu possa vencer todas as condições adversas e
para realizar todo o bem que existe em mim. Portanto, vou
trabalhar para fortalecer minha fé.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei fazer da minha vida um desenho
proveitoso procurando perseverar nesta nova maneira de viver a
fim de encontrar a harmonia e a beleza.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei pensar e viver alimentando a minha fé em
Deus, rogando a Deus para que a minha fé cresça, porque com ela
a força de Deus estará ao meu alcance.

151

152

18 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Longe dos nossos padrões de comportamentos dependentes, podemos
construir uma vida de honestidade, altruísmo, fé em Deus, amor aos
seres humanos e aos nossos companheiros. Nunca vamos alcançar
esses objetivos completamente, mas a aventura de construir esse tipo
de vida é , sem comparação, muito melhor do que o carrossel de
nossa vida de adicção de sexo e/ou de romance e de relacionamentos
co-dependentes. Nós entramos em D.A.S.A. para nos libertar da dor,
culpa e da vergonha imposta pela nossa antiga maneira de viver
doentia. Mas, se permanecermos bastante tempo em D.A.S.A.,
observando e aplicando seus princípios espirituais em nossa vida,
aprenderemos uma nova maneira de viver. Passaremos a ser mais
honestos conosco e com os outros e aprenderemos a confiar na ajuda
de um Poder Superior a nós mesmos. Será que estou trilhando o
caminho da honestidade, altruísmo e fé?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
Acredito que Deus sabe muito melhor do que eu, as necessidades de
meu coração, muito antes de eu gritar por Sua ajuda e mesmo antes
de eu ter consciência dessas necessidades? Acredito que Deus já
estava preparando as respostas para as minhas dúvidas e
necessidades? Não é preciso que eu rogue a Deus com suspiros,
lágrimas e discursos, para que Deus conceda a desejada ajuda. Deus
já antecipou tudo o que eu quero e preciso. Tentarei ver isso, á
medida que Seus planos crescem em minha vida.

19 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Não adianta muito ir às reuniões, só de vez em quando e sentar
ali, esperando obter alguma coisa do programa. No começo tudo
bem, mas não nos ajuda durante muito tempo. Mais cedo ou mais
tarde teremos que entrar em ação, indo regularmente as reuniões,
partilhando de nossas experiências de adicção e de recuperação a
fim de ajudar a outros companheiros de jornada. A construção de
uma nova vida gasta toda a energia que costumávamos gastar com
a nossa dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes. Será que estou gastando pelo
menos algum tempo e esforço na nova vida que tento construir
através de D.A.S.A.?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Com a ajuda de Deus, vou construir uma rede protetora em torno
de mim para afastar os meus pensamentos doentios, pensamentos
repletos de fantasias de sexo, romance ou de relacionamentos codependentes. Isso será feito a partir de minha atitude, em relação a
Deus e a outras pessoas. Quando um pensamento me preocupar ou
me afligir, vou expulsá-lo imediatamente. Sei que o amor e a
confiança diluem as preocupações e as aflições da vida. Vou usálos para formar uma rede protetora em torno de mim.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje, procurarei entender minhas verdadeiras carências e
necessidades, para que o entendimento das mesmas possa me ajudar a
tomas decisões sensatas para solucioná-las. Só por hoje, com a ajuda
do meu Poder Superior, procurarei modificar aquilo que sei que deve
ser modificado mas que me falta à coragem para modificar.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje não permitirei que as aflições, impaciência e
preocupações venham corroer a rede que me protege contra todos
os pensamentos de adicção de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes.
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20 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Para assimilar o programa de D.A.S.A., temos que usar muito a
cabeça. Nos recuperamos através da renovação da nossa maneira
de pensar, agir e reagir. Temos que aprender a pensar certo.
Temos que mudar do pensamento adicto de sexo e/ou de romance
e de relacionamentos co-dependentes, para o pensamento sóbrio.
Devemos construir uma nova maneira de ver o mundo. Antes de
entrar em D.A.S.A., queríamos uma vida artificial de emoção e
tudo o que acompanhasse “os prazeres” de nossa dependência.
Aquele tipo de vida, então, nos parecia normal. Mas agora,
quando olhamos para trás, aquela vida parece exatamente o
oposto do normal. De fato, ela nos parece das mais anormais.
Precisamos reeducar a nossa mente. Será que estou deixando de
ter pensamentos doentios, para ter pensamentos sadios?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Poderei ter o dia mais atribulado possível, sem medo. Acredito
que Deus está comigo e controla tudo. A confiança será o motivo
que permeia o decorrer desse dia atribulado. Não vou ficar
preocupado, porque sei que Deus me ajuda. Sob o poder de Deus,
estão Seus eternos braços. Neles descansarei, mesmo que o dia
seja, para mim, dos mais atribulados.

21 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Em D.A.S.A. todos nós acabamos com a mentira, ressacas
emocionais, remorso e desperdício de dinheiro. Quando
estávamos na ativa da dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes, estávamos apenas meio-vivos.
Agora que estamos tentando levar uma vida decente, honesta e
desprendida, estamos vivos de verdade. A vida tem um novo
sentido para nós, por isso podemos realmente desfrutá-la.
Sentimos que temos alguma utilidade no mundo. Estamos do lado
certo do muro, não mais do lado errado. Podemos encarar o
mundo de frente, livres da vergonha e da culpa. Entramos em
D.A.S.A. para ficar sóbrios de nossos padrões de adicção e se
permanecermos bastante tempo, aprenderemos uma nova maneira
de viver. Tenho certeza de que, por mais que eu tenha me
divertido com a minha dependência sexual e/ou de romance e
relacionamentos co-dependentes, a vida nunca foi tão boa como a
vida que estou construindo em D.A.S.A.?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
Quero estar unido ao Espírito Divino do Universo. Vou colocar
minhas mais profundas afeições nas coisas espirituais, não nas
coisas materiais. Como um homem pensa, assim ele é. Por isso
vou pensar e desejar aquilo que vai ajudar , não atrapalhar, meu
crescimento espiritual. Tentarei estar em união com o meu Poder
Superior. Nenhuma aspiração humana pode ser maior do que esta.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei manter-me calmo e não deixar que nada
me perturbe. Procurarei não me deixar dominar pelas coisas
materiais a fim de que elas não venham a sufocar as coisas
espirituais.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje pensarei no amor, não no amor existente em um
relacionamento, mas num amor direcionado a toda criatura de
Deus. Só por hoje pensarei no amor e na saúde mental, física e
espiritual.
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22 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
No começo você quer se libertar da dor causada pela dependência
de sexo e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes,
mas é impotente perante a mesma, por isso, se volta para um
Poder Superior e, confiando nesse Poder, obtém a força necessária
para parar de praticar o seu padrão de comportamento dependente.
Daí em diante, você quer se manter sóbrio e, para isso é preciso
reeducar a sua mente. Pouco depois, você obtém tanto, que
realmente desfruta uma vida simples, saudável e normal. Você
realmente passa a ter prazer de viver, sem o estímulo artificial da
sua dependência. Tudo o que você precisa fazer é olhar em sua
volta, para os membros de qualquer grupo de D.A.S.A., e ver
como a sua perspectiva de vida mudou. Será que mudei minha
maneira de viver?

23 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Os dependentes de sexo e/ou de romance e de relacionamentos
co-dependentes são pessoas cuja dependência as levou a “um beco
sem saída”. Eles não foram capazes de aprender nada, com suas
experiências com relação à dependência. Estão sempre cometendo
os mesmos erros e sofrendo as mesmas conseqüências,
repetidamente. Eles se recusam a admitir que são dependentes.
Ainda acham que podem ter o controle sobre as coisas. Não vão
perder o seu orgulho e admitir que são diferentes das pessoas
normais. Não vão encarar o fato de que devem passar o resto da
vida longe dos seus padrões dependentes. Não podem imaginar a
vida sem nunca mais ter “um contato a mais” com a sua
dependência. Será que já estou fora desse “beco sem saída”?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Vou procurar não me esquecer de agradecer a Deus, mesmo nos
dias mais cinzentos. Procurarei de agora em diante, ter uma
atitude de mais humildade e gratidão. Agradecer a Deus é uma
prática diária absolutamente necessária. Se porventura um dia não
for de agradecimento, a prática tem que ser repetida, até que isso
aconteça. A gratidão é uma necessidade para os que buscam uma
vida melhor.

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Acredito que Deus tem todo o poder. Cabe a Deus dá-lo e negá-lo.
Deus não vai negá-lo à pessoa que vive buscando o conhecimento
da Sua vontade. O poder de Deus é absorvido pela pessoa que
vive em Sua presença. Aprenderei a buscar um contato cada vez
mais consciente com o Deus da minha concepção e então terei as
coisas que necessito de Deus: serenidade, coragem, força e
sabedoria. A ajuda de Deus está ao alcance de todos que Dele
precisam e que estão dispostos a aceitá-Lo.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje tentarei ser grato a fim de que a gratidão possa me
trazer a humildade capaz de me levar a um modo de vida cada vez
melhor.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei ficar fora do caminho da dependência de
sexo e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes, a fim
de que Deus possa fluir. Só por hoje procurarei entregar-me a esse
Poder Superior.
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24 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Os dependentes de sexo e/ou de romance e de relacionamentos
co-dependentes que estão num “beco sem saída” se recusam a ser
honestos com eles mesmos e com as demais pessoas. Fogem da
vida e não enfrentam as coisas como elas são. Não desistem de
seus ressentimentos. São muito sensíveis e se ofendem facilmente.
Eles se recusam a tentar ser altruístas e querem tudo para si. E não
importa quantas experiências desastrosas tenham tido com o seu
comportamento dependente, ainda vão repeti-las muitas e muitas
vezes. Existe só uma maneira de sair desse “beco sem saída”:
mudar sua maneira de pensar. Será que estou consciente de que
preciso mudar a minha maneira de pensar?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Quando se trata de coisas espirituais, sei que a visão e a força que
recebo de Deus não têm limites. Mas nas coisas temporais e
materiais, devo me conformar com as limitações. Sei que não
posso ver o caminho daqui para frente. Devo dar apenas um passo
de cada vez, porque o Poder Superior, visando o meu próprio
bem, não me concedeu uma visão mais ampla. Estou navegando
por mares nunca antes navegado, limitado por minha vida
temporal, mas sem limites em minha vida espiritual.

25 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Costumávamos depender de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes para muitas coisas. Dependíamos
de nossa adicção para nos ajudar a desfrutar a vida. Ela nos
“animava”. Acabava com a nossa vergonha e inadequação e nos
ajudava a “ter bons momentos”. Fazíamos uso da nossa
dependência par lidar com os problemas da vida, com a
frustração, com o vazio, com a solidão, entre outras coisas. Para
nós, dependentes de sexo e/ou de romance e de relacionamentos
co-dependentes, a situação ficou de tal maneira que dependíamos
da nossa adicção para quase tudo; sem ela não sabíamos nem ao
menos quem éramos e o que fazer da vida. Será que estou
conseguindo me libertar das “grades” da minha dependência?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Acredito que a base da serenidade está na entrega total de minha
vida aos cuidados de um Poder Superior, Deus da maneira que
concebo a Deus? Deus me preparou muitas moradas e não vejo
essa promessa como se referindo à “outra vida”. Não vejo a vida
como uma batalha a ser vencida para conseguir recompensas
futuras. Acredito que o espírito de Deus está dentro de nós e que
podemos desfrutar uma vida melhor, aqui e agora.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje, apesar de minhas limitações materiais, procurarei
seguir o caminho de Deus, tendo sempre em mente que a
verdadeira segurança e liberdade não está nas coisas materiais
mas sim, na tentativa de fazer a vontade de Deus.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei conhecer e fazer a vontade de Deus.
Procurarei pela compreensão, discernimento e a visão, de modo a
tornar a minha vida mais feliz, aqui e agora.
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26 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Á medida em que nos tornávamos dependentes de sexo e/ou de
romance e de relacionamentos co-dependentes, os maus efeitos da
nossa adicção apareciam cada vez mais, superando os bons
efeitos. Mas o estranho disso é que, não importa o que a
dependência nos fizesse, a perda da nossa saúde física e espiritual,
osso trabalho, nosso dinheiro, nosso lar, nossas amizades, nossa
reputação, ainda nos agarrávamos e dependíamos dela. Nossa
dependência se tornou uma obsessão; não conseguíamos nem
pensar em ficar sem ela. Em D.A.S.A. encontramos uma nova
perspectiva de vida. Aprendemos a mudar do pensamento
obsessivo/compulsivo para um pensamento sóbrio. E descobrimos
que não precisamos mais depender da nossa “antiga e doentia”
dependência para mais nada. Em D.A.S.A., descobrimos a única
dependência possível e que realmente funciona: a dependência de
um Poder Superior, ou Deus como cada um concebe a Deus. Será
que já me libertei completamente da dependência de sexo e/ou de
romance e de relacionamentos co-dependentes?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
Vou tentar manter a minha vida calma e tranqüila. Essa é a minha
grande tarefa: encontrar a paz e adquirir a serenidade. Não devo
alimentar pensamentos doentios. Não importa que eu tenha
medos, preocupações e ressentimentos, devo tentar pensar em
coisas construtivas até que a calma chegue. Só quando estou
calmo, posso atuar como um canal para o espírito de Deus.

27 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Os dependentes de sexo e/ou de romance e de relacionamentos
co-dependentes carregam com eles uma terrível carga. Que peso a
mentira e a vergonha coloca em seus ombros! A dependência faz
com que todos nós, dependentes, sejamos mentirosos. Para
conseguir manter a nossa dependência, temos que mentir para os
outros (e para nós mesmos) o tempo todo. Temos que mentir
sobre onde estávamos e o que fazíamos. Quando você mente, está
apenas meio-vivo, porque está sempre pressionado pelo medo de
ser descoberto. Mas quando você ingressa em D.A.S.A. e
consegue ser honesto com você mesmo e com os outros, essa
terrível carga de mentira sai de seus ombros. Será que me livrei da
terrível carga da mentira?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Acredito que no mundo espiritual, assim como no material, não há
espaços vazios. Da mesma forma que os medos, preocupações e
ressentimentos saem de minha vida, as coisas espirituais entram
para ocupar o seu lugar. Depois de uma tempestade vem a
calmaria. O amor, a paz e a calma de Deus podem entrar em mim,
assim que eu me libertar do medo, ódio e egoísmo.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei ser mais construtivo, em vez de destrutivo.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei me libertar de todos os medos e
ressentimentos, para que a paz e a serenidade possam ocupar seu
lugar. Só por hoje procurarei varrer o mal de minha vida, para que
o bem possa entrar.
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28 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Que carga a ressaca emocional coloca em seus ombros! Que
terrível castigo físico todos nós sofremos. As fortes dores de
cabeça, os nervos a flor da pele, as tremedeiras, os suores frios e
quentes, os desajustes intestinais, a incapacidade de raciocínio e
as idéias de suicídio entre outros mais! Quando você entra em
D.A.S.A. e para de praticar os seus padrões de comportamentos
dependentes autodiagnosticados, essa terrível carga de ressaca
emocional sai de seus ombros. Que carga o remorso coloca em
seus ombros! Que terrível castigo mental todos nós sofremos!
Tínhamos vergonha das coisas que fizemos e que dissemos.
Tínhamos medo de encarar as pessoas, por medo do que elas
pudessem pensar ou dizer a nosso respeito. Tínhamos medo das
conseqüências dos nossos atos. Que terrível derrota a nossa mente
sofre! Quando você entra em D.A.S.A., que terrível carga de
remorso sai de seus ombros. Será que me libertei dessas cargas de
ressaca emocional e de remorsos?

29 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Que carga o desperdício de dinheiro coloca em seus ombros!
Dizem que os membros de D.A.S.A. pagaram a mais alta “taxa de
ingresso” do que qualquer membro de clube do mundo, porque
desperdiçamos muito dinheiro com a nossa dependência de sexo
e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes. Nunca
seremos capazes de imaginar o quanto que desperdiçamos. Não
desperdiçamos apenas o nosso dinheiro, mas também o dinheiro
que deveríamos gastar com nossa família ou obrigações. Quando
você entra em D.A.S.A., que terrível carga de dinheiro
desperdiçado sai dos seus ombros! Nós, dependentes de sexo e/ou
de romance e de relacionamentos co-dependentes, estávamos
ficando corcundas de tanto carregar toda aquela carga que a
dependência colocava em nossos ombros. Mas quando entramos
em D.A.S.A., tivemos uma maravilhosa sensação de alívio e
liberdade. Será que posso sacudir meus ombros e olhar novamente
o mundo todo de frente?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Quando você procura seguir o caminho do espírito, isso significa,
muitas vezes, uma reversão total do caminho do mundo que você
seguia anteriormente. Mas é um reverso que leva a felicidade e à
paz. Será que os objetivos e ambições pelos quais uma pessoa
costuma lutar trazem paz? Será que as recompensas do mundo
podem trazer descanso e felicidade ao coração? Ou será que elas
se transformam em cinzas na boca?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Acredito que o futuro está nas mãos de Deus. Deus sabe melhor
do que eu o que o futuro me reserva. Não estou a mercê da sorte
ou golpeado pela vida. Estou sendo conduzido por um caminho
bem definido, na medida em que procuro reconstruir a minha
vida. Sou o construtor e Deus o arquiteto. Cabe a mim construir
da melhor forma possível, através de Sua orientação que se
manifesta em minha consciência.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei não ficar cansado, desiludido ou
desapontado. Só por hoje não colocarei minha confiança nos
caminhos do mundo, mas sim, no caminho do espírito.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei contar com Deus, já que Deus planejou a
minha vida. Só por hoje procurarei viver a minha vida da maneira
que acredito que Deus quer que eu viva.
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30 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Uma vida de dependência não é uma vida feliz. A dependência
afasta você dos outros e de Deus. Uma das piores coisas que a
dependência nos trás é a solidão. E uma das melhores coisas que
encontramos em D.A.S.A. é o companheirismo… não estamos
mais sós! A dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes afasta você dos outros, pelo
menos das pessoas realmente importantes para você: sua família,
colegas de trabalho e seus verdadeiros amigos. Não importa o
quanto você goste deles, você construiu um muro entre você e os
outros, com sua dependência. Você foi afastado do verdadeiro
companheirismo, em relação a eles. Como resultado, ficou
terrivelmente só. Será que me libertei da minha solidão?

31 DE MAIO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
A dependência de sexo e/ou de romance e de relacionamentos codependentes afasta você de Deus e não Deus de você. Não
importa a educação que teve, não importa qual seja a sua religião,
não importa se você diz acreditar em Deus, de qualquer modo
você constrói um muro entre você e Deus, através da prática de
seus padrões de comportamentos dependentes. Dentro de você, lá
no fundo, você sabe muito bem que não está vivendo da maneira
que Deus quer que você viva. Como resultado, você tem aquele
remorso terrível. Quando você entra em D.A.S.A., começa a ser
correto com os outros e com Deus. Uma vida sóbria é uma vida
feliz, porque deixando de praticar os padrões de comportamentos
dependentes, escapamos de nossa solidão e remorso. Será que
tenho um verdadeiro companheirismo com os outros e com Deus?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Eu me afastarei de vez em quando para um lugar sossegado, para
um retiro com Deus. Aí encontrarei recuperação, saúde e força.
De vez em quando vou programar momentos de tranqüilidade,
momentos em que me unirei a Deus e me levantarei descansado e
renovado para prosseguir no trabalho que me foi determinado por
Deus. Sei que Deus jamais me daria uma carga maior do que
aquela que posso agüentar. O verdadeiro sucesso se encontra na
serenidade e na paz.

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Acredito que todo sacrifício e todo sofrimento têm valor para
mim. Quando estou sofrendo, estou sendo testado. Será que posso
confiar em Deus, mesmo me sentindo pequeno? Será que posso
dizer “seja feita a Sua vontade e não a minha” mesmo que eu me
sinta derrotado? Se eu conseguir, minha fé será verdadeira e
eficaz. Ela funciona nos tempos difíceis tão bem como nos bons
tempos. A vontade Divina está trabalhando de tal maneira que
minha mente limitada não é capaz de entender, mas ainda assim
posso confiar nela.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei fortalecer a minha vida interior, a fim de
encontrar serenidade. Só por hoje procurarei ter um momento de
solidão benéfica para restaurar minha alma no silêncio e na paz.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei aceitar com calma os momentos difíceis.
Procurarei aceitar o sofrimento e a derrota, como parte do plano
de Deus para que eu possa obter um crescimento espiritual.
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1º DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando pensamos em praticar os nossos padrões de
comportamentos dependentes, pensamos em como a nossa antiga
dependência nos deixava animados, com prazer, fugindo do tédio,
com sentimentos de auto-importância. Não pensamos na
desilusão, na ressaca emocional, no remorso, no dinheiro
desperdiçado e em como encarar o dia seguinte. Em outras
palavras, quando pensamos em nossa dependência, estamos
pensando em todas as vantagens e em nenhuma de suas
desvantagens. O que é que os meus padrões dependentes me
proporcionaram, que não consigo através dos princípios
espirituais de D.A.S.A.? Será que acredito que todas as
desvantagens que a dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes têm mais valor do que as
vantagens?

2 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Ficamos animados quando estamos praticando a nossa
dependência de sexo e/ou de romance e de relacionamentos codependentes, antes de ficarmos totalmente envolvidos por ela. Por
um momento, o mundo parece mais luminoso. Mas o que dizer da
desilusão, da terrível depressão que vem no dia seguinte? Em
D.A.S.A. ficamos realmente animados; não um falso sentimento
de exaltação, mas um verdadeiro sentimento de satisfação com
nós mesmos, auto-respeito e um sentimento de amizade em
relação ao mundo. Nossa dependência nos dá uma espécie de
prazer. Por um momento chegamos até a pensar que somos
felizes. Mas é apenas uma ilusão. A ressaca emocional do dia
seguinte é o oposto do prazer. Em D.A.S.A. será que estou
conseguindo um verdadeiro prazer, serenidade e paz?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Começarei uma nova vida a cada dia. Esquecerei os erros antigos
e começarei novamente a cada dia. Deus me oferece sempre um
novo caminho. Não me sentirei oprimido, nem ansioso. Onde
estaria a necessidade do perdão de Deus, se ele servisse apenas
aos corretos? Acredito que Deus perdoa a todas as nossas falhas e
erros, se tentamos honestamente viver hoje da maneira que Deus
quer. Deus nos perdoa sempre, e deveríamos ser muito gratos.

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Praticarei o amor, porque a falta do amor vai bloquear o caminho.
Tentarei ver o bem em todas as pessoas, tanto naquelas que gosto
como também naquelas que me irritam e que estão contra mim.
Todas elas são filhas de Deus. Procurarei dar amor; de outra
maneira, como posso morar no espírito de Deus, de onde nenhum
desamor pode vir? Procurarei me dar bem com todas as pessoas,
porque quanto mais amor eu distribuir, mais terei.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje evitarei que a minha vida seja destruída pela
preocupação, medo e egoísmo, procurando ao invés disso, ter um
coração alegre, agradecido e humilde.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei fazer tudo o que eu puder para amar os
outros, apesar de suas inúmeras faltas.

167

168

3 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Através da dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes, escapávamos do tédio por uns
momentos. Quase esquecíamos nossos problemas. Mas quando
nos deparávamos com a realidade, nossos problemas ficavam duas
vezes piores. A dependência apenas piorava. Em D.A.S.A.,
realmente escapamos do tédio. Ninguém se sente entediado numa
reunião de D.A.S.A.. Vamos ficando e quando ela termina, não
queremos ir embora. A nossa dependência nos dava um
sentimento momentâneo de importância. Quando estávamos
praticando nossa dependência gostávamos de contar as nossas
aventuras para parecer melhores. Em D.A.S.A. não queremos
esse tipo de auto-importância. Temos verdadeiro respeito,
honestidade e humildade. Será que encontrei alguma coisa melhor
e mais satisfatória do que a prática da minha dependência?

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei fortalecer minha fé, dia após dia, para que
eu possa confiar cada vez mais no poder de Deus.

4 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Adiantar e facilitar as necessidades dos outros nos dava uma
espécie de satisfação. Mas não estávamos realmente, fazendo um
favor às outras pessoas. Apenas estávamos ajudando-as a não
responderem por suas necessidades de crescimento,
principalmente, se elas também fossem dependentes. Em
D.A.S.A., procuramos realmente ajudar a outros dependentes de
sexo e/ou de romance e relacionamentos co-dependentes que
realmente queiram ajuda. Nós os valorizamos e os incentivamos a
buscarem a realização de suas próprias necessidades de
crescimento. Nossa dependência trazia consigo uma espécie de
companheirismo, mas era realmente uma amizade falsa porque
estava alicerçada no egoísmo e não num amor incondicional. Em
D.A.S.A. temos uma verdadeira amizade, baseada nos
desprendimento e no desejo de ajudar uns aos outros. E fazemos
amigos verdadeiros, não apenas amigos para “os bons
momentos”. Com a sobriedade sexual e afetiva, consegui tudo o
que conseguia com a dependência, sem as dores de cabeça?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
Sei que Deus não pode ensinar ninguém a confiar numa bengala.
Jogarei fora a bengala da dependência de sexo e/ou de romance e
de relacionamentos co-dependentes e caminharei com a força e o
espírito de Deus. O Poder Superior me animará de tal modo que
eu possa realmente caminhar para a vitória. O Poder Superior não
tem limites. Irei passo a passo, um dia de cada vez. À medida que
avanço, à vontade de Deus me será revelada.
ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei jogar fora a minha bengala e deixar o
Poder Superior tomar o seu lugar. Só por hoje procurarei pela
dependência saudável: a dependência de um Poder Superior.
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MEDITAÇÃO PARA O DIA
Acredito que minha fé e o Poder Superior podem realizar
qualquer coisa nos relacionamentos humanos. Não há limites para
o que essas duas coisas podem fazer no campo dos
relacionamentos. Apenas acredite, e qualquer coisa pode
acontecer. Podemos fazer todas as coisas através da força do
Poder Superior. Todos os muros que separam você dos outros
seres humanos podem cair, por sua fé e pelo Poder Superior.
Esses dois são essenciais. Todos podem ser movidos por eles.

5 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Uma coisa que aprendemos em D.A.S.A. é ver a nossa
dependência de sexo e/ou de romance e relacionamentos codependentes à distância, em vez de vê-la de perto. Quando
estávamos na ativa de nossa dependência, pensávamos mais no
prazer e no alívio que nossa adicção nos proporcionava, do que
nas conseqüências que resultavam da mesma. A dependência
parece boa, se olhada de perto, parece excelente. Mas será que
aprendi que o verdadeiro conteúdo da dependência, para mim não
passa de puro veneno?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Acredito que a vida é uma escola, onde devo aprender coisas
espirituais. Devo confiar no Poder Superior e ele me ensinará.
Devo ouvir o que o Poder Superior tem a me dizer através da
minha consciência. Apesar de toda a oposição e obstáculo, devo
me unir a esse Poder Superior. Haverá dias em que não ouvirei
nenhuma voz em minha mente e em que não acontecerá nenhuma
união de corações. Mas se eu persistir e tornar um hábito me
instruir nas coisas espirituais, o Poder Superior se revelará a mim
de muitas maneiras.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei me instruir e crescer espiritualmente.
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6 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Numa noite escura, as luzes brilhantes dos nossos locais da ativa
nos parecem fortemente convidativas. Lá parece haver calor e
animação. Mas não paramos para pensar que, se lá voltarmos,
provavelmente recairemos em nossos velhos padrões de
comportamento dependentes. Por mais que lhe pareça
convidativo, procure pensar na ressaca emocional da manhã
seguinte. Será que posso olhar firme para a noite passada e
enxergar a manhã seguinte?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
O Poder Superior encontra, no meio da multidão, algumas pessoas
que o seguem, apenas para ficar perto dele, apenas para viver em
sua companhia. Permitirei que o Poder Superior saiba que procuro
apenas habitar em sua presença, estar perto dele, não tanto por
alguma mensagem ou ensinamento, mas apenas por ele. Pode ser
que o desejo humano, de ser amado por si mesmo, seja algo
obtido do Grande Coração Divino.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei manter os meus ouvidos atentos, a fim de
que o Poder Superior possa falar comigo. Só por hoje terei um
coração receptivo, a fim de que Deus possa vir até mim.
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7 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
A vida noturna da dependência de sexo e/ou de romance e
relacionamentos co-dependentes, parece ser muito alegre. Mas
você deveria ver esses locais da ativa na manhã seguinte… o
charme da noite passada acaba e fica apenas o mau cheiro e o
vazio. Em D.A.S.A. aprendemos a ver a nossa adicção à distância
e não de perto. Aprendemos a pensar menos no prazer do
momento e mais nas conseqüências. Será que as noites passadas
se tornaram menos importantes para mim, e a manhã seguinte
mais importante?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Só mais alguns passos e o Poder de Deus poderá ser visto e
sentido em minha vida. Agora, estou caminhando no escuro,
cercado de limitações de espaço e tempo. Mas posso ter a fé e ser
a luz que guia os pés medrosos, mesmo nessa escuridão. Acredito
que o poder de Deus abrirá caminho através da escuridão, e
minhas orações chegarão mesmo aos ouvidos do próprio Deus.
Mas só uma súplica de coração, uma súplica confiante, ultrapassa
a escuridão e alcança o ouvido divino de Deus.

8 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando o sol da manhã se levanta, num dia bonito e brilhante, e
pulamos da cama, ficamos agradecidos a Deus por nos sentir bem
e felizes, em vez de doentes e desgostosos. A serenidade e a
felicidade se tornaram muito mais importantes para nós do que a
emoção resultante dos nossos padrões de comportamentos
dependentes. Naturalmente, todos nós, dependentes de sexo e/ou
de romance e de relacionamentos co-dependentes, nos
divertíamos com a nossa adicção. Poderíamos admitir isso
também. Podemos ver uma porção de bons momentos que
tivemos no passado, antes de nos tornarmos dependentes. Mas
para todos nós, dependentes, chega um momento em que a nossa
dependência deixa de ser divertida e emocionante e passa a se
tornar um grande e dolorido problema, que acaba nos levando
para o mais profundo fundo de poço físico, mental, emocional e
espiritual. Será que aprendi que a dependência não pode significar
mais nada para mim, a não ser um problema?

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje recorrerei ao Poder de Deus para o socorro da minha
fraqueza humana. Só por hoje, farei uso da prece e da meditação
para que ambas possam abrir o caminho, até os ouvidos de Deus,
através da escuridão.

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Devo contar com o Poder Superior. Devo confiar em seu poder,
ao máximo. Devo contar com a Força Divina, em todos os
relacionamentos. Vou esperar, confiar e ter esperança, até que o
Poder Superior mostre o caminho. Esperarei a orientação para
cada decisão importante. Vou esperar até que uma coisa me
pareça certa, antes de fazê-la. Para o Poder Superior, todo trabalho
precisa passar pelo teste do tempo. A orientação virá, se eu
esperar por ela.
ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei aguardar a orientação de Deus, procurando
não decidir nada à minha maneira
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9 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
No passado, recorríamos a prática de nossa dependência
continuamente, apesar de todas as dificuldades em que nos metíamos.
Éramos suficientemente tolos para acreditar que a nossa dependência
ainda podia nos proporcionar alegria e felicidade, apesar de tudo que
estava nos acontecendo e do conseqüente sofrimento. Para nós, era
melhor um pouquinho de nada, do que nada de nada, por isso, não
conseguíamos deixar a nossa dependência. Quando entramos em
D.A.S.A., encontramos muitas pessoas que, como nós, foram
“felizes” com a sua dependência, mas que agora admitem que a
mesma se tornou apenas um grande e dolorido problema. E quando
descobrimos que isso havia se tornado um grande problema para
muitas outras pessoas, além de nós mesmos, percebemos que, afinal
de contas, talvez não fossemos tão esquisitos. Será que aprendi a
admitir que, para mim, a dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes deixou de ser divertida e se tornou
um grande problema?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
A linha da vida, a linha da recuperação, é a linha que vai da alma
até Deus. Numa extremidade da linha da vida está a nossa fé em
Deus e na outra a Sua força. Ela pode ser uma linha forte e
nenhuma alma, por ela ligada a Deus, pode ser esmagada.
Confiarei nessa linha da vida e nunca terei medo. Deus me salvará
do erro e dos cuidados e preocupações da vida. Contarei com o
auxílio de Deus e confiarei em Sua ajuda, quando eu estiver
emocionalmente transtornado.
ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje lutarei para que nenhuma falta de confiança ou medo
me torne desleal para com Deus. Só por hoje, procurarei manter
firme o controle da linha da vida e da fé.
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10 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Desde que percebi que havia me tornado um dependente de sexo
e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes e que não
poderia nunca mais me divertir com a minha dependência e que a
mesma iria sempre me meter em encrenca, o bom senso me disse
que a única coisa que me restava era uma vida de sobriedade. Em
D.A.S.A., aprendi que eu podia invocar um Poder Superior para
que me ajudasse a me libertar da minha dependência; que eu
poderia trabalhar com esse Princípio Divino no universo e que
Deus me ajudaria a viver uma vida de sóbria, útil e feliz. Por isso,
agora não me preocupo mais com o fato de que nunca mais vou
poder me divertir com a prática dos meus padrões dependentes.
Será que aprendi que sou muito mais feliz sem eles?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
Como uma árvore, devo ser podado de muitos galhos secos, antes
que esteja preparado para carregar os bons frutos. Pense nas
pessoas recuperadas como se fossem árvores que foram despidas
de seus velhos galhos, podadas, cortadas e nuas. Mas através dos
galhos escuros, aparentemente secos, a nova seiva Divina flui em
silêncio, secretamente, até que surge uma nova vida, com o sol da
primavera. Há folhas novas, brotos, flores e frutos, muitas vezes
melhores por causa da poda. Estou nas mãos de um Mestre
Jardineiro, que não comete erros em Sua poda.
ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje podarei os galhos secos da minha vida. Procurarei não
me preocupar com a poda, já que ela me proporcionará frutos
melhores no amanhã.
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11 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Se desejamos continuar sóbrios, temos que aprender a querer algo
mais do que a prática da nossa dependência de sexo e/ou de
romance e de relacionamentos co-dependentes . Quando pela
primeira vez chegamos em D.A.S.A., não podíamos nos imaginar
querendo algo, tanto ou mais do que a nossa dependência. Assim,
tivemos que nos afastar de nossa dependência pela fé, pela fé em
que algum dia iríamos realmente querer algo além da
dependência. Mas depois de permanecer em D.A.S.A. por algum
tempo, aprendemos que uma vida sóbria pode ser realmente
desfrutada. Aprendemos como é bom nos dar bem com a família,
como é bom fazer bem nosso trabalho – seja em casa ou fora dela
– como é bom tentar ajudar aos outros. Será que percebi que
quando me mantenho longe da minha dependência, tudo vai bem
comigo?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
Não há nada mais difícil na vida do que esperar. E Deus ainda
quer que eu espere. Todo movimento é mais fácil do que uma
espera calma, e ainda devo esperar até que Deus me mostre a Sua
vontade. Tantas pessoas danificaram seu trabalho e impediram o
crescimento de sua vida espiritual, pelo excesso de atividade. Se
eu esperar com paciência, me preparando sempre, algum dia
estarei no lugar onde deveria estar. E muita labuta e atividade não
poderiam ter realizado a jornada tão depressa.

12 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando relembramos todas as dificuldades, todos os momentos de
sofrimento que costumávamos ter quando estávamos nas garras
da dependência de sexo e/ou de romance e de relacionamentos
co-dependentes , não entendemos como podíamos querer
continuar com aquele tipo de vida. Quando relembramos isso
agora, vemos nossa vida de dependência como realmente era e
nos alegramos por estar fora dela. Assim, depois de poucos meses
em D.A.S.A., descobrimos que podemos dizer honestamente que
desejamos algo mais do que a nossa dependência.. Aprendemos
por experiência, que uma vida sóbria é realmente desfrutável e
que não voltaríamos à antiga vida de dependência, por nada no
mundo. Será que realmente quero me manter sóbrio?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Minha vida espiritual depende de uma consciência interior de
Deus. Devo ser conduzido, em todas as coisas, por minha
consciência de Deus. Minha consciência de Deus sempre me trará
paz. Não terei medo, porque, enquanto eu conservar a minha
consciência de Deus, terei um futuro grandioso. Se eu estiver
consciente de Deus em cada simples acontecimento, evento ou
plano, então não importa o que aconteça, estarei salvo nas mãos
de Deus.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei esperar com paciência e confiança em
Deus e me preparando sempre para uma vida melhor.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei aumentar a minha consciência interior de
Deus, a fim de obter uma vida nova e melhor, através dessa
consciência.
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13 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Às vezes não podemos deixar de pensar: porque não podemos
fazer uso da nossa dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes nunca mais? Sabemos que é
porque somos dependentes, mas porque temos que tomar esse
caminho? A resposta é que, em alguma época de nossa vida de
adicção, ultrapassamos os nossos limites (se que realmente os
tínhamos!). Quando passamos desse limite, perdemos por
completo, o controle de nossa vida. Quando penso nos meus
padrões de comportamentos dependentes, agora, penso neles
como alguma coisa que não poderei usufruir nunca mais?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Numa corrida, quando o objetivo está a vista é que o coração,
nervos, músculos e coragem estão forçados quase a ponto de
arrebentar. Acontece o mesmo conosco. O objetivo da vida
espiritual está à vista. O esforço final é tudo de que precisamos.
Os mais tristes recordes são feitos por pessoas que correm bem,
com o coração bravo e destemido, até a vista do objetivo, e então
alguma fraqueza ou auto-indulgência os mantém atrás, Eles
nunca souberam o quanto estavam próximos do objetivo ou
quanto estiveram perto da vitória.

14 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando praticávamos o nosso “comportamento de gatilho” era
como um trem numa estrada de ferro. Esse comportamento de
gatilho disparava o trem da nossa dependência de sexo e/ou de
romance e de relacionamentos co-dependentes. Nós, dependentes,
sabíamos que esse seria o resultado inevitável quando
procurávamos por nossa dependência, mas não podíamos, ainda
assim, ficar afastados da nossa dependência principal. Nossa força
de vontade se acabava. Nós nos tornávamos impotentes e
desesperançados, diante do poder obsessivo da nossa
dependência. Não são todos os nossos padrões de
comportamentos dependentes que nos prejudicam, é somente o
primeiro: o nosso comportamento de gatilho, aquele que é capaz
de colocar em marcha, o trem da nossa dependência. Será que já
tomei conhecimento do meu comportamento de gatilho?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje, procurarei me recolher por alguns momentos, como
meu Poder Superior. Aos poucos me transformarei, mental e
espiritualmente. Não é só pela oração, mas por estar na presença
do Poder Superior. Não posso entender a Sua força e poder
curativo, porque esse conhecimento está além do entendimento
humano, mas posso experimentá-los. Esse pobre mundo doente
ficaria curado, se todo dia cada alma esperasse, frente a Deus, a
inspiração de uma vida correta. Meu maior crescimento espiritual
ocorre nesse momento de recolhimento com Deus.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei avançar rumo ao objetivo do meu
crescimento espiritual tomando todo o cuidado possível para não
me desviar por caminhos mais fáceis.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje terei um momento de recolhimento com Deus a fim
de poder crescer espiritualmente a cada dia .
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15 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Mesmo depois de termos nos tornados conscientes da nossa
dependência de sexo e/ou de romance e de relacionamentos codependentes, podemos ainda tolerar física e emocionalmente a
nossa dependência por bastante tempo, embora, por ser uma
doença progressiva, passamos a sofrer um pouco mais a cada
praticar, além de demorar cada vez mais para nos livrar da ressaca
emocional e da depressão. Em D.A.S.A., temos visto os resultados
na vida daqueles que tomam o conhecimento da sua dependência
e que se dão ao direito de achar que a coisa não é tão séria, ou que
podem, com a ajuda do programa, controlar o seu comportamento
dependente e ser feliz ao lado de sua dependência. Alguns deles,
pela graça de Deus, conseguem superar as barreiras do orgulho e
voltam para o conforto e apoio de um grupo de D.A.S.A.,
enquanto outros… ficam a beira do caminho, com o pesado fardo
de uma vida dependente.

16 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Nosso comportamento de gatilho inicia uma seqüência de
pensamentos que rapidamente se tornam uma obsessão e daí por
diante perdemos o controle sobre nossa dependência e recaímos.
Desenvolvemos uma compulsão mental para continuar na prática
da nossa dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes, como se através dela, realmente
fossemos encontrar segurança e felicidade. Os dependentes
geralmente cometem um enorme engano a respeito de sua
adicção: que podem se curar da dependência tão somente através
do próprio esforço e força de vontade. Muitos dependentes têm
tentado esse caminho e descobriram amargamente que ele não dá
resultados favoráveis. Mas nós, membros de D.A.S.A.,
encontramos uma maneira de deter a nossa dependência. Será que
venci minha obsessão, seguindo o programa de D.A.S.A.?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
O mundo não precisa de super-homens ou super-mulheres, mas de
pessoas espirituais. Pessoas que esvaziarão seu ego e deixarão o
Poder Superior trabalhar nelas. Deixe que a inspiração ocupe o
lugar da aspiração. Procure crescer espiritualmente, em vez de
adquirir fama e riqueza. Sermos usados por Deus deveria ser a
nossa maior ambição. A Força Divina é suficiente para todo
trabalho espiritual do mundo. O Poder Superior precisa apenas de
instrumentos para Seu uso. Seus instrumentos podem refazer o
mundo.
ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei ser um instrumento do Poder Superior e
fazer a minha parte na reforma espiritual do mundo.

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Procurarei ficar calmo, aconteça o que acontecer. Manterei as
minhas emoções sob controle, ainda que os outros à minha volta
deixem as suas soltas. Ficarei calmo diante do tumulto, mantendo
uma profunda calma interior durante todas as experiências do dia.
Na correria do trabalho e das preocupações, o profundo silêncio
interior é necessário para eu me manter equilibrado. Preciso
aprender a alcançar a calma, em meio aos dias de maior correria.
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ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei me manter calmo e entrar em comunhão
com o Poder Superior.

17 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
A dependência de sexo e/ou de romance e de relacionamentos codependentes é um veneno para o adicto. Veneno não é uma
palavra muito forte, porque a dependência pode fatalmente levar o
adicto a morte. Pode ser uma morte rápida ou uma morte lenta.
Quando somos tentados a colocar em prática alguns dos nossos
padrões de comportamentos dependentes, deveríamos sempre
fazer questão de dizer para nós mesmos, a fim de não esquecer
mais: “Esse negócio é puro veneno para mim”. E é. A
dependência envenenou nossa vida (e de outras pessoas ligadas a
nós) durante muito tempo. Será que tomei consciência que a
prática da minha dependência funciona como um veneno para
mim?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Preciso de alguma forma, encontrar um meio de ficar mais
próximo de Deus; isso é o que realmente importa. Devo de algum
modo, buscar o verdadeiro sentido da vida, buscar a graça que
pode dar graça a tudo aquilo que parece sem graça. Devo entender
a verdade que existe no centro de toda crença. Essa verdade
central é tudo o que importa.

18 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Depois que me tornei um dependente de sexo e/ou de romance e
de relacionamentos co-dependentes, minha adicção envenenou
meu amor por minha família e amigos, envenenou minha ambição
e meu auto-respeito. Ela envenenou toda minha vida, até que
encontrei o D.A.S.A.. Minha vida é mais feliz agora do que foi
durante muito tempo. Não quero mais me suicidar. Assim, com a
ajuda do meu Poder Superior e do D.A.S.A., não vou mais fazer
uso dos meus padrões de comportamentos dependentes. E vou
continuar me educando para nunca mais pensar na minha
dependência, a não ser como um veneno para mim. Será que
acredito que a minha dependência pode envenenar a minha vida
se eu recorrer a ela novamente?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Vou ligar a minha frágil natureza ao Poder Superior. Vou ligar
minha vida à Força Divina, à Divina Providência para o bem do
mundo. O apelo passional não ganha atenção do Poder Superior,
mas sim a colocação da dificuldade e da preocupação, em Suas
mãos. Assim, confiarei no Poder Superior da mesma maneira
como uma criança coloca seu novelo de lã embaraçado nas mãos
de uma mãe amorosa, para que ela o desembarace. Agradecemos
ao Poder Superior, muito mais com a nossa confiança do que
implorando Sua ajuda.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei encontrar o Poder Superior em tranqüila
comunhão, a fim de compartilhar do alimento espiritual que o
Poder Superior tem para me proporcionar.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje colocarei todas as minhas dificuldades nas mãos do
meu Poder Superior e as deixarei entregues a Ele, confiando
inteiramente que esse Poder Superior pode cuidar delas para mim.
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19 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Muita coisa que fazemos em D.A.S.A., nos prepara para aquele
momento crucial quando, caminhando pela rua, num bonito dia
de sol, vemos um dos nossos antigos lugares ou alguma pessoa da
nossa ativa e a idéia de voltar a praticar explode em nossa cabeça.
Se nos educamos, para que fiquemos bem preparados para esse
momento crucial, não faremos uso do “nosso comportamento de
gatilho”. Em outras palavras, se fizermos bem o nosso “dever de
casa” de D.A.S.A., quando vier a conspiração para praticar, não
iremos deslizar. Na preparação para aquele momento crucial, em
que serei tentado, vou ter em mente o fato de que a dependência
de sexo e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes é
minha inimiga?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Quantas orações no mundo têm ficado sem reposta, porque
aqueles que rezaram não agüentaram até o fim? Achavam que era
muito tarde, que deviam agir sozinhos, que o Poder Superior não
ia orientá-los. “Aquele que agüenta até o fim conseguirá a
recuperação”. Será que posso agüentar até o fim? Se puder,
obterei a recuperação. Tentarei agüentar com coragem. Se eu
agüentar, O Poder Superior revelará os tesouros espirituais que
estão escondidos daqueles que não agüentam até o fim.
ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei seguir a orientação de Deus, a fim de
conseguir o sucesso espiritual.
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20 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
A Dependência de Sexo e/ou de romance e de relacionamentos
co-dependentes costumava ser minha amiga. Eu costumava me
divertir muito, através da sua prática. Praticamente, toda a minha
idéia de diversão estava ligada a minha dependência. Mas chegou
um momento em que a dependência se tornou o meu inimigo que
me causou um sofrimento insuportável. Não sei bem o momento
em que a dependência se voltou contra mim, mas sei que isso
aconteceu, porque comecei a ter muitos problemas. E já que
percebi que agora a dependência é minha inimiga, minha
ocupação será continuar sóbrio, ou seja, longe dos meus padrões
de comportamentos dependentes. Ganhar a vida ou manter a casa
não é mais a minha principal tarefa. Ela é secundária em relação à
minha ocupação de continuar “limpo”. Será que percebo que o
meu principal objetivo é me manter longe da minha dependência?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
Posso depender do Poder Superior para que Ele me forneça toda
a força de que preciso, a fim de enfrentar qualquer situação, desde
que acredite sinceramente nessa força, e peça honestamente por
ela, levando ao mesmo tempo toda a minha vida, de acordo com
aquilo que acredito que o Poder Superior quer que eu faça. Posso
ir até o Poder Superior, como um gerente vai até o dono da
empresa, sabendo que entregar a Ele o problema significa
conseguir cooperação imediata, desde que o assunto seja digno de
crédito.
ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje acreditarei que o Poder Superior está pronto e
disposto a me proporcionar tudo o que preciso. Procurarei apenas
ter fé e coragem para enfrentar as situações das quais tenho medo
de enfrentar.
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21 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Vou às reuniões de D.A.S.A., porque isso me ajuda em minha
tarefa de continuar longe da minha dependência de sexo e/ou de
romance e de relacionamentos co-dependentes. E vou procurar
ajudar outras dependentes sempre que puder, porque isso é parte
de meu trabalho em me manter “limpo”. Nessa tarefa, também
tenho um parceiro, que é o Poder Superior. Todo dia peço a Ele
que me ajude a ficar longe da minha dependência. Enquanto eu
me lembrar de que a dependência não pode jamais ser minha
amiga novamente, mas que é, agora, meu inimigo mortal, e
enquanto eu me lembrar que meu trabalho principal é continuar
“limpo”, e que essa é a coisa mais importante da minha vida,
acredito que vou estar preparado para aquele momento crucial em
que a conspiração para praticar vai explodir em minha cabeça.
Quando aparecer essa idéia, será que vou ser capaz de resistir e
não recorrer aos “velhos padrões de comportamentos
dependentes” e não praticar?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
Terei mais medo da inquietação do espírito, da perturbação da alma,
de que qualquer distúrbio da mente, do que um terremoto ou
incêndio. Quando eu sentir que a calma de meu espírito foi abalada
pela perturbação emocional, devo então me retirar e ficar a sós com o
Poder Superior, até que meu coração cante e tudo fique calmo
novamente. Os momentos de inquietação são os únicos momentos em
que a dependência de sexo e/ou de romance e de relacionamentos codependentes pode encontrar uma estrada.
ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje não permitirei que os desequilíbrios emocionais não
atrapalhem a força do Poder Superior em minha vida, procurando
manter o meu espírito calmo e o meu coração firme.

22 DE JUNHO – PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Agora podemos fazer um inventário das coisas boas que nos
aconteceram através da nossa participação em D.A.S.A.. Para
começar, só por hoje, estamos “limpos”. Para nós, a sobriedade é
como ter sorte nos negócios. Tudo depende disso. A maioria de
nós, tem o seu trabalho graças à nossa sobriedade. A maioria de
nós tem esposa ou marido e filhos que nós, ou perdemos, ou
poderíamos ter perdido, se não tivéssemos parado com a pratica
dos nossos padrões dependentes. Temos verdadeiros amigos em
D.A.S.A. que estão sempre dispostos a nos ajudar. Será que
percebo que meu trabalho, minha família e meus amigos
verdadeiros dependem de minha sobriedade?
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MEDITAÇÃO PARA O DIA
Devo confiar no Poder Superior. Tenho que aprender essa lição.
Minhas dúvidas e medos freqüentemente me levam de volta ao
desequilíbrio. As dúvidas me deixam perdido, por não confiar no
meu Poder Superior. Ele nunca me faltará, mas devo aprender em
não falhar, com minhas dúvidas e medos. Todos nós temos muito
a aprender, eliminando o medo através da fé. Todas as nossas
dúvidas interrompem a obra do Poder Superior em nós. Não devo
duvidar. Devo acreditar no Poder Superior e trabalhar
constantemente para fortalecer minha fé.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei viver da maneira que acredito que O Poder
Superior quer que eu viva, fazendo parte daquela corrente de
bondade e amor que há no mundo.

23 DE JUNHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Além do nosso trabalho, nossa família, nossos amigos e nossa
sobriedade, temos mais alguma coisa que muitos de nós
encontramos em D.A.S.A.. É fé num Poder Superior a nós
mesmos, a quem podemos pedir ajuda: fé no Princípio Divino do
Universo que chamamos de Deus e que está sempre ao nosso
lado, enquanto fazemos as coisas certas. Houve muitos momentos
no passado em que, se tivéssemos feito um inventário, ficaríamos
em vermelho, sem sobriedade, e portanto sem emprego, família,
amigos ou fé em Deus. Agora, temos essas coisas, porque
deixamos de gastar com nossos padrões dependentes de sexo e/ou
de romance e de relacionamentos co-dependentes. Será que tomo
uma resolução todos os dias de minha vida - ficar “limpo”?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Procure ter uma vida ocupada. É uma vida cheia de alegria. Na
primavera, receba seu quinhão de alegria. Viva ao ar livre, sempre
que possível. O sol e o ar são as grandes forças curativas da
natureza. Essa alegria interior transforma o sangue envenenado
em uma corrente pura, saudável e estimulante de vida. Mas não
esqueça nunca que a verdadeira cura do espírito vem de dentro, do
contato íntimo e amoroso do seu espírito com o espírito de Deus.
Fique em íntima unidade com o Poder Superior, dia após dia.

24 DE JUNHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando assistimos à nossa primeira reunião de D.A.S.A., lemos
em algum lugar da sala o Lema: “A não ser pela Graça de Deus.”
Soubemos naquele momento e naquele lugar que teríamos que
invocar a Graça de Deus para ficar longe dos nossos padrões de
dependência de sexo e/ou de romance e de relacionamentos codependentes e vencer nossa doença da alma. Ouvimos
companheiros falarem de como vieram a depender de um Poder
Superior a eles mesmos. Para nós, isso fez sentido, e decidimos
tentar. Será que estou contando com a Graça de Deus para me
ajudar a continuar “limpo” dos meus padrões dependentes?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Compartilhe alegremente, com todos, seu amor, sua alegria, sua
felicidade, seu tempo, sua comida, seu dinheiro. Distribua
livremente todo o amor que você puder, com o coração e com as
mãos. Faça tudo o que você puder pelos outros e receberá de volta
inúmeras bênçãos. Compartilhar trás os outros até você. Receba
todos os que vierem, como enviados por Deus, e dê a eles uma
recepção digna de rei. Talvez você nunca chegue a ver os
resultados do seu compartilhar. Talvez hoje, eles não precisem de
você, mas o amanhã pode trazer resultados do compartilhar que
você fez hoje.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei aprender a desfrutar a vida através de um
contato mais consciente com o Deus da minha concepção.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei fazer algo para que cada um dos visitantes
não se sinta rejeitado ou indesejado e deseje voltar ao nosso
convívio.

189

190

25 DE JUNHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Algumas pessoas acham difícil acreditar num Poder Superior a
elas mesmas. Mas não acreditar num Poder Superior nos força ao
ateísmo. Já foi dito que o ateísmo é a fé cega na estranha
afirmação de que o universo partiu do nada e corre sem destino
para lugar algum. Isso é praticamente impossível de se acreditar.
Acho que nós todos podemos concordar que a dependência de
sexo e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes é um
poder maior do que nós. Certamente era, em meu caso. Eu era
impotente diante do poder da dependência. Será que me lembro
das coisas que me aconteceram, por causa da prática dos meus
padrões dependentes?

26 DE JUNHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando entramos em D.A.S.A., viemos a acreditar num Poder
Superior a nós mesmos. Viemos a acreditar naquele Princípio
Divino do universo que muitos de nós chamamos de Deus e para
o qual nos voltamos para pedir ajuda. Toda manhã temos um
momento de calma. Pedimos, a Deus, força para continuar longe
da nossa dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes durante as próximas vinte e
quatro horas. E toda noite agradecemos a esse Princípio Divino
por nos ajudar a ficar “limpos” naquele dia. Será que acredito que
cada homem ou mulher, que vejo em D.A.S.A., é uma
demonstração do Poder de Deus para transformar um ser humano,
de um adicto numa pessoa sóbria?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
O espiritual e o moral vão, finalmente, vencer o material e o
imoral. Esse é o objetivo e o destino da raça humana. Aos poucos
o moral vai vencendo o imoral. A fé, o companheirismo e o
serviço são curas para a maioria dos males do mundo. Não há
nada que eles não possam fazer, no campo dos relacionamentos
pessoais.

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Devo rezar para ter fé, assim como uma pessoa com sede pede
água num deserto. Será que sei o que significa ter a certeza de que
Deus nunca vai me faltar? Tenho certeza disso, assim como tenho
certeza de que ainda respiro? Devo procurar rezar diariamente, e
com mais dedicação para que minha fé possa aumentar. Nada me
falta, porque realmente tenho tudo o que preciso, só me falta fé
para saber isso.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei fazer minha parte na formação de um
mundo melhor.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei ver que o Poder Superior tem tudo o que
preciso e que Sua força está sempre ao meu alcance.
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27 DE JUNHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando entramos em D.A.S.A., a primeira coisa que fizemos foi
admitir que não podíamos fazer nada a respeito da nossa
dependência de sexo e/ou de romance e de relacionamentos codependentes. Admitimos que a dependência havia nos derrotado e
que éramos impotentes em relação a ela. Não conseguíamos ficar
afastados da nossa dependência, por mais esforços que
empregássemos - sempre acabávamos voltando! Já que nós
mesmos não podíamos fazer nada a esse respeito, colocamos todo
o nosso problema da adicção nas mãos da Divina Providência.
Entregamos tudo aos cuidados desse Poder Superior a nós
mesmos. E não temos nada mais a fazer quanto a isso, a não ser
confiar que deus cuide do problema para nós. Será que fiz isso
honesta e completamente?

28 DE JUNHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Devemos nos distanciar de nossa dependência. Isso está fora de
nosso alcance e nas mãos de Deus, por isso não precisamos nos
preocupar mais ou sequer pensar nisso. Mas se não fizermos isso,
honesta e completamente, as chances são de que a dependência de
sexo e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes venha
a ser o motivo do nosso sofrimento outra vez. Já que não
confiamos em Deus para cuidar do problema por nós, estendemos
a mão e pegamos o problema de volta. Então ele é novamente o
nosso problema e ficamos numa confusão muito maior do que
antes. Ficamos novamente indefesos e recaímos. Será que confio
em Deus, para cuidar desse problema por mim?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Essa é a hora em que o meu espírito entra em contato com o
espírito de Deus. Sei que o sentimento do contato espiritual é mais
importante do que todas as sensações de prazer ou das coisas
materiais. Devo buscar o silêncio para o contato espiritual com
Deus. Apenas um momento de contato, e toda a febre da vida se
acaba. Aí me sinto bem, saudável, calmo e capaz de me levantar e
compartilhar com os outros. O contato com Deus é a terapia mais
poderosa. Devo sentir esse contato e sentir a presença de Deus.

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Sem preparação, nenhum trabalho tem valor. Todo trabalho
espiritual deve ter muita preparação espiritual. Corte pequenos
momentos de oração e de preparação espiritual e muitas horas de
trabalho podem ser inúteis. De acordo com a visão de Deus, uma
ferramenta pobre, trabalhando o tempo todo, mas fazendo um mau
trabalho, por falta de preparação, vale pouco se comparada com o
instrumento afiado, forte e perfeito, trabalhando apenas num curto
período, mas que produz um trabalho perfeito, devido a longas
horas de preparação espiritual.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje não alimentarei a febre do ressentimento, da
preocupação e do medo. Procurarei alimentar sentimentos de
saúde, alegria, paz e de serenidade .

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei passar mais tempo sozinho com Deus, a
fim de conseguir nesses momentos, muito mais força e alegria,
para que elas aumentem muito o valor do meu trabalho.
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1º DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando me pego pensando em voltar para a minha dependência
de sexo e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes,
digo a mim mesmo: “Não estenda a mão para não trazer de volta o
problema para você. Você o entregou a Deus e não há nada que
possa fazer a respeito.” Assim, eu evito o contato com a minha
dependência. Uma das partes mais importantes do Programa de
D.A.S.A. é entregar a Deus, honesta e completamente, nosso
problema com a dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes e nunca estender a mão para
trazer de volta o problema. Se permitirmos que Deus fique com
ele, guardando-o para sempre, e então cooperamos com Deus,
continuaremos “limpos.” Será que não resolvi trazer de volta o
problema da minha dependência?

2 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Depois de passar anos praticando um modo de vida dependente,
provamos a nós mesmos e as demais pessoas que não podemos
nos abster da nossa dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes por nossa própria vontade.
Provamos que somos impotentes perante a nossa dependência.
Assim, a única maneira de nos mantermos longe da nossa
dependência foi recorrendo a um Poder Superior a nós mesmos.
Muitos de nós, chamamos esse Poder de Deus. O momento em
que você realmente entende esse programa é quando você se
rende a Deus, da maneira como você concebe a Deus. Rendição
significa colocar sua vida nas mãos de um Poder Superior. Será
que prometi a Deus que tentarei viver da maneira que Deus quer
que eu viva?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Um esforço constante é necessário, se pretendo crescer
espiritualmente. Devo observar as regras espirituais com
persistência e perseverança, com amor, com paciência e com
esperança. Observando-as, toda a montanha de dificuldades será
removida, os duros momentos de pobreza de espírito se tornarão
suaves, e todos os que me conhecem saberão que Deus é que me
orienta em meu caminho. Ficar perto do espírito de Deus é
encontrar vida, a cura e a força.

MEDITAÇÃO PARA O DIA
A força do espírito vem da comunicação com Deus, na oração e
nas horas de tranqüila meditação. Se pretendo me manter “limpo”
dos meus padrões de adicção, devo buscar constantemente a
comunicação espiritual com Deus. Esse é um assunto que
interessa diretamente a mim e a Deus. Desse contato consciente
com Deus vêm a vida, a alegria, a paz e a cura. Muitas pessoas
não percebem a força que podem receber, através da comunicação
espiritual direta.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei fazer com que o espírito de Deus cresça
dentro de mim, pois sei que tudo o que a minha alma necessita
pode ser encontrado através do espírito de Deus.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei sentir a força de Deus em minha vida, a
fim de poder enfrentar qualquer coisa através dessa força.
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3 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Depois de fazermos uma rendição, o problema da dependência de
sexo e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes fica
fora de nossas mãos, fica nas mãos de Deus. O que temos que
fazer é ter certeza de nunca estender a mão para trazer de volta
para nós o problema da dependência. Que ele fique para sempre
nas mãos de Deus. Sempre que fico conspirando para “um contato
a mais” com a minha dependência, devo procurar dizer a mim
mesmo: “Não posso fazer isso. Fiz um trato com Deus de não
mais recorrer a minha dependência e sei que Deus não quer que
eu volte aos velhos padrões de comportamento, por isso, só por
hoje evitarei esse contato com a minha doença”. Ao mesmo tempo
faço a Deus uma pequena oração, a fim de que tenha a força
necessária para manter o nosso trato. Será que vou manter o meu
trato com Deus?

4 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Ter entregue nossa vida a Deus e colocado o nosso problema da
dependência de sexo e/ou de romance e de relacionamentos codependentes, em Suas mãos, não significa que nunca mais
seremos tentados a “manter um contato a mais” com a nossa
dependência. Assim, devemos aumentar a força, para quando a
conspiração para praticar nossa antiga maneira de viver chegar.
Nesse momento de calma, lemos, rezamos e colocamos nossa
mente em boa disposição para o dia. Começar o dia corretamente
é uma grande ajuda para se manter “limpo”. À medida que os dias
vão passando e vamos nos acostumando à vida sóbria, isso fica
cada vez mais fácil. Começamos a desenvolver uma profunda
gratidão a Deus, por nos livrar daquela antiga vida. E começamos
a desfrutar a paz, a serenidade e a felicidade tranqüila. Será que
estou tentando viver da maneira que Deus quer que eu viva?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Tentarei crescer nessa nova vida. Pensarei freqüentemente nas
coisas espirituais e vou crescer, inconscientemente. Quanto mais
perto eu chegar da nova vida, mais enxergarei a minha
incapacidade. Minha sensação de fracasso é um sinal certo de que
estou crescendo na nova vida. É só a luta que machuca. Na
dependência e na preguiça física, mental e espiritual - não há
sensação ou desconforto. Com luta e esforço, estou consciente,
não da força, mas da fraqueza, até que eu esteja vivendo
realmente a nova vida. Mas, na luta, posso confiar sempre na
força de Deus para me ajudar.
ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje, procurarei observar o progresso que estou tendo
através do meu novo modo de vida.

MEDITAÇÃO PARA O DIA
A eliminação do egoísmo é a chave da felicidade, e só pode ser
alcançada com a ajuda de Deus. Começamos com uma faísca do
espírito de Deus, mas também com uma grande quantidade de
egoísmo. À medida que crescemos e ficamos em contato com
outras pessoas, podemos dar um dos dois passos: ou podemos nos
tornar cada vez mais egoístas e praticamente extinguir a faísca
Divina dentro de nós, ou podemos nos tornar mais altruístas e
desenvolver nossa espiritualidade, até que ela se torne a coisa
mais importante de nossa vida.
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ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei ser mais altruísta, honesto, puro e amoroso,
procurando dar o passo certo, a cada dia..

5 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Às vezes tentamos, com grande esforço, praticar esse programa. É
melhor relaxar e aceitá-lo. Ele nos será dado, sem nenhum esforço
de nossa parte, se parar de tentar conseguí-lo com esforço
demasiado. A sobriedade pode ser uma dádiva de Deus, que nos é
dada através da Sua graça, quando Deus sabe que estamos prontos
para ela. Ma temos que estar prontos. Então, devemos relaxar, ter
calma e aceitar a graça com gratidão e humildade. Devemos nos
colocar nas mãos de Deus. Devemos dizer a Deus: “Aqui estou e
aqui estão todos os meus problemas. Tenho estado atrapalhado e
nada posso fazer a respeito disso. Aceite-me e a todos os meus
problemas e faça qualquer coisa que queira comigo.” Será que
acredito que a graça de Deus pode fazer por mim o que nunca
pude fazer por mim mesmo?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
O medo é a maldição do mundo. Muitos são os nossos medos. O
medo está em todo lugar. Devo lutar contra o medo, como eu
lutaria com uma praga. Devo bani-lo de minha vida. Não há lugar
para o medo, no coração onde Deus mora. O medo não pode
existir, onde estiver o amor verdadeiro ou onde estiver a fé.
Assim, não devo ter medo. O medo é ruim, mas o “perfeito amor
expulsa o medo”. O medo destrói a esperança, e ela é necessária
para toda a humanidade.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei expulsar qualquer tipo de medo.
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6 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Em D.A.S.A., devemos nos render, renunciar, admitir que somos
impotentes perante a nossa dependência de sexo e/ou de romance
e de relacionamentos co-dependentes. Entregamos a nossa vida a
Deus e Lhe pedimos ajuda. Quando Deus vê que estamos prontos,
nos dá a dádiva da sobriedade, por Sua bondade. E não temos
nenhum mérito por nos mantermos “limpos”, porque não o
fizemos por nossa própria força de vontade. Não há lugar para o
orgulho e vaidade. Podemos apenas ser gratos a Deus, por fazer
por nós o que nunca conseguiríamos fazer por nós mesmos. Será
que acredito que Deus me deu a dádiva da força, para continuar
“limpo”?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
preciso trabalhar para Deus, com Deus, e através da ajuda de
Deus. Ajudando a levar adiante uma verdadeira Irmandade de
seres humanos, estou trabalhando para Deus. Também estou
trabalhando com Deus, porque é desse modo que Deus trabalha, e
quando estou fazendo esse trabalho, Deus está comigo.
Entretanto, não posso fazer um bom trabalho, sem a ajuda de
Deus. Em última análise, é através da ajuda de Deus que acontece
qualquer verdadeira mudança na personalidade humana. Tenho
que confiar na força de Deus, e tudo o que eu realizar será através
de Sua ajuda.
ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei trabalhar para Deus e com Deus, sendo
usado a fim de mudar as personalidades humanas com a ajuda de
Deus.
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7 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Há duas coisas importantes que temos que fazer, se queremos
ficar realmente longe dos nossos padrões de comportamentos
dependentes. Primeiro, tendo admitido que somos impotentes
perante a dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes, temos que entregar o nosso
problema dependente a Deus e confiar em que Deus cuide do
problema para nós. Isso significa Lhe pedir, toda manhã, força
para continuarmos “limpos”, naquele dia, e Lhe agradecer toda
noite. Isso significa deixar realmente o problema nas mãos de
Deus e não trazê-lo de volta para nós. Segundo, tendo entregue o
nosso problema da dependência a Deus, devemos cooperar com
Deus, fazendo nós mesmos, alguma coisa a respeito. Será que
estou fazendo essas duas coisas?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
Devo me preparar, fazendo cada dia o possível para crescer
espiritualmente e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Deus me
experimenta, me prepara e me submete à Sua vontade. Se não
estou treinado adequadamente, não posso ser aprovado no teste,
quando for o momento. Devo querer, acima de tudo, à vontade de
Deus. Não devo esperar aquilo que não estou preparado para ter.
Essa preparação consiste no tranqüilo contato consciente com
Deus, todos os dias, conseguindo aos poucos a força de que
preciso.
ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje me esforçarei ao máximo para fazer a vontade de
Deus, em todas as minhas atividades. Procurarei fazer o possível,
a fim de ajudar outros a descobrirem a vontade de Deus, em
relação a eles.
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8 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Devemos ir regularmente às reuniões de D.A.S.A.. Devemos
aprender a pensar de maneira diferente. Devemos mudar, do
pensamento dependente, para o pensamento sóbrio. Devemos
reeducar a nossa mente. Devemos tentar ajudar a outros
dependentes de sexo e/ou de romance e de relacionamentos codependentes. Devemos cooperar com Deus, gastando, no
Programa de D.A.S.A., pelo menos o mesmo tempo e energia que
gastávamos na pratica de nossos padrões de comportamentos
dependentes. Devemos seguir o Programa de D.A.S.A., da melhor
maneira possível, pois este é um Programa, cujos resultados vem
na mesma proporção em que nos entregamos ao Programa. Se nos
entregamos 10%, nossa melhora será de 10%. Se nos entregamos
100%, nossa melhora será de 100%. Será que me entreguei de
corpo e alma ao estudo, observância e prática do Programa de
Recuperação de D.A.S.A.?
MEDITAÇÃO PARA O DIA
A alegria da verdadeira Irmandade será totalmente minha. Vou
me regozijar na alegria da verdadeira Irmandade. Se eu tomar
parte nela, agora, uma maravilhosa alegria virá em troca. A união
entre pessoas espiritualmente preparadas é a corporificação do
propósito de Deus para este mundo. Preparar isto me dará uma
nova alegria de viver. Se eu tomar parte na alegria e no esforço da
humanidade, terei uma grande benção. Posso, aqui e agora, viver
verdadeiramente uma vida não terrena, mas celestial.
ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje observarei e praticarei os Princípios Espirituais da
Irmandade de D.A.S.A.. Só por hoje serei um membro produtivo
desta Irmandade Espiritual.
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09 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Se tivéssemos uma fé absoluta na força de Deus, para nos afastar
da nossa dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes, e se entregássemos inteiramente
a Deus esse nosso problema, não teríamos que fazer mais nada a
respeito. Estaríamos livres da dependência de uma vez por todas.
Mas como nossa fé tende a ser fraca, temos que fortalecê-la e
aumentá-la. Fazemos isso de várias maneiras. Uma maneira é indo
às reuniões e ouvindo os outros contarem como encontraram toda
a força de que precisavam para vencer seus padrões de
comportamentos dependentes. Será que o depoimento pessoal dos
outros adictos de sexo e ou de romance e de relacionamentos codependentes está fortalecendo a minha fé?

10 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Também fortalecemos nossa fé, trabalhando com outros adictos
de sexo e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes e
descobrindo que não podemos fazer nada para ajudá-los, a não ser
lhes contar nossa própria história de como encontramos uma
saída. Se outra pessoa é ajudada, é pela Graça de Deus e não pelo
que fazemos ou dizemos. Nossa própria fé é fortalecida, quando
vemos outro dependente encontrar a sobriedade, voltando-se para
Deus. E finalmente fortalecemos nossa fé, tendo algum momento
de calma toda manhã. Será que peço a Deus, nesse momento de
calma, a força necessária para continua longe dos meus padrões
de comportamentos dependentes?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
É a qualidade de minha vida que determina o seu valor. Para
julgar o valor da vida de uma pessoa, devemos estabelecer um
padrão. A vida mais valiosa é aquela onde existe honestidade,
pureza, altruísmo e amor. A vida de todas as pessoas deveria ser
julgada por esse padrão, a fim de determinar seu valor para o
mundo. Por esse padrão, muitos dos assim chamados heróis da
história não foram grandes homens. “O que adianta, a um homem,
ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma?”

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Meus cinco sentidos são meus meios de comunicação com o
mundo material. Eles são os laços entre a minha vida física e as
manifestações materiais à minha volta. Mas devo cortar todas as
ligações com o mundo material, quando desejo manter um contato
consciente com o Grande Espírito do universo. Tenho que
acalmar a minha mente e ordenar a todos os meus sentidos que
fiquem quietos, a fim de que eu possa ficar em sintonia para
receber a música das esferas celestiais.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje serei honesto, altruísta e amoroso, a fim de que,
através desse padrão eu possa melhorar cada vez mais a qualidade
de minha vida.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei colocar o meu espírito em sintonia com o
Espírito do universo, a fim de que através desse contato eu possa
receber a força de que preciso para me manter “limpo”.
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11 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Tendo algum momento de calma toda manhã, vamos depender da
ajuda de Deus durante todo o dia, especialmente se estivermos
conspirando para ter um contato a mais com a nossa dependência
de sexo e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes. E
podemos, honestamente, agradecer a Deus a cada noite, pela
força que nos tem dado. Assim, nossa fé é fortalecida por esses
momentos tranqüilos de oração. Ouvindo os outros membros,
trabalhando com outros dependentes de amor e sexo, tendo
momentos de calma meditação, nossa fé em Deus aos poucos se
fortalece. Será que realmente acredito nisto?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Parece que quando Deus quer mostrar aos homens como que Ele
é, mostra uma imagem muito bonita. Pense numa personalidade,
como expressão das qualidades de caráter de Deus. Seja, tanto
quanto você possa, uma expressão de caráter semelhante a Deus.
Quando a beleza do caráter de uma pessoa nos impressiona, ela
deixa uma imagem, à volta, que reflete em nossas próprias ações.
Assim, veja a beleza do caráter daqueles que estão à sua volta.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei examinar as grandes almas, até que a sua
beleza de caráter se torne uma parte de minha alma.
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12 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Numa passagem cristã intitulada “O Filho Pródigo” - o mesmo
“partiu para uma terra distante e acabou com seus bens, vivendo
desregradamente”. Isso é o que nós, dependentes de sexo e/ou de
romance e de relacionamentos co-dependentes fazemos.
Acabamos com nossos bens, vivendo desregradamente. “Caindo
em si, ele disse: ‘Vou me levantar e ir até meu pai.’” Isso é o que
você faz em D.A.S.A.. Você cai em si. Seu eu dependente não é o
seu verdadeiro eu. Eis porque nós, dependentes, somos tão felizes
em D.A.S.A.. Será que caí em mim?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
A simplicidade é a diretriz para uma vida satisfatória. Escolha
sempre as coisas simples. A vida pode vir a ser complicada, se
você permitir. Você pode ficar atolado nas dificuldades, se
permitir que elas tomem demais seu tempo. Toda dificuldade
pode ser, ou resolvida, ou ignorada e substituída por alguma coisa
melhor. Ame as coisas simples da vida. Respeite as coisas
simples. Seu padrão não deve ser nunca o do mundo de riqueza e
poder.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei amar as coisas simples da vida, a fim de
manter a minha vida longe das complicações e poder ser livre.
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13 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Escapamos de nossos falsos egos, das praticas dependentes e
encontramos nossos egos sóbrios e verdadeiros. E nos voltamos
para um Poder Superior, para pedir ajuda, assim como o “Filho
Pródigo” de levantou e foi até o seu pai. No fim da história, o pai
do filho pródigo diz: “Ele estava morto e voltou à vida, estava
perdido e foi encontrado.” Nós, dependentes de sexo e/ou de
romance e de relacionamentos co-dependentes, que encontramos a
sobriedade em D.A.S.A., certamente estávamos mortos e
voltamos à vida. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Será
que voltei à vida?

14 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Será que posso melhorar? Quero dizer: “Será que algum dia posso
me dar ao luxo de praticar meus comportamentos dependentes
outra vez?” A resposta é não. Mas pergunto: “Será que posso
continuar limpo?” A resposta é sim, definitivamente. Posso
melhorar, entregando meus padrões dependentes a um Poder
Superior a mim mesmo, esse Princípio Divino do universo que
muitos de nós chamamos de Deus, e pedindo a Deus, a cada
manhã, que me dê forças para continuar “limpo” durante as
próximas vinte e quatro horas. Pela experiência de milhares de
pessoas, sei que se eu quiser honestamente melhorar, posso. Será
que estou seguindo, com fé, o programa de D.A.S.A.?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Respire, com suavidade, no espírito de Deus, aquele espírito que,
se lhe for fechada à porta do egoísmo, fará você ser capaz de fazer
boas obras. Antes de mais nada, isso significa que Deus será
capaz de fazer boas obras através de você. Você pode se tornar
um canal para que o espírito de Deus corra através de você e na
vida dos outros. As obras que você pode fazer serão limitadas,
apenas, por seu desenvolvimento espiritual. Deixe seu espírito
ficar em harmonia com o espírito de Deus e não haverá limite
para o que você possa fazer no campo dos relacionamentos
humanos.

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Seja constante em tudo aquilo que a orientação de Deus leva você
a fazer. A firme realização do que parece certo e bom o levará par
o lugar onde você deveria estar. Se relembrar a orientação de
Deus, você verá que Sua direção foi muito lenta e que só quando
você realizou Seus desejos, á medida que pôde entendê-los, Deus
foi capaz de lhe dar uma direção mais clara e definida. Pelo
contato com Deus, você é levado a ter uma mente ativa e
responsável.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei ser um canal para o espírito de Deus, a fim
de que Seu espírito possa fluir, através de mim, dentro da vida de
outras pessoas.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei ser constante, ao fazer o que me parece
certo, a fim de que eu possa realizar toda a orientação de Deus, à
medida que eu possa entendê-la.
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15 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Antes de decidir nos afastar de nossa dependência de sexo e/ou de
romance e de relacionamentos co-dependentes, a maioria de nós
tem que ir contra uma parede. Vemos que estamos derrotados, que
temos que parar de resistir. Mas não sabemos que caminho tomar
para pedir ajuda. Parece que não há uma porta ou janela nessa
parede. D.A.S.A. abre uma porta para a libertação de nossos
padrões dependentes. Encorajando-nos a admitir honestamente
que somos dependentes e a perceber que não podemos praticar
nossos padrões de comportamentos dependentes e nos mostrando
que caminho tomar para conseguir ajuda, D.A.S.A. abre uma
porta nessa parede. Será que atravessei essa porta, rumo à
libertação da minha dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Devo ter um único objetivo, que é fazer minha parte na obra de
Deus. Não devo deixar as distrações materiais interferirem em
meu trabalho de melhorar relacionamentos pessoais. É fácil me
distrair com as coisas materiais, de modo que eu perca meu único
objetivo. Não tenho tempo para ficar ocupado com os mais
variados assuntos do mundo. Devo me concentrar e me
especializar naquilo que posso fazer melhor.

16 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Nós, dependentes de sexo e/ou de romance e de relacionamentos
co-dependentes, estávamos num carrossel, girando, girando, e não
conseguíamos sair. Esse carrossel é um tipo de inferno na terra.
Em D.A.S.A., saí desse carrossel, aprendendo a me manter
afastado dos meus padrões de comportamentos dependentes. Toda
manhã, peço ao Poder Superior que me ajude a continuar “limpo.”
E consigo desse poder, forças para fazer o que eu nunca poderia
fazer com a minha própria força. Não duvido da existência desse
Poder. Não falamos para o vazio, quando rezamos. Esse Poder
está presente, se eu usá-lo. Será que estou fora do carrossel da
dependência de amor e sexo, para sempre?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Devo me lembrar de que, em assuntos espirituais, sou apenas um
instrumento e de que caminhar espiritualmente sozinho é muito
perigoso. Não cabe a mim decidir como ou quando tenho que agir.
Deus planeja todos os assuntos espirituais. Cabe a mim me
preparar para fazer a obra de Deus. Tudo o que atrapalha a minha
atividade espiritual deve ser eliminado. Posso depender de Deus
para conseguir toda a força de que preciso para vencer essas faltas
que a bloqueiam. Devo ficar preparado, para que Deus possa me
usar como um canal para Seu Espírito.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei não me distrair com assuntos materiais a
fim de que eu possa me concentrar naquilo que posso fazer
melhor.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei fazer com que o meu egoísmo não
atrapalhe meu progresso nas coisas espirituais, procurando ser um
bom instrumento, com o qual Deus possa trabalhar.
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17 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
D.A.S.A. também nos ajuda a nos apoiar na nova vida em
sobriedade. Tendo reuniões regulares, de modo que eu possa me
ajuntar aos outros dependentes de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes que entraram por essa porta, nos
encorajando a contar a história de nossas próprias experiências
tristes com a dependência de amor e sexo e nos mostrando como
ajudar outros dependentes, D.A.S.A. nos mantém longe de nossos
“velhos padrões de comportamentos dependentes.” Na vida,
mudamos de uma atitude de orgulho e egoísmo, para uma vida de
humildade e gratidão. Será que vou tornar a atravessar essa porta,
para voltar à minha antiga vida de desespero, desesperança e
dependência?

18 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando nós, dependentes de amor e sexo, pela primeira vez,
chegamos ao D.A.S.A. e encaramos o fato de que devemos passar
o resto de nossa vida sem praticar os nossos padrões de
comportamento dependentes, muitas vezes isso nos parece
impossível. Por isso D.A.S.A. nos diz para esquecer o futuro e
vivê-lo um dia de cada vez. Tudo o que realmente temos é o
agora. Não temos passado e nem futuro. Como diz o ditado: “O
ontem já passou, esqueça-o; o amanhã não chegou, não se
preocupe; o hoje está aqui, desfrute-o.” Tudo o que temos é o
presente. O passado se foi para sempre e o futuro não chegou.
Quando o amanhã chegar, ele será hoje, Será que estou vivendo
um dia de cada vez?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Recolha-se na calma da unidade com Deus através da prece e da
meditação. Descanse nessa calma e nessa paz. Quando a alma
encontra sua morada na calma de Deus, é então que começa a
verdadeira vida. Apenas quando está calmo e sereno é que você
pode fazer um bom trabalho. Os desequilíbrios emocionais tornam
você inútil. A calma é baseada na completa confiança em Deus.
Nada no mundo pode separar você de Deus.

MEDITAÇÃO PARA O DIA
A persistência é necessária, se você quer progredir nas coisas
espirituais. Pela constante oração, firmeza e absoluta confiança,
você alcança os tesouros do espírito. Pela prática persistente, você
pode finalmente obter a alegria, paz, segurança, saúde, felicidade
e serenidade. No terreno espiritual, nada é difícil demais para
você obter, desde que você se prepare para isso com persistência.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei usar o mundo como se fosse uma roupa
folgada a fim de que eu possa me manter sereno por dentro.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei por em prática meus exercícios espirituais,
com persistência, a fim de que eu possa lutar pela paz e pela
serenidade.
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19 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando estávamos na ativa da nossa dependência de sexo e/ou de
romance e de relacionamentos co-dependentes , costumávamos ter
vergonha do passado. O remorso é um castigo mental terrível:
vergonha de nós mesmos pelas coisas que dissemos e fizemos,
medo de enfrentar as pessoas por causa do que elas pudessem
pensar de nós, medo das conseqüências do que fizemos durante a
nossa ativa. Em D.A.S.A. esquecemos o passado. Será que
acredito que Deus me perdoou por tudo o que fiz no passado, por
mais negro que tenho sido, desde que hoje eu esteja tentando
honestamente fazer a coisa certa?

20 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando estávamos na ativa da nossa dependência de sexo e/ou de
romance e de relacionamentos co-dependentes, estávamos
acostumados a nos preocupar com o futuro. A preocupação é um
castigo mental terrível. O que vai acontecer comigo? Onde vou
acabar? Podemos nos ver recaindo, piorando cada vez mais em
todos os setores de nossa vida e nos perguntando como será o fim
disso. Às vezes ficamos tão desanimados, ao pensar no futuro, que
brincamos com a idéia de suicídio. Será que parei, através de
D.A.S.A., de me preocupar com o futuro?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
O espírito de Deus está o dia todo em torno de você. Você não
tem pensamentos, nem planos, nem impulsos, nem emoções, que
Deus não conheça. Você não pode esconder nada de Deus. Não
trace sua conduta, só de acordo com a conduta do mundo e não
dependa da aprovação ou desaprovação dos outros. Deus vê em
segredo, mas recompensa abertamente. Se você estiver em
harmonia com o Espírito Divino, fazendo o melhor possível para
viver da maneira que você acredita que Deus quer que você viva,
estará em paz.

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Se eu atuar só no plano material, me afastarei de Deus. Devo
tentar, também, procurar atuar num plano espiritual. Atuar num
plano espiritual, da mesma maneira que o material, vai fazer com
que a vida seja aquilo que ela deveria ser. Sozinhas, todas as
atividades materiais não têm valor em si mesmas. Mas todas as
atividades, as aparentemente comuns e as aparentemente muito
importantes, são parecidas, se forem dirigidas de acordo com a
orientação de Deus. Devo procurar obedecer a Deus, do mesmo
modo que eu esperaria que um servo fiel e atento cumprisse
ordens.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei sentir a presença de Deus no decorrer do
dia.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei fazer com que a corrente do espírito de
Deus chegue até a mim através de muitos canais, a fim de que eu
possa atuar num plano espiritual, bem como no material.
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21 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Todos nós estamos buscando forças para vencer os nossos padrões
de comportamentos dependentes. Quando nós, Dependentes de
sexo e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes,
entramos em D.A.S.A., nossa primeira pergunta é: “Como vou
conseguir forças para me abster dos meus padrões dependentes?”
No início, nos parece que nunca vamos conseguir a força
necessária. Vemos membros mais antigos que encontraram a força
que estamos procurando, mas não conhecemos o processo pelo
qual eles conseguiram. Essa força necessária vem de várias
maneiras. Será que encontrei a força de que preciso?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Você não tem nenhuma necessidade espiritual que Deus não possa
suprir. Sua necessidade fundamental é espiritual, a força para
viver bem. O melhor presente espiritual que você recebe, quando
quer, é o de levá-lo a outras pessoas. Você ganha muito mais
quando dá. Deus lhe dá força, à medida que você a passa para
outra pessoa. Essa força significa aumento de saúde, aumento de
saúde significa melhor trabalho e melhor trabalho significa mais
pessoas sendo ajudadas. E assim continua, uma constante oferta
para satisfazer todas as necessidades espirituais.

22 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Em D.A.S.A., nós esquecemos o futuro. Por experiência sabemos
que, enquanto o tempo passa, o futuro cuida de si mesmo. Tudo
vai bem, enquanto nos mantemos longe de nossos padrões
dependentes de sexo e/ou romance e relacionamentos codependentes. Procuramos pensar no hoje. Quando nos levantamos
pela manhã e vemos o sol brilhando na janela, agradecemos a
Deus, da maneira como cada um concebe a Deus, por nos ter
dado um outro dia para desfrutar, porque estamos “limpos”, um
dia em que podemos ter a chance de ajudar alguém. Será que sei
que este dia é tudo o que tenho e que, com a ajuda de Deus, hoje
posso continuar longe dos meus padrões de comportamentos
dependentes?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Tudo está bem, fundamentalmente. Isso não significa que tudo
está bem apenas na aparência. Mas significa que o Poder Superior
tem um propósito para o mundo, que finalmente dá certo, quando
muitos seres humanos desejam seguir Seu caminho. “Usar o
mundo como se fosse uma roupa folgada” não significa ficar
perturbado pelo erro aparente das coisas, mas sentir-se
profundamente seguro da bondade e do propósito fundamental do
Universo.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje entregarei a minha necessidade espiritual aos
cuidados de um Poder Superior a mim mesmo, procurando usar
toda a força que eu receber em prol de ajudar aos outros.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei estar ao lado do meu Poder Superior em
minha jornada pelo mundo, tendo em mente que esse Poder
Superior tem um plano para essa jornada.
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23 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
A força vem da amizade que você encontra, quando entra em
D.A.S.A.. Só estar com homens e mulheres, que encontraram a
saída, dá a você uma sensação de segurança. Você ouve os
depoimentos dos companheiros em recuperação, fala com outros
membros e absorve o clima de confiança e esperança que há no
lugar. Será que estou recebendo a força vinda da amizade de
outros membros de D.A.S.A.?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
O Poder Superior está com você para ajudá-lo e o Seu espírito
está sempre com você. Não vacile em sua fé ou em suas orações.
Toda a força vem de um Poder Superior. Diga isso para você
mesmo, sempre e com firmeza. Diga isso, até que seu coração
cante com alegria pela segurança e força pessoal que isso significa
para você. Diga isso, até que a própria força da repetição afaste e
reduza a zero todos os males contra você. Use isso como um grito
de guerra. Toda a força vem de um Poder Superior. Então você
chegará a vitória, acima de todos os seus pecados e tentações, e
começará a viver uma vida vitoriosa.

24 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
A força vem do fato de você contar honestamente suas próprias
experiências com a dependência de sexo e/ou de romance e de
relacionamentos co-dependentes. Na religião, isso é chamado de
confissão. Em D.A.S.A., chamamos isso de depoimento ou de
partilha. Você dá um depoimento pessoal, compartilha suas
experiências da ativa, das encrencas em que se meteu, o
desmoronamento de seu lar, o dinheiro desperdiçado, as dívidas,
os anos perdidos, o afastamento dos amigos e toda a insanidade a
que se submeteu a fim de manter a sua dependência. Esse
depoimento pessoal revela as coisas que você escondia, põe as
cartas na mesa e você encontra liberdade e força. Será que estou
recebendo forças, quando faço o meu depoimento pessoal?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Não podemos entender o Universo completamente. O fato é que
não podemos mesmo definir espaço e tempo. Ambos não tem
fronteiras, apesar de tudo o que fazemos para limitá-los. Vivemos
numa caixa de tempo e espaço, que fabricamos por nossa própria
mente e do qual todo o nosso assim chamado conhecimento do
universo depende. O fato é que nunca vamos saber tudo, nem
fomos feitos para saber. Toda a nossa vida deve ser baseada na fé.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei levar uma vida significativa através da
força vinda de um Poder Superior. Só por hoje procurarei levar
uma vida vitoriosa.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei fazer com que a minha fé seja baseada na
minha própria experiência da força de Deus em minha vida.
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25 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
A força vem do fato de você vir a acreditar num Poder Superior a
você mesmo, que possa ajudá-lo. Você não pode definir esse
Poder Superior, mas pode ver como isso tem ajudado a outros
dependentes de sexo e/ou de romance e de relacionamentos codependentes. Você ouve os outros membros de D.A.S.A. falarem
isso e começa a entender a idéia por si mesmo. Você passa a
procurar rezar num momento tranqüilo, toda manhã, e começa a
se sentir mais forte, como se suas orações fossem ouvidas. Assim,
você aos poucos começa a acreditar que deve haver um Poder no
mundo além de você, que é mais forte do que você e para quem
você pode se voltar para obter ajuda. Será que estou recebendo a
força vinda de minha fé num Poder Superior?

26 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
A força vem também do trabalho com outros dependentes de sexo
e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes. Quando
você está procurando ajudar um novo membro com o programa,
está, ao mesmo tempo, desenvolvendo a sua própria força. Você
vê a outra pessoa na situação em que você mesmo poderia estar e
faz com que você resolva, mais do que nunca, continuar longe do
sofrimento imposto pela prática da dependência de amor e sexo.
Freqüentemente, você ajuda mais a si mesmo do que a outra
pessoa, mas se é bem sucedido em ajudar o novo membro a ficar
longe dos seus padrões de comportamento dependentes, fica mais
forte com a experiência de ter ajudado uma outra pessoa. Será que
estou recebendo a força vinda do trabalho com outros dependentes
de sexo e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
O crescimento espiritual é alcançado pela persistência diária, em
viver da maneira que você acredita que Deus quer que você viva.
Como a corrosão de uma pedra pelos pingos firmes da água,
assim sua persistência diária vai corroer todas as dificuldades e
obter para você o sucesso espiritual. Nunca deixe de persistir,
diária e firmemente. Vá em frente com coragem e sem medo.
Deus vai ajudá-lo e fortalecê-lo, enquanto você estiver procurando
cumprir a Sua vontade em relação a você.

MEDITAÇÃO PARA O DIA
A fé é a ponte entre você e Deus. É a ponte que Deus mandou
construir. Se tudo fosse visto e conhecido, não haveria nenhum
mérito em fazer o certo. Portanto, é da vontade de Deus que não
vejamos nem conheçamos diretamente as coisas. Mas, através de
nossa fé, podemos experimentar a força de Seu espírito. Podemos
atravessar ou não a ponte entre nós e Deus, como quisermos. Não
poderia haver moralidade, se não houvesse livre-arbítrio. Nós
mesmos devemos fazer a escolha. Devemos cultivar a fé.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei persistir, dia após dia, em adquirir
experiência espiritual, fazendo disso, um trabalho para a vida
toda.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei escolher e decidir atravessar a ponte da fé,
para que, ao atravessar essa ponte, eu receba a força espiritual de
que preciso.
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27 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Você consegue força para vencer os seus padrões dependentes de
sexo e/ou de romance e de relacionamentos co-dependentes,
através da amizade com outros adictos que encontraram a saída.
Você consegue força, compartilhando honestamente sua
experiência da ativa, com um depoimento pessoal. Você consegue
força, vindo a acreditar num Poder Superior que pode ajudá-lo.
Você consegue forças, trabalhando com outros dependentes de
amor e sexo.
Dessas quatro maneiras, inúmeros adictos
encontraram toda a força de que precisavam para vencer a
obsessão imposta pelos padrões de comportamentos dependentes.
Será que estou pronto e disposto a aceitar essa força e trabalhar
por ela?

28 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Quando você chega numa reunião de D.A.S.A., não está apenas
entrando numa reunião, está entrando numa nova vida. Estou
sempre impressionado com a mudança que vejo nas pessoas,
depois delas terem estado por algum tempo em D.A.S.A.. Às
vezes faço um inventário de mim mesmo, para ver se mudei, e se
mudei, de que maneira. Antes de encontrar D.A.S.A., eu era muito
egoísta. Queria tudo à minha maneira. Não acredito que já cresci.
Quando as coisas iam mal, emburrava como uma criança mimada
e freqüentemente saía para a pratica dos meus padrões de
comportamento dependentes. Será que ainda quero ganhar tudo e
não dar nada?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
O poder do espírito de Deus é a maior força do universo. Nossa
conquista de um pelo outro, os grandes reis e conquistadores, a
conquista da riqueza, os líderes do mundo financeiro, no fim, tudo
isso vale pouco. Mas aquele que conquista a si mesmo é maior do
que aquele que conquista uma cidade. As coisas materiais não
permanecem. Mas o espírito de Deus é eterno. Tudo o que é
realmente valioso no mundo é resultado do poder do espírito de
Deus.

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Há duas coisas que devemos ter, se queremos mudar o nosso
modo de vida. Uma é a fé, a confiança nas coisas que não vemos,
a bondade e o propósito fundamental do universo. A outra é a
obediência, isto é, viver de acordo com a nossa fé, viver cada dia
como acreditamos que Deus quer vivamos, com gratidão,
humildade, honestidade, pureza, altruísmo e amor. Fé e
obediência, essas duas nos darão toda a força de que precisamos
para vencer os nossos padrões de comportamentos dependentes
impostos pelos nossos defeitos de caráter e viver uma vida nova e
significativa.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei me abrir para a força do espírito de Deus, a
fim de que esse espírito melhore os meus relacionamentos com os
outros.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei ter mais fé e obediência, a fim de poder
viver uma vida muito mais significativa e proveitosa, como
resultado dessa fé e obediência.
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29 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Antes de encontrar D.A.S.A., eu era muito desonesto. Vivia
mentindo para encobrir a minha dependência de sexo e/ou de
romance e de relacionamentos co-dependentes. Mentindo a meu
cônjuge, sobre onde eu havia estado e o que havia feito. Não ia
trabalhar fingindo que estava doente ou dava alguma desculpa
desonesta. Eu era desonesto comigo mesmo, da mesma maneira
que com os outros. Nunca olhava para mim mesmo como eu
realmente era, nem admitia o grau da minha insanidade. Fingia
para mim mesmo que era tão bom como meu próximo, embora
achando que não era. Será que agora sou realmente honesto?

30 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Antes de encontrar D.A.S.A. , eu era muito desagradável. Desde o
tempo em que saí da escola, dei pouca atenção aos meus
familiares. Eu vivia às minhas próprias custas e nem mesmo me
preocupava em manter contato com eles. Depois de casado,
depreciava muito a minha esposa. Freqüentemente eu saía sozinho
para me divertir. Eu dava pouca atenção aos meus filhos e não
procurava entendê-los ou lhes demonstrar afeição. Meus poucos
amigos eram apenas companheiros de ativa, não amigos
verdadeiros. Será que deixei de amar, a não ser a mim mesmo?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Devo viver no mundo e ainda viver à parte, com Deus. Posso sair
de minhas horas de comunhão em segredo com Deus, para o
trabalho do mundo. Para conseguir a força espiritual de que
preciso, minha vida interior deve ser vivida à parte do mundo.
Devo usar o mundo como uma roupa folgada. Nada no mundo
deverá me perturbar seriamente, enquanto minha vida interior for
vivida com Deus. Toda vida bem-sucedida vem dessa vida
interior.

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Fique calmo, seja verdadeiro, esteja tranqüilo. Não fique
perturbado emocionalmente, por nada que aconteça à sua volta.
Sinta uma profunda segurança interior na bondade e no propósito
do universo. Seja verdadeiro para com os seus ideais mais
elevados. Não permita que você caia novamente nas antigas
maneiras de reagir. Não abandone suas armas espirituais. Procure
ficar sempre calmo. Não responda nem se defenda tanto das
acusações, sejam elas falsas ou verdadeiras. Aceite as ofensas da
mesma maneira que você aceita um elogio. Só Deus pode
realmente julgar sua pessoa.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei viver minha vida interior com Deus.
Procurarei fazer com que nada possa invadir ou destruir esse lugar
secreto de paz.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei não ficar perturbado pelo julgamento dos
outros, tendo sempre em mente, que somente Deus pode ser o juiz
de minha pessoa.
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31 DE JULHO - PENSAMENTO DE D.A.S.A. PARA O DIA
Será que comecei a ser mais altruísta, depois que entrei em
D.A.S.A.? Será que ainda quero tudo do meu próprio jeito?
Quando as coisas estão erradas e não posso ter o que quero, ainda
fico emburrado? Estou tentando não desperdiçar dinheiro comigo?
E será que fico feliz em ver minha família e meu lar terem atenção
suficiente de minha parte? Será que não estou tentando receber
tudo e não dar nada?

MEDITAÇÃO PARA O DIA
Todo dia é dia de progresso, progresso firme e avançado, se você
assim faz. Você não pode ver isso, mas Deus vê. Deus não julga
pela aparência exterior, Deus julga pelo coração. Deixe que Deus,
da maneira como você concebe a Deus, veja em seu coração um
simples desejo de fazer sempre a Sua vontade. Embora você sinta
que seu trabalho foi prejudicado ou não tem sentido, Deus vê isso
como uma contribuição. Quando uma pessoa sobe uma ladeira
íngreme, ela tem freqüentemente mais consciência da fraqueza de
seus pés trôpegos, do que da bonita vista, da grandeza, ou mesmo
do progresso alcançado.

01 DE AGOSTO – A quem devo reparações?
Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos
prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas
causados.
Texto Básico – 8º. Passo
Uma das primeiras perguntas que devo me fazer é: a quem devo
fazer reparações? A resposta é: sou eu. Sou eu mesmo que me
prejudiquei mais do que qualquer outra pessoa. Não raro, foi
através de minhas insanidades cometidas por minha dependência
da ativa que prejudiquei não só a mim mesmo, com as outras
relações que permeavam a minha vida. Ou seja, foram afetadas, a
minha família, meus relacionamentos sociais e também minha
parte profissional. Ao me aplicar de forma disciplinada no
caminho dos 12 Passos sugeridos, posso, ainda que haja dúvidas,
conseguir o almejado, minha integridade e dignidade de volta.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
O 1º. Passo pode me ajudar nestas reparações, mantendo-me
Unido (1ª. Tradição) ao propósito único (5ª Tradição), que através
da espiritualidade do programa, a oportunidade de um bom
apadrinhamento, eis que um “ser” novo começa ser um “viço” e
então, terei um “serviço” de minha recuperação por uma
consistente sobriedade.

ORAÇÃO PARA O DIA
Só por hoje procurarei ser perseverante em todas as coisas boas,
procurando avançar todo dia, apesar dos meus pés vacilantes.

Ao me aplicar o processo 5S em ação na minha jornada
eu não preciso sentir inseguro, o Poder Superior irá
conduzir-me a um amor próprio poderoso.
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02 DE AGOSTO – Profissionalismo em SLAA (DASA)

03 DE AGOSTO – O serviço das reparações

D.A.S.A. (S.L.A.A.) deverá manter-se sempre nãoprofissional, embora nossos centros de serviços possam
contratar funcionários especializados.
8ª. Tradição

O prestar serviço pode ser um grande reparador de danos
causados a outrem e a mim mesmo, desde que use dos
instrumentos dado pelo programa para me recuperar.
Anônimo

Quando me aplico no processo 5S, tenho condições de melhor
aprender com profissionais aquilo que falta para completar o
serviço diante da estrutura mundial de serviços

Eu me pergunto: que reparações eu preciso fazer? Sou tão integro
que não devo prestar serviço algum para ninguém? Isso, em si
mesmo não é uma autocentralidade, que conhecemos por
egoísmo, do qual nosso EGO, nos mantém aprisionados? Ora, diz
uma passagem do folheto As ferramentas do programa” que todas
as vezes que dou as costas ao serviço, dou de cara para o meu
EGOÍSMO. Não é razoável pensar que ao me dispor em prestar
algum serviço para a Irmandade, seja em qual nível for, posso
adquirir uma nova e bem vinda inteireza pessoal e uma dignidade
que fazem me sentir, amar e transmitir a alegria de ser uma pessoa
transformada com uma mensagem de esperança a outros? Porque
eu ainda resisto em prestar ou me dispor a colocar meus talentos e
capacidades em favor dos outros? Fiz um honesto e bem feito
inventário de quarto passo? Tive um padrinho que foi amoroso do
qual foi instrumento do Poder Superior para me orientar
bondosamente e cuidadosamente nos instrumentos que o
programa me oferece? Eu ainda estou com medo, com raiva,
procastino, desdenho ou minimizo os outros? Eu me valorizo
tanto que não tenho tempo para dar de mim mesmo aos outros?
Ora se quero e almejo a recuperação de minha adicção, tenho que
fazer algo a respeito, oportunidades existem, basta aplicarmos.

Quando uso dos princípios, sei que me recuperação
será importante no serviço a outros companheiros.

Atitude é preciso e Ação é a palavra de ordem. Então, a
ação é a palavra mágica que me liberta do EGO.
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A importância da observância desta tradição é que ela me remete
sobre a clara visão que devo ter que não devo querer ser um
profissional da mensagem de recuperação para outros. Ela me
lembra de manter simples e com humildade sobre a minha
experiência, força e esperança na transmissão da mensagem ao
adicto que ainda sofre. Isso não me impede porém que a mim seja,
negado fora da salas, que busque profissionais para ajudar em
meu autoconhecimento. Ela também me fala que devemos sempre
separar cuidadosamente o lado de um profissional de um membro
em sala de outro pessoal de recuperação. No entanto, por se tratar
de um irmandade mundial de homens e mulheres com um
propósito espiritual a estrutura mundial precisa manter em seus
quadros, profissionais especialistas, tais como tradutores,
contadores, advogados, secretários, dentre outros profissionais.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

04 DE AGOSTO – Desculpa, é minha anorexia....

05 DE AGOSTO – Reparando Espiritualmente

“...Se já em um relacionamento, nós somos incapazes de
dar de nós mesmos inteiramente ao relacionamento,
protegendo o que quer que nos mantemos mais vulnerável”
Do panfleto Anorexia, passos 1, 2, 3

“Sentia-me "usado" - eu era a droga que alimentava a
dependência de outra pessoa, um simples componente do
melodrama dessa outra pessoa. Eu não gostava daquilo e,
principalmente, não gostava de perceber o meu próprio
jogo.”
Texto Básico

Ao ler este trecho eu o me lembro da famosa palavra “Anedonia”
ou seja, a incapacidade de dar e receber alimento emocional,
físico e sexual que me façam sentir-me adequadamente a pessoa
que um Poder Superior me predestinou a felicidade com outras
pessoas. No entanto, por causa de meu padrão obstinado de
anorexia eu estou com dificuldade de me aproximar dos outros e
de mim mesmo. Isso por um acaso não se relaciona com a prática
do 8º. Passo que me fala de fazer reparações as pessoas a quem
tenha prejudicado. Ora, isso não me distanciou da proximidade
que eu tanto gostaria de ter e ao mesmo tempo me culpava, tendo
o sentimento de inferioridade a comandar minhas ações?
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

A sedução é um jogo, a intriga romântica e sexual é outra forma
básica de jogar, as aventuras mais “calientes” com meus
parceiros(as) é outro jogo, o flerte, o abraço, o toque, a
conversa...nossa que lista. Imagine o dano que eu possa ter
causado quando tudo isso foi “usado” como uma “droga” que
injetei na espiritualidade do outro e que causou-lhe um impacto de
grande volume emocional deixando-o perturbado em suas
emoções, ações e comportamentos. Literalmente dizendo, eu
“assaltei-lhe a dignidade e a inteireza” que tanto lhe fazia parte do
seu eu mais profundo. Então eu me pergunto: “de que forma
posso fazer reparações espirituais que venham a preencher esse
vazio da alma, sem sentir-me culpado, com medo ou ressentido?”

A partir deste momento irei aplicar os lemas: “Até que ponto isso
é importante”, “viva e deixe viver” e “mantenha-o simples”, pois
eles me ajudarão, junto com o meu padrinho/madrinha a
conseguir, com a força de um Poder Superior, fazer reparações a
quem eu possa ter prejudicado.

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

Cada um dos 12 Passos de Recuperação, mostram-me
um caminho seguro da qual depende minha sobriedade
pessoal.

Quando estou sinceramente disposto a olhar com
coragem sobre os meus defeitos, fico livre de minhas
prisões pessoais e faço livremente minhas reparações
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Quando eu me oriento espiritualmente pelo processo 5 S, eu tenho
uma Mão Segura de meu Poder Superior, orientando-me quais os
instrumentos necessários a quebrar meu orgulho e negação.

06 DE AGOSTO – Uma consciência mais profunda

07 DE AGOSTO – Um amor interminável, até onde???

“O que é um gatilho? Na sua compreensão mais ampla, um
gatilho é qualquer evento que eleja uma resposta forte em
nós e que pode nos estimular a agir para dentro ou para
fora em nossa dependência” Do panfleto Triggernig
Language and Behavior in Meetings (Comportamentos
e Linguagem adequada nas reuniões)

“O princípio básico é que o amor-próprio e a atenção
altruísta em relação aos outros seres humanos constituem
parte integral da vida dedicada à sobriedade.” Texto Básico

Eu já parei para pensar o quanto minhas ações falam, sem que ao
menos tenha me dado conta disto? Eu tenho me percebido “alto
emocionalmente ou embriagado por emoções que estejam a tal
ponto que venham a prejudicar a outro alguém, como um “olhar
de radar”, um “sentimento de possessão do corpo do outro”,
minha vestimenta está adequada, para não incentivar o padrão da
prática do outro”, “a minha maneira de falar, pode estar de forma
abusiva no meu compartilhar?” Todas e tantas outras perguntas
poderiam estar em minha lista de aproveitamento de meu processo
de auto-conhecimento e mudança de atitude. Isso não merece uma
reparação pela pratica do 8º. Passo em sala ou com algum
companheiro(a) particular?

Uma das importantes idéias do programa de recuperação é a
percepção que vai se afirmando ao longo da jornada espiritual.
Como diz um trecho da irmandade-mãe: “Uma vez aberta a porta
da espiritualidade, difícil é fechá-la e sempre é possível abri-la
mais um pouco”. Isto me dá a certeza de que, se for honesto,
praticar os princípios sugeridos, colocar-me a disposição, no
serviço, apadrinhar alguém, manter um contato consciente com
um Poder Superior, fazer algo diferente do que estava acostumado
a minha velha maneira de ser e estar, então me são possíveis
muitas oportunidades e escolhas. Eu posso escolher, esconder-me
na anorexia, ou posso manter me aberto a relacionamentos, eu
posso ter milhões de aventuras sexuais e amorosas ou posso me
colocar no equilíbrio de minhas emoções. Eu posso aderir ou não
ao que o programa sugere. Eu posso ou não ser capaz de ser uma
nova pessoa, quando pratico um amor-próprio e altruísta. A
decisão é somente minha!

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Uma honesta atitude perante os instrumento oferecidos pelo
processo 5 S, podem me lançar muita luz em minha confusão
emocional, devolvendo-me equilíbrio e paz interior.
O que estou fazendo com tudo o que me foi dado pelo
PS neste ponto em que me encontro da jornada?
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No dia que eu praticar o HOW – Honestidade, Mente Aberta e
Boa-vontade, sei que estou a caminho de práticas espirituais que
farão de mim uma nova e melhor pessoa.
“Sobriedade: amor por mim e por um Poder Superior”
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08 DE AGOSTO – Aprendendo com o outro

09 DE AGOSTO – Solte-se e entregue-se a Deus

“Para mim, parte da minha recuperação é estar aprendendo
a notar o impacto que minha forma de expressão tem sobre
os outros” Triggering Language and Behavior...

“Depois que nos mantivemos sóbrios durante algum tempo,
começamos a identificar essa necessidade que nos levava
a situações sexuais/românticas cada vez mais
desesperadas: a necessidade de que nossas vidas
tivessem um significado.” Texto Básico

É mesmo interessante o processo de auto-avaliação e autoconhecimento que sugerem nossos princípios espirituais. Sim,
porque tem-se a oportunidade de ver o reflexo exatamente
(quando eu estou aberto aos “toques” espirituais do meu Poder
Superior) então as outras pessoas falam delas e eu me reflito em
minhas atitudes, comportamentos e ações, que muitas vezes
passaram desapercebidas, pois eu estava cego pelo orgulho, pelo
medo, pela vergonha, pela culpa...enfim por uma série de defeitos
de caráter que não fui capaz de entender o mal que produziam na
múltiplas relações que tinha, tanto para comigo mesmo, quanto
para as outras pessoas. Eu certamente errei e falhei muitas vezes,
mas não preciso mais me castigar tão severamente. Hoje eu me
permito a contar com um parceiro infalível: o Poder Superior que
me ama incondicionalmente e me trouxe a um programa que Ele
falasse através de outras pessoas.

Por incrível ou mais duro que possa parecer é exatamente isto que
tanto almejava e minha vida: um significado! Ora, não era para
menos que houvesse um vazio interminável em minha vida, pois
apenas a via (e vivia-a) do ponto de vista material. E o espiritual?
Por um acaso sou morto-vivo ou pessoa sem alma? Se tenho as
duas disposições em minha pessoa, carne e espírito, então há um
propósito maior que um Poder Superior tem em mente para mim.
É bem verdade também que em muitas ocasiões eu fui orgulhoso,
fiquei com medo, ressentido, pratiquei anorexia, dei desculpas,
menti, roubei, matei e cometi atrocidades, mas nem por isso o
Poder Superior tirou-me a vida no minuto seguinte. Então eu paro
e penso, não seria prudente de minha parte, uma vez que estou em
um programa espiritual sugerido fazer algo em reparação de
danos? O que significa hoje para mim viver plenamente???

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Só por hoje, eu me disponho a estar aberto às muitas vozes que o
Poder Superior se utiliza para falar para comigo.
“É uma oportunidade maravilhosa de escolha, ao
perceber que já não sou mais a pessoa que eu era
antes: Amar incondicionalmente a mim e ao outro.”
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Quando colocar em pratica o processo 5 S na minha vida, sei que
ela terá um significado muito além de minhas melhores fantasias.
Soltar-se e entregar-se a Deus é não ficar no controle!
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10 DE AGOSTO – Servindo aos outros
“Nossa recuperação se torna gradualmente clara que só
podemos manter aquilo que nós livremente damos aos
outros” Tools Archieve and Maintain Sobriety in SLAA
Este trecho do folheto “Ferramentas para atingir e manter a
sobriedade em SLAA” fala de uma forma muito clara: Se quero
manter algo precioso que consegui conquistar, o desafio é passálo adiante” – e isto somente se consegue, por um legado, que se
chama: prestar serviço. Prestar serviço dentro da Irmandade não
deveria ser uma peça a encarada com dificuldade pela razão de
que este serviço irá me proporcionar uma “nova percepção” e
integração que talvez não tivesse consciente em minhas
habilidades. Por exemplo: posso ajudar ao meu grupo-base em
questões de prestação de serviço: coordenando reuniões,
vendendo literatura, apadrinhando alguém, etc. Depois na
Intergrupal,depois como Delegado Mundial e mais adiante na
Estrutura Mundial. E mais ainda, ao servir, recebo o dobro do que
dei. Pode ainda me ajudar a quebrar o padrão de anorexia e fazerme interagir com as outras pessoas...sem perceber estou me
recuperando das armadilhas de meus defeitos de caráter!
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
A oportunidade que o serviço me dá é igualmente proporcional ao
que me proponho a dar meu tempo e ação no programa espiritual.
Serviço = Ser+Viço= Vigor do Ser na sua inteireza
pessoal com a dignidade restaurada espiritualmente!
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11 DE AGOSTO – Viva e deixe viver
“Compreendemos que precisávamos perdoar os outros,
essencialmente pelas mesmas qualidades e atos pelos
quais nós mesmos estávamos procurando perdão. Para
nosso próprio bem, tínhamos que entender aqueles que
pensávamos odiar, a compreensão compassiva que
precisávamos para experimentar nós mesmos esse perdão”
Texto Básico – 8º. Passo
Ao analisar mais profundamente este lema, eu posso perceber o
quanto eu tenho que não só perdoar ao outros, mas principalmente
a mim mesmo. Isso é vivenciar a prática do lema em minha vida e
dar-me uma liberdade da prisão emocional e relacional que
mantinha-me preso a um fardo insuportável de uma mistura
altamente venenosa: medo, culpa, vergonha. Ao me conscientizar
de minhas potencialidades que estavam obscurecidas por estes
padrões, eu fui capaz de listar a coisa mais procurada: o perdão!
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Quando eu me percebo mais íntegro e mais equilibrado, me vejo
utilizando dos princípios espirituais, entrelaçados entre 12 Passos,
12 Tradições e o Serviço, eis uma maneira cabal de um perdão
invencível sobre qualquer angústia!
A paz que tanto ansiava em minha vida, veio-me quanto
pratiquei este lema e me dispus a perdoar!
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12 DE AGOSTO – Até que ponto isso é importante?

13 DE AGOSTO – Um dia de cada vez

“Não podíamos condicionar esse perdão aos outros à
redenção que tivessem feito, ou a ter corrigido seus erros.
Tínhamos que perdoá-los porque, como nós, eram doentes
e aflitos, e presumivelmente não tinham se proposto assim
na vida”.

“Agora era importante sair do estado emocional de fazer
contabilidade, parar de tentar “equilibrar o balanço” ou o
“escore”.
Texto Básico – 8º. Passo

Texto Básico – 8º. Passo

Como uma contabilidade, a vivência do lema “só por hoje” e “um
dia de cada vez”, me permite gerenciar melhor a relação que
consegui visualizar entre “as coisas que não posso mudar” e as
“coisas em que posso modificar” – isso é uma questão de
Sabedoria. No entanto, exigem coragem! Coragem de ser honesto
em não só listar defeitos ou imperfeições, mas antes de tudo, me
lembrar constantemente, dia, após dia, que sou uma pessoa de
valor e que antes de mais nada, um Poder Superior amoroso me
trata de forma gentil e carinhosa, mesmo que ainda, tenha dias de
nuvens tempestuosas no meu dia.

Que força interior eu descobri, quando ao me conectar
amorosamente a mim e aos outros, pelo perdão, sem autoindulgência. A verdadeira liberdade espiritual, não está
necessariamente sermos “acima de deus”, mas em um
reconhecimento honesto de abertura que me foi oferecida por
trabalhar-me com pessoas que, iguais em meus problemas, são
iguais também em minhas soluções. As soluções que o meu Poder
Superior traz até a mim, me faz perguntar as dificuldades: “Até
que ponto isso é importante?”

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
O não condicionamento de minhas insanidades a minha
sobriedade emocional e relacional, me fez elevar minha
capacidade de abrir-me a soluções jamais pensadas ou sentidas.
Isso faz sentido para mim? Eu compartilho do amor e perdão?

Uma das oportunidades de fazer “ao nosso tempo”, é que a “a
obediência ao que não é exigido” nos proporciona a liberdade em
ação de optarmos sermos livres de nossos defeitos de caráter ou
não. A escolha é somente minha. Ao me empenhar na prática
diária de viver o programa espiritual sugerido, sei que estou bem.

Meu primeiro compromisso com SLAA foi para comigo,
depois para com os outros e finalmente para com Deus,
eis a parceria de sucesso (The Journal p.4,May/Jun/97)

Quando encontrei o equilíbrio de meus desejos, saí de
um estado emocional confuso, graças a um Poder
Superior e a ajuda de um amoroso Apadrinhamento.
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14 DE AGOSTO – Primeiro as primeiras coisas

15 DE AGOSTO – Só por hoje

“Ao nos concentrarmos em nossa parte, chegamos a uma
nova compreensão de nossos motivos, tão freqüentemente
uma mistura dolorosa de necessidades humanas normais
por amor e uma vida significativa, deformada pela
dependência em algo feio e prejudicial a nós mesmos e aos
outros.”
Texto Básico – 8º. Passo

“Eu posso limpar a casa e olhar para o que minha
insegurança, vergonha e culpa tem feito por mim, podendo
afastar-me da dor e das trevas para a luz de auto-amor”
Old Meditations SLAA (The Journal p. 6, December, 89)

A medida em que me aprofundava na prática dos passos, em
especial neste, em que é mencionado a lista, eu pude ir me
percebendo mais enriquecido de qualidades que outrora eu não
conseguia visualizar. Tudo isso porque, eu me dei o poder
verdadeiro de compreender o verdadeiro motivo que alimentava
os meus padrões aditivos e como isso prejudicou as demais
relações.

Só por hoje desejo viver uma vida plena e rica espiritualmente,
tanto quanto possam ser meus piores obstáculos em recuperação.
Só por hoje, eu me permito amar e ser amado, por 3 pessoas: Por
mi mesmo, pelos outros e por um amoroso Poder Superior. Só por
hoje, eu me permito me livrar da culpa, do medo e da vergonha,
pois estas atitudes não representam a minha verdadeira natureza.
Só por hoje eu desejo perseverar nesse novo modo de vida que me
afasta da “teia das trevas” e me lança a “Gold Braid SLAA” (ou
Trama Dourada SLAA). Só por hoje eu serei feliz e amável!
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

Ao identificar as prioridades de minha vida, comecei a
perceber que algo havia feito em favor de minha
sobriedade. Eu comecei a prestar um serviço de valor a
minha capacidade de amar-me acima de tudo.

Sem perceber eu estou sendo levado a “tecer uma teia amorosa”
sobre a qual eu irei revestir-me de alegria, paz e contentamento
espirituais profundos. Os 5 dedos da mão que “tricotam” este
tecido espiritual profundo são: Passos, Serviço, Apadrinhamento,
Espiritualidade e Sobriedade.
Eu me dou auto-amor, quando me entrelaço sobre os
recursos da prática do 5S: Passos, Serviço,
Espiritualidade, Apadrinhamento e Sobriedade: Só por
hoje, a luz do amor, me afasta das trevas da
insegurança, da culpa, do medo e da vergonha!
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A vida significativa que tanto anseio, pode ser na verdade uma
descoberta de que, concentrando-me mais em princípios do que
nas personalidades doentias, eu consigo uma unidade de propósito
e bem-estar para mim e para os outros (1ª. Tradição).

16 DE AGOSTO – Esqueça os prejuízos

17 DE AGOSTO – Solte-se e entregue-se a Deus

“Em um momento eu não pratico. Eu uso uma atitude de
gratidão e amor a mim mesmo”
Old Meditations SLAA (The Journal p. 6, December, 89)

“Estou convencido de que o que eu penso determina a
minha experiência, e pode afetar profundamente o mundo
em torno de mim”
Old Meditations SLAA (CA Journal p. 3, December, 89)

Como ser grato por tudo o que tenho conseguido por este
programa que me tem devolvido a vida? Há muitas formas de
fazê-lo. Uma delas é: “Dar de graça o que de graça recebeis” –
colocar-se a serviço. Outra pode ser, me oferecer como padrinho
para alguém ou ser apadrinhado. Outra ainda pode ser a confecção
de uma lista de gratidão, que comece pela letra “A” e termine pela
última letra do alfabeto, listando todas aquelas coisas em que
posso ser grato. Outra sugestão, pode ser tentar estabelecer uma
conexão mais profunda com o Poder Superior de meu
entendimento para ouvir Sua vontade e pô-la em prática.

Porque é tão importante ser o “controlador de tudo e de todos”? A
que esta atitude me levou, a não ser o desgaste emocional e
relacional? Ora, eu sou capacitado a ter todas as respostas, em
todos os momentos? Claro que não! Isso é um assunto para o meu
Poder Superior! O meu trabalho prioritário é manter-me aberto a
novas possibilidades e trilhar um programa sugerido que em
muitas das suas facetas, me oferece sugestões das mais variadas,
dando-me perspectivas não eram consideradas. Então cabe a mim
decidir se me mantenho preso a velhas maneiras de pensar e agir,
ou me disponho a ser livre, trilhando uma jornada espiritual.

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Uma forma singular de viver este lema, seja talvez a inexistência
de uma “regra formal” de viver sobre a vontade dos meus desejos
doentios, mas sim de uma amorosidade profunda que descubro ao
ser agradecido por esquecer os prejuízos, e colocar-me sobre a
força da Vontade de um Poder Superior para mim.
Quando verdadeiramente me coloco aos cuidados
amorosos de um Poder Superior, descubro-me amando
mais e exigindo menos de tudo e de todos, isso por si
só é uma expressão profunda do amor a mim mesmo!

Eu anseio tanto uma plenitude amorosa, ei-la aqui neste lema.
Soltar-se entregar-se ao Poder Superior, pode me revelar a
Grandeza de Sua Vontade para minha recuperação e sobriedade.
Eu me pergunto: eu estou disposto a experimentar este poder
transformador em minha vida, expandindo-a para os demais?
Agora eu sei que o que penso tem a ver com meu
cérebro e o que sinto tem a ver com o que pensa e
sente um Poder Superior para mim em seu Grande
Amor sobre quaisquer situações em que me encontre.
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18 DE AGOSTO – Mantendo a mente aberta

19 DE AGOSTO – Boa vontade e Honestidade

“Eu sei que o meu verdadeiro valor mentalmente provém do
Espírito, e só Espírito. No meu coração, no entanto,
continuo a identificar “esses padrões emergentes em novos
domínios” – agora ainda em recuperação de atividades”
Old Meditations SLAA (The Journal p. 11, May/June, 97)

“Como me tornei honesto, eu percebi que a minha recaída
começou quando eu comecei a pensar que eu estava
curado da doença. Minha atitude começou a cair no velha
modalidade adictiva da auto-centralidade”
Old Meditations SLAA (The Journal p. 15, May/June, 97)

Eu poderia me perguntar o que significa manter a mente aberta?
Esta é uma pergunta que tem muitas respostas, sem contudo ter
uma única e certa. Porém, entendo que ao manter-me aberto a
uma Vontade Superiora, eu estabeleço uma força capaz de manter
longe das “artimanhas” dos padrões adictivos. Por isso é sugerido
que como um jardineiro atento as “ervas daninhas” eu preciso
estar constantemente “afiando os meus instrumentos espirituais”.
Isto, em outras palavras quer dizer: Trabalhar o meu programa
espiritual da melhor maneira, de acordo com os princípios
espirituais que ele sugere da melhor forma que possa executá-los.

Diz que quando alguns membros de afastam do programa é
porque eles “tomaram o chá do já to bom”. Isso com certeza não é
bem assim, quando se trata de coisas interiores e que em apenas
num passe de mágica é possível resolvê-los. Assim, como a
progressividade dos defeitos de caráter levou anos a fio para o seu
desenvolvimento, isso também se aplica a nova vida que eu fui
levada. Por isso, “honestidade, mente aberta e boa vontade”, como
diz a própria sabedoria é capaz de produzir recuperação e
sobriedade.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Eu hoje consigo entender a famosa “parceria” sugerida em nosso
texto básico. É a minha oportunidade de trabalhar junto com o
Grande Jardineiro de meu espírito e que me refaz em todas as
coisas, conectando ao Amor Verdadeiro que não perece na
carência de falsas emoções, sentimentos e ações.
Eu terei lindas flores, se continuamente cultivar em
meu jardim, as ferramentas espirituais do programa.
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Quando me permito estar aberto mais sobre a centralidade dos
princípios sugeridos pelo programa e servir aos demais em suas
dimensões, sei que posso estar no caminho que meu Poder
Superior desejou para mim: a liberdade, o amor e a paz em minha
vida.
* EGO – Edging God Out – quando me afasto de Deus,
dou de cara para meu padrões aditivos. Uma das
ferramentas para ajudar-me nesta tarefa é me por em e
a serviço dos outros (*Tools to archive and maintain
sobriety SLAA, item 7)
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20 DE AGOSTO – Faminto, Irritado, Sozinho, Cansado?

21 DE AGOSTO – Riscos pela Anorexia?

“Sobriedade emocional é saber que se estará bem, mesmo
quanto estou zangado, agitado ou duvidoso. Trata-se de
saber se Deus existe – para mim e comigo”
Old Meditations SLAA (The Journal p. 3, May/June, 97)

“Mas ainda parecíamos incapazes de responder à altura,
muitas vezes lutando contra nossos bloqueios interiores
que mantinham as experiências de verdadeira confiança e
preocupação à distância”
Texto Básico – 6º. Passo

Eu não me percebia em meus sentimentos e atitudes, mas desde
que comecei a aprender a conhecer sobre mim mesmo, estou
aprendendo a identificar como os meus padrões de dependência
me deixam literalmente “FISCado”, ou seja, fico Faminto,
Irritado, Sozinho ou Cansado. Eles agem na base em que falam,
pois “aparecem sorretareiramente” sobre estes aspectos, e então
eu “os mascaro” com as minhas práticas adictivas. Isso foi-me
possível quando sobre a prática do programa e deste 8º.passo me
abrindo os olhos e como sair destes de forma saudável.

Quando me dispus a fazer uma lista de todas as pessoas
prejudicadas e a fazer reparações a todas elas, pode constatar em
minha relação, um ingrediente que não havia me dado conta: o
padrão de anorexia. Ou seja, eu me mantinha distante das pessoas
e mais, eu consegui perceber o quanto eu mesmo me distanciara
de meu próprio eu. Então, através desta lista de pessoas, eu tinha
um serviço a prestar a mim mesmo: aprender a responder a altura
de uma confiança própria, tendo como base uma auto-estima
assertiva para que houvesse a oportunidade de uma aproximação
saudável, não só para comigo mesmo, mas para com as demais
pessoas.

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Quando me sinto FISC, eu disponho de vários instrumentos a
minha disposição para superá-los. Listando apenas alguns: 12
Passos, 12 Tradições, Lemas, Serviço, Espiritualidade, Encontros,
Reuniões, Apadrinhamento, inventário de 4º. Passo, conexão com
um Poder Superior...Então quais destes instrumentos me utilizo
para não cair na “teia macrabra dos padrões doentios”?
Eu sei que o meu Poder Superior me ama, sobre
quaisquer circunstâncias, pois constantemente me
oferece diariamente a oportunidade de reescrever
minha vida no amor e na paz!
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A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
As reuniões de anoréxicos são um excelente local, onde posso
novamente adquirir uma confiança saudável, correr riscos de
verdadeiramente colocar meus sentimentos com relação a
anorexia e seus padrões. Lá eu me encontro com os meus iguais,
fazendo uma diferença saudável na relação do eu para com os
outros.
Trabalhe o programa e não o problema (panfleto
anorexia 1-2-3, 2009)
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22 DE AGOSTO – Compartimentos abertos...

23 DE AGOSTO – Um programa de 12x12x12

Esses bloqueios eram dolorosos de se reconhecer,
especialmente agora quando sabíamos que desejávamos
confiar e assumir riscos compartilhando com os outros. Isso
era ainda mais doloroso porque podíamos ver que essas
barreiras estavam dentro de nós, e não conseguíamos
saber como desmontá-las.
Texto Básico – 6º. Passo

“É através da espiritualidade de um programa de 12 Passos
que posso manter a minha espiritualidade centrada e
manter-me em sobriedade em todas as áreas de minha
vida”
Old Meditations SLAA – 1992 - Chicago - SL

Ao dar continuidade em minha lista de relações para com as
pessoas, eu pude visualizar como minha vida havia se tornada
fragmentada, em compartimentos hermeticamente fechados e
isolados entre si. Ora, não era para menos. De um lado estava o
padrão anoréxico e do outro, o compulsiva. Em muitas ocasiões,
ambos estavam presentes ao mesmo tempo. Interessante era
perceber que ambos se auto-decladiavam, em forma de atitudes
insanas que fugiam ao meu controle, deixando-me “quebrado” em
meus sentimentos, emoções e atitudes.

Eu estou de acordo com o trecho acima mencionado. Ele me faz a
referencia ao “Triângulo Amoroso Perfeito de 3 lados iguais”.
Sim. Nenhum dos lados é mais importante do que o outro. Todos
são igualmente importantes: Passos, Tradições e Serviço. Sem
qualquer um destes lados do triangulo amoroso, minha
recuperação fica em haver em alguma parte de mim mesmo. A
espiritualidade centrada em nossos princípios sugeridos são a
vitalidade de minha conexão com a liberdade de meus padrões
dependentes, recordando-me da verdade espiritual profunda na
ligação de um todo maior: Eu – Outro – Poder Superior.

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO

O arsenal espiritual que disponho na irmandade, como os 12
Passos, as 12 Tradições, o Serviço, as reuniões, os encontros, o
apadrinhamento, a Espiritualidade e o compartilhar de minhas
experiências vividas, são as oportunidades que um Poder Superior
me oferecem para saber identificar meus bloqueios e fazer deles
pontes para meu crescimento pessoal e sobriedade contínua.
Identificar as características de nosso potencial,
desencadeia as respostas (Triggering Language and
Behavior Meetings)

Todos os 3 legados, são um convite amoroso de uma profunda
conexão do amor verdadeiro na busca de uma sobriedade que me
permita manter o equilíbrio de minhas emoções, sentimentos e
ações. O ferramental que disponho espiritualmente me capacita a
enfrentar qualquer batalha! Os princípios são minha segurança.
Sobriedade deu-me a capacidade de fazer todas
aquelas coisas que nunca imaginei ser possível (The
Journal p.7 Nov/Dez 97)
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24 DE AGOSTO – O celibato de sentir-se

25 DE AGOSTO – Insanidade versus Tradições

“Na verdade eu estava sentindo um grande medo, não
sabia o que poderia acontecer num encontro desses.
Depois de passar a vida inteira procurando anestesiar
meus sentimentos, estava eu, indo passar um final de
semana num lugar onde a única coisa que me diziam era
que eu deveria SENTIR”
Jornada 23 - 2006

“Deus ajude-me a lembrar da recuperação e de utilizar as
ferramentas a minha disposição quando eu não sou tão
forte”
SLAA Digest 1992

Como está colocado em uma sábia passagem: “Coragem é o medo
que rezou suas orações”. Isto é verdade quando, me disponho,
mesmo que me sinta inseguro. Eu posso me lembrar muito bem de
meus primeiros anos na caminhada dos anônimos, era exatamente
este sentimento experimentado. Mas auto lá, dizia o Poder
Superior: Siga em frente! Bem, eu não sabia muito bem no que ia
encontrar, mas hoje, após algumas horas de caminhada na
jornada, eu tenho a grata satisfação de ter sido levado a uma
viagem profundamente espiritual, não sem dores ou sofrimentos,
mas com deleites espirituais profundos. A minha missão dada por
um Poder Superior: Sentir-me íntegro e digno novamente. Minhas
ferramentas: Princípios Espirituais.
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Uma importante etapa do auto-conhecimento é o SENTIR-SE, ao
invés de camuflar a dor e o sofrimento através de padrões
adictivos. Por isso o celibato, pode ser um grande aliado.
Após a retirada veio a paz de espírito – uma verdadeira
paz dentro de mim (The Journal p.8 May/June 97)
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Diz a sabedoria dos anônimos que: “Insanidade é repetir as
mesmas coisas, esperando resultados diferentes” – Em termos de
padrões adictivos, os resultados serão inevitavelmente os mesmos.
Então, ao me dedicar em reparar os danos a outras pessoas por
uma relação em uma lista eu posso colocar a muitas insanidades
que no passado eu possa ter cometido. Mas eu devo lembrar e
apoiar-me em atributos que possa fazer parte das minhas
qualidades e talentos especiais encontradas no meu inventário do
4º. Passo. Eu posso lembrar que estou sendo integrado novamente
a meus verdadeiros valores, através de uma unidade, de um bemestar (1ª. Tradição), que se faz presente em uma Consciência
Coletiva manifestada por um Poder Superior nas reuniões (2ª.
Tradição) e que me dá autonomia verdadeira (4ª. Tradição),
incentivando a cumprir o propósito primordial único, levar a
mensagem a outro adicto que ainda sofre (5ª. Tradição), orientame no verdadeiro poder que tenho em mãos (6ª. Tradição), me
leva ser uma pessoa auto-sustentável emocional e
sentimentalmente (7ª. Tradição). Lembra-me que sou único na
transmissão da mensagem (8ª. Tradição). Faz me evitar
controvérsias (10ª. Tradição), orienta-me no poder da atração pelo
exemplo e não das personalidades (11ª. Tradição) e me da uma
base segura pelo anonimato (12ª. Tradição). Tudo isso me faz
pertencer por igual (3ª. Tradição). Então, Insanidades, para que?
Hoje eu faço escolhas espirituais para minha vida.
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26 DE AGOSTO – O trabalho do Último passo, será?

27 DE AGOSTO – Relação, prejuízo e reparações

“Quando compartilhamos profundamente a partir do coração, o
amor vem através dos outros, não importa como tão dolorosa ou
embaraçoso o conteúdo do que tenhamos dito Isto cria abertura.
Quando vemos o amor incondicional da Irmandade em seus
membros tem um para com o outro, não importa o quão
vergonhoso ou doloroso são seus padrões de ativa que começam
a abrir-nos a esse amor. de nossos corações se conecta com o
amor em sala e começa assim a cicatrização”
Old Meditations SLAA 1992

“Eu não posso, Ele pode, se eu O deixar!” – Old Meditations
SLAA – 15/02/92

No enunciado da 8ª. Tradição, lê-se claramente que o trabalho do
décimo segundo passo deve permanecer não profissional. Esta
tradição é plena de significado, pois ela me remete ao autor
principal da transmissão da mensagem: eu mesmo. Não diz-nos
que “nós apenas compartilhamos da experiência, força e
esperança” – É por isso que sou o portador de uma singularidade
impar na transmissão da mensagem a outro adicto. Como
compartilhamos de sofrimentos iguais, sou incentivado a levar a
esperança por soluções iguais, encontradas nos mais diversos
meios que meu Poder Superior se utiliza para a transmissão de seu
amor incondicional. Neste processo amoroso, a sala, as reuniões,
os encontros, o apadrinhamento, o serviço, os princípios
espirituais...tudo tem igualmente a importante mensagem a ser
transmitida. Então vem-me a cabeça: será que este não seria o 1º.
Passo? E mais, não é por um acaso que todos estes princípios
espirituais foram uma grande teia protetora que me lembra de
envolver-me de forma verdadeiramente amorosa aos outros?
Deus dá-me o que preciso (Old Meditations, p.10)
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Quando estava elaborando minha relação por uma lista no passo
8, me detive em três palavras que considero-as chaves na prática
deste passo: Relação, prejuízo e reparações. Elas me lembram que
ao fazer uma relação, eu posso encontrar muitas coisas que podem
estar ainda escondidas pelos meus defeitos de caráter ou mesmo
imperfeições. Seguindo em seu raciocínio lógico, o passo me fala
de prejuízo. Ora, não só prejudiquei aos outros como a mim
mesmo. Não fora a minha força de vontade insana que motivava a
padrões doentios de comportamentos que me deixaram o vazio?
Logo após, o passo continua dizendo que as reparações são
precisas nas relações. Assim, eu me pergunto: eu estou disposto a
me reparar espiritualmente no processo de auto-conhecimento? Eu
me permito abrir a novas soluções e alternativas antes não
consideradas que me levem a transformar prejuízos em lucros e
ricos dividendos? Eu me relaciono como uma pessoa de valor
para mim mesmo? Minhas relações estão melhores ou estão mais
amargas do que antes? Quais os recursos que tenho utilizado para
me lembrar da frase acima: “eu não posso, Ele pode, se eu O
deixar”? Quando realmente irei admitir meu fundo do Eu posso?
A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
Deus sabe exatamente como resolver tudo e como dar
a todos o melhor para o que eles precisam (Old
Meditations 1992-2000, Chicago IL)
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28 DE AGOSTO – Comportamentos saudáveis

29 DE AGOSTO – Integridade e dignidade incomums...

“Eu raramente falava nas reuniões, uma vez que me sentia tão
deslocada e inexperiente. Eu ficava sufocada em situações sociais
e recusava vários convites para festas. Quanto eu resolvi ir a
alguma, eu sentava em uma cadeira, ficava quieta e saia logo
após ter chegado na festa. Mas o que mais me fazia sofrer eram
meus padrões anoréxicos com o meu parceiro”
Articles from The Journal, Stories with Anorexia Focus
Eu poderia me perguntar quais seriam meus comportamentos
saudáveis que gostaria de ter para mim vida. Eu tenho isso
relacionado, seja através de uma relação pelo passo 8 ou por um
inventário de 4º. Passo? Eu ainda estou me escondendo de alguma
intimidade verdadeira? Do que eu me escondo? Estou com medo
de entregar-me e soltar-me a um Poder Superior que me ama de
forma especial, por sentir-me inferiorizado ainda em meus
sentimentos, atitudes e ações comportamentais? Eu ainda estou
brincando de “roleta-russa” em meus desejos e sentimentos? Eu
tenho dificuldades em sentir um prazer verdadeiro, que me
conduza a uma vida de alegrias constantes de realizações para
comigo mesmo e para com os outros? Eu tenho me permitido uma
conexão verdadeira pela espiritualidade do programa? Uso da
Oração da Serenidade, dos lemas, do apadrinhamento, do serviço,
das reuniões, dos encontros, e tantos outras oportunidades para
ajudar-me a desenvolver comportamentos saudáveis que gostaria
de vivenciar em minha vida? Eu posso me amar como sou?
Em recuperação, aprendemos que a realidade não vai
nos matar...(Old Metitations, Flórida Beach,1999)

“Por favor, Deus, ajude-me a fazer as coisas necessárias
para ficar sóbrio pela minha retirada. Ajuda-me a lembrar
de ir às reuniões, desenvolver um sistema de apoio, ler
tudo sobre minha doença e minhas listas. Acima de tudo,
lembre-me que é necessário um tempo para desenvolver a
gratidão – que estou tentando ser “honesto” e não “bom”.
Virginia Beach Group SLAA, 1992
O que há de incomum em minhas tendências de baixa autoestima? Uma das possíveis respostas, dentre muitas poderia ser:
medo, culpa, vergonha, abusos diversos...isso por um acaso não
me deixou desintegrado de mim mesmo, ou seja ao “pedaços”.
Como eu posso novamente me sentir novamente “inteiro” e
“digno” de respeito e valor? Os 3 primeiros passos dão um norte a
resposta: admissão do problema e ingovernabilidade, vir a
acreditar em um Poder Superior, para a devolução de minha
sanidade e fazer a entrega de minha vontade e minha vida a este
Poder Superior. Um outro recurso seria a confecção de lista dos
padrões adictivos, e conseguir um padrinho. Ir as reuniões pode
ser um alimento espiritual que me dará várias pistas sobre mim
mesmo. Praticar os restantes dos Passos. Aderir também as 12
Tradições, lembrando-me de que elas são também para minha
recuperação. Devolver ao programa e a Irmandade, tudo aquilo
que de graça tenho recebido, então prestar serviço, tornar-se algo
que pode me aliviar do sentimento de fracassado e inutilidade. O
uso dos lemas pode ser outro recurso proveitoso. Buscar a
espiritualidade, seja ela qual for, pode me alinhar a uma Vontade
Superiora a minha e assim ser grato por tudo o que tenho vivido.

253

254

30 DE AGOSTO – As profundidade das promessas

31 DE AGOSTO – Companheiros de Recuperação

“Nós podemos compreender o que significa ter dignidade
do eu” (The Promisses SLAA, 1986. p. 95-96) – Jornada 25 2007

“É importante escolher um padrinho que o ajude a estimular
a recuperação...alguém cuja a sobriedade e experiência em
recuperação você respeite”.
Tools to achive and maintain sobriety in SLAA, item 4

Quando cheguei a este programa de vida, eu me achava incapaz
de crer em uma luz no final do túnel. Mas sabiamente, um Poder
Superior conduziu-me a uma sala de iguais, e aos poucos, muito
lentamente eu fui me abrindo e compartilhando. Simples
sugestões me foram dadas: continue voltando que funciona,
pratique os passos, use os lemas, mantenha o simples, viva um dia
de cada vez, preste serviço, vá a encontros, leia a literatura,
busque um padrinho...enfim, fora me dado escolha entre viver
uma vida fútil, sem sentido para uma auto-descoberta e autoconhecimentos, capazes de fazer-me aprofundar na capacidade de
mudança de vida. Foram tanto os momentos e oportunidades que
eu me auto-desafiei que, sem me perceber, de uma pessoa isolada
em um mundo pequeno e fechado, tornei-me uma pessoa aberta,
global e integrada. Meus sentimentos e comportamentos, foram
sendo restaurados a um nível que eu jamais poderia fazer este
trabalho de forma solitária. Então, Juntos, nós podemos o que
sozinho eu não consigo! Em termos reais, foram apresentadas
para mim, que mesmo a desafios que possam interferir em minha
busca de contentamento e realização pessoal, uma compreensão
aprofundada da dignidade do meu eu verdadeiro.
Estou enchendo a minha alma com uma nova forma de
vida e uma compreensão de quão rica é a vida sem a
adicção (Old Meditations, June, 8, 1998)

Me lembro bem, que nos primeiros anos de minha caminhada, um
companheiro, que depois se tornou meu padrinho, disse-me:
“Caminhar sozinho espiritualmente é perigoso” – Isso é uma
verdade e tanto. Porque para um adicto, seus pior inimigo é ele
mesmo, uma vez que os padrões manipulativos e auto-centrados
do EGO, dissimulam a verdade, levando-me a prática destrutiva
do “brilho” de amortizar minhas carências emocionas, afetivas,
amorosas e relacionais. Um dos recursos espirituais é a parceria
que posso estabelecer com o meu Padrinho em minha
recuperação. Compartilho trechos internacionais interessantes:
“Como trabalhamos em cada passo do nosso processo de
recuperação, nos começamos a ver que temos opções. Com a
ajuda do nosso Poder Superior, de outras pessoas no programa e
nosso padrinho, os passos nos ajudam a uma orientação clara de
nossa linha de comportamentos adictivos, ajudando-nos
mutuamente”. “Hoje, eu opto por utilizar os 12 Passos, o meu
Poder Superior, meu padrinho e outros programas para ajudarme a ficar livre da dor de meus comportamentos adictivos”.Todos
nós precisamos de outras pessoas que tenham trabalhado sóbrios
os passos com seus padrinhos. Esta é a forma como o ele
funciona”. Para mim, uma sugestão do meu padrinho é
verdadeiramente um ato de amor, e não conduzir a uma luta pelo
poder” (Old Meditations, 1992 -2000)
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01 DE SETEMBRO – Respeitando os Limites Saudáveis

02 DE SETEMBRO – HOW versus HALT *

“Entretanto, o sentimento confuso e “incompleto”, tantas
vezes parte das conseqüências de uma relação
dependente, tinha que ser encarado, no novo contexto da
abstinência, e não evadido através do uso inapropriado
desse Passo”.
Texto Básico – 9º. Passo

“Não importa o resultado, mantemos com a nossa recuperação
uma parceria de integridade. O sucesso em SLAA (DASA) é
acerca de modificar aos nossos padrões, tornando-se mais autoconscientes e praticar a honestidade no relacionamento com
outras pessoas que podem estar aí para nós”.
(Tools to achieve and maintain sobriety, item 13)

Com a prática da programação, eu começo a perceber como meus
verdadeiros limites e os limites dos outros necessitam ser
respeitados. O simples fato de encarar o meu próprio limites de
abuso, faz com que eu respeite o limite do abuso do outro. Uma
vez que a “dinâmica dos padrões se faz pelos espaços vazios”,
fica mais observável para mim, em termos práticos, quando no
processo de abstinência eu reconheço quais sentimentos estão em
falta e quais eu disponho para ajudar a encarar a realidade e
mudá-la. Este passo, quando utilizado com prudência e sabedoria,
tem um enorme potencial de agir em favor de mim, através de
mim e atinge os limites dos outros de forma saudável.

Hoje eu pratico honestamente um programa que me devolveu a
vida. Alcançando um propósito de ajudar a outros iguais e mim e
assim mesmo. Libertando-me das prisões do EGO, que alimentam
minha culpa, meus medos e minha vergonha. Tenho um
compromisso de passar adiante o que gentilmente e
amorosamente me ensinaram, por isso, eu me disponho a prestar
um serviço de amor e gratidão desinteressadamente. Hoje é um
presente de Deus para mim, que me capacita através de princípios
espirituais a almejar uma vida nova na liberdade do amor sem
fronteiras. Oportunamente, meus defeitos de caráter e
imperfeições são diminuídos ou removidos na medida em que me
mantenho aberto a muitas bênçãos que me são oferecidas por tudo
o que nesta Irmandade tem me proporcionado. Wow! Quando dei
por mim mesmo, já não sou a mesma pessoa, fui e sempre serei
continuamente transformado por um Poder Superior, para que
experimente sua Graça de amor sem fim!

A INTIMIDADE DO AMOR 5S EM AÇÃO
São muitas as possibilidades oferecidas pela prática deste passo.
Quando sou capaz de observar limites saudáveis, me torno digno
de uma integridade aliada a capacidade de amar incondicional.
“Eu me sinto útil, me sinto fazendo parte da raça
humana; posso tratar as pessoas com mais compaixão
e afeto” (Jornada 25 –
Novembro 2008)
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* H.A.L.T.: Não fique (esteja) com Hungry (fome), Angry
(irritado), Lonely (sozinho) ou Tired (cansado)
H.O.W. Honesty (honestidade), Openness (mente aberta)
Willingness (boa-vontade).
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03 DE SETEMBRO – Organização x Responsabilidade

04 DE SETEMBRO – Consciência aprofundada

D.A.S.A. jamais deverá organizar-se como tal; podemos,
porém, criar juntas ou comitês de serviços diretamente
responsáveis perante aqueles a quem prestam serviços
9ª. Tradição SLAA (DASA)

“Pode ser útil considerar como os estereótipos afetam o
amor-próprio e a sexualidade saudáveis. Os estereótipos
sexuais podem criar a vergonha sobre nossos corpos. A
vergonha sobre nossos corpos faz freqüentemente nos a
sensação indigna do amor. Nós podemos ficar insensíveis
por nossa vergonha sendo promíscuo ou anoréxicos
sexuais”
(People of Color, 2009)

Eu posso me perceber como uma pessoa organizada e responsável
em minha vida? Ou ainda me debato em desorganizações outras,
em diversos níveis, tais como pessoal, familiar, social e trabalho?
Ora, porque esta desordem? Seria o fato de estar desorganizado e
agindo de forma irresponsável perante minhas emoções,
sentimentos, atitudes, comportamentos e ações? Diz-se que o que
está “dentro” manifesta-se para “fora”. Isso por vezes é uma
verdade e tanto. Com a prática dos princípios sugeridos do
programa, no caso esta tradição fala de “um mínimo de
organização”, isto se refere que como tal não somos uma
organização formal no sentido prático de instituição, mas somos
chamados a sermos responsáveis pelos comitês aos quais
respondemos em nossa Irmandade. E diga-se de passagem que a
palavra Comitê, tem a sua origem na palavra inglesa Committee
(que significa compromisso). Então eu posso me perguntar qual é
o meu compromisso para comigo mesmo, meu grupo, minha
família, meus relacionamentos e meu trabalho. De que forma eu
tenho demonstrado usar dos princípios em minha vida? As 12
Tradições também são para a recuperação pessoal e emocional.
Fazer a coisa certa é a próxima coisa certa é um modo
de vida para mim, hoje, que vem de dentro para fora
(Old Meditations, June, 8,
1998)

Uma das opções de escolha que tenho, quando me aplico a
sabedoria dos princípios espirituais, e de enxergar-me numa
totalidade maior. Ou seja, eu não só me permito questionar a mim
mesmo por meus comportamentos como as minhas relações com
as outras pessoas. E dessa forma, eu posso avaliar com maior
clareza quais são as alternativas que irei tomar diante desta ou
daquela situação. Pode-se dizer que após algum tempo de busca
profunda em motivos e sentimentos, eu consiga ter uma
“sanidade” devolvida pela prática do Passo 2. Então, posso vir a
acreditar em uma nova liberdade da prisão que meus defeitos de
caráter me mantinham prisioneiro de mim mesmo, deixando-me
insensato e insensível. Isto recai imediatamente na culpa
esmagadora que sentia “após a próxima dose do padrão adictivo”.
De maneira que apenas um Poder Superior conhece, ele vai aos
pouco mudando de estado e sintonia fina, levando-me a um amor
verdadeiro e sexualidade saudáveis. A escolha? Somente minha!
Sobriedade emocional é querer o que tenho – em vez de fazer
aquilo que não tenho. Old Meditations (The Journal p.4 –
May/June 97)
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05 DE SETEMBRO – Percebendo a diferença

06 DE SETEMBRO – Coragem Libertadora

“Se ainda não havíamos colocado nossas vidas e vontade
nas mãos de um Poder Superior a nós, trabalhando
diligentemente em nossos inventários pessoais, e
permitindo que Deus trabalhasse conosco para remover
nossas imperfeições, então podíamos distinguir de forma
confiável, compaixão de paixão”
Texto Básico – 9º. Passo

“Entretanto, as reparações mais importantes eram as que
precisávamos fazer face a face, requerendo considerável
coragem, humildade e preparação”
Texto Básico – 9º. Passo

Do tempo percorrido até este ponto da programação, eu posso me
perguntar como o texto acima: Eu tenho praticado com o melhor
de mim mesmo a entrega de minha vontade e minha vida aos
cuidados de um Poder Superior (Passo 3)? Tenho me utilizado do
inventário escrito para uma observação honesta de meus defeitos
de caráter e imperfeições (Passo 4)? Eu tenho um padrinho ou
resolvo tudo sozinho? Eu me apoio sobre a orientação de um
Poder Superior que fala através dos outros ou mesmo de
acontecimentos? Se os itens anteriores estão sendo seguidos a
risca, eu tenho a capacidade de permitir que o Poder Superior
remova de mim os meus defeitos de caráter ou ainda me sinto
imaturo, despreparado ou ainda mais, me agarro a alguns defeitos
de caráter pois eles me dão prazer? Eu confio e percebo a
diferença quando uso da Oração da Serenidade como instrumento
de recuperação?
O que torna isto saudável é que, apesar de meu medo,
eu tinha fé suficiente no meu Poder Superior e
conhecimento de meu padrinho que eu poderia dizer a
ele o que eu necessitava para (Old Meditations - The
Journal, p.10 – Set/Out – 1997)
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Eu fui suficientemente corajoso para praticar meus padrões de
dependência ativa, sem quaisquer outros medos. Apesar de meus
medos aparentes, após atingir o meu fundo de posso, tive que
admitir
corajosamente
minha
impotência
e
minha
ingovernabilidade de vida, diante da confusão e do caos que se
tornou. Então, agora, após algum tenho de caminhada na jornada
espiritual de auto-conhecimento, faz-se necessário também uma
coragem para encarar a realidade dos fatos. Pode ser que algumas
vezes eu não tenha mais como fazer reparações do tipo face-aface, por motivo de morte ou mudanças outras, mas se a
oportunidade de apresenta e então, considerando vários fatores,
como a humildade, a disposição de reatar algo que ficou perdido
no tempo e no espaço, que não ponha em choque a relação ou
mesmo cause maiores danos, é meu dever fazê-lo com a ajuda de
um padrinho, da espiritualidade e de um Poder Superior. E é
mesmo engraçado que quando temos a boa vontade, Deus entra
com a foca de vontade, então a ocasião faz a hora, e pode ser que
situação desta oportunidade não venha ocorrer de novo, então
devo me preparar bem espiritualmente.
Poder Superior, permita-me que esteja disposto a entregar
minha doença para o seu carinho, que pode ser um farol para
aqueles que continuam a sofrer (Old Meditations SLAA)
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07 DE SETEMBRO – *G. O. D. it!
“Mais tarde, eu comecei a sentir muito alívio a partir do
pensamento de que talvez toda a minha dor pode ter valor se foi
capaz de provar que um dia foi útil de alguma maneira e ajudar a
outra. Agora eu sei que partilhar minha história de dependência
de sexo e amor, com todas as suas conseqüências dolorosas, sou o
único que me beneficio. Sou humilde e grato pelo milagre de meu
Poder Superior deu para mim – uma vida transformada”
Old Meditations SLAA, 15/12/98
O trecho acima me remete diretamente a frase colocada no
terceiro passo como “Cálice Tranbordante”. Quando o meu cálice
transbordava de defeitos de caráter, imperfeições e EGO inflado
não havia espaço nem lugar para uma conexão mais profunda com
uma espiritualidade vinda de um Poder Superior. A medida em
que fui me tornando mais consciente de mim mesmo, aderindo e
praticando os princípios espirituais sugeridos, o meu cálice
transbordante, foi sendo trocado de conteúdo, ou seja, eu ia,
mesmo com relutância e obstinações a deixar que a verdadeira
pessoa que desejava a anos, viesse a tona. Assim meu cálice
transbordante foi orientado pelo direcionamento dado de um
Poder Superior em minha vida. Não mais a minha vontade, mas a
Tua vontade me conduzia perante os meus desejos e anseios.

08 DE SETEMBRO – Desconforto, rejeição, ou o quê?
“Eu costumava sentar-se ao lado de alguém em um
determinado lugar na reunião de SLAA e a pessoa tinha o
hábito de levantar-se imediatamente, indo sempre para
outro lugar quando me sentava ao seu lado. A primeira vez
que vivi isso, me senti um pouco desconfortável,
imaginando se a minha presença tinha nada a ver com
isso. Mas eu tentei pensar nada dele. Quando a mesma
coisa aconteceu (com a mesma pessoa), em outras
reuniões, achei que desencadeou em mim um velho padrão
anoréxico de comportamento de retirar-me da reunião para
evitar a rejeição. Leve desconforto e um sentimento de
rejeição foram os meus sentimentos dominantes”
(Triggering Language and Behavior in Meetings, 2009)

Sobriedade emocional não pode chegar a um navio perdido no
mar. Ele vem para aqueles que, com dignidade e graça, orientam
seus próprios navios em um curso que traz milagre após milagre.
_________
(Old Meditations, p.8 May/June 1997)
*G. O. D. (Deus), Orderly (Orientação), Direction (Direção).
Sinta-se orientado pela direção de um Poder Superior

Pela prática do programa espiritual dos princípios sugeridos, estes
me levam a uma série de mudanças, mas não a menos importante
do que a de sentir-se novamente inteiro e digno. Esse é um
processo, passo-a-passo, mas por vezes, e não raro, descobre-se
algum outro defeito escondido ou minimizado que pode gerar
sentimentos pessoais desconfortáveis para conosco mesmo ou
ainda para outras pessoas. Devo me lembrar sempre que a sutileza
da progressividade dos padrões da dependência agem de dentro
para fora, assim e igualmente importante avaliar com cuidado
atitudes que demonstrem rejeição, desprezo, que alterem o humor.
Quando sou capaz de compreender que os outros são
humanos e não meus salvadores, então olho para as
pessoas de forma saudável (Old Meditations, The
Journal, p. 11 – Set/Out – 1997)
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09 DE SETEMBRO – 3 Ds: Distração, Disputa, Demora*

10 DE SETEMBRO – Uma questão de Sabedoria

“A coisa mais difícil para mim é sentir-se ainda a
sentimentos que surgem quando estou sentindo
adictivamente e ficar onde estou até que passe”
Old Meditations SLAA (The Journal, p.4, Jan/Feb 1998)

“Era importante sermos responsável pelo efeito que
reparações pudessem criar, assim como pelos danos que
as tornaram necessárias. Especialmente nesses casos,
achávamos que era prudente consultar outros membros
sóbrios de S.L.A.A (D.A.S.A). sobre exatamente quando e
que tipo de reparações seriam feitas, e em que condições”
Texto Básico – 9º. Passo

Diz a sabedoria dos anônimos que: “Serenidade não é a calma
para além dos problemas quando há uma tempestade, é manter
esta mesma Serenidade quando a tempestade piora”. Realmente,
estar é um processo de recuperação, é como diz outro trecho de
sabedoria anônima: “É de fácil leitura, mas de difícil aplicação”.
Então exige um esforço constante de minha parte para que eu
esteja distraído em meu foco e objetivo para manter-me em menos
dificuldades e mais facilidades. Outra bem-vinda sugestão é que
não trave uma disputa de poder, seja ela internamente, no famoso
padrão Eu posso sozinho ou Eu sou mais forte do que tu e irei
provar isso, e outras tanto do gênero de forma interna, ou ainda de
forma externa, tentando seduzir ou travar exuberância, luxúria,
egocentrismo, prestigio, vaidades diversas...enfim tudo aquilo que
me faça cair novamente na armadilha da “teia macrabra”, culpa,
medo, vergonha, isolamento, sexualização de sentimentos e
emoções. Um outro obstáculo que pode vir por nossa demora em
tomar uma atitude responsável e consciente é nossa
procrastinação, como um adiamento do tipo: amanhã eu resolvo
isso. Mas será que a compulsão espera até amanhã para atacar-nos
por baixo?
________“Sexo é tornar-se do tamanho real” (Old Meditations)
* Distract, Dispute and Delay (Tools to Achieve and Maintain
Sobriety, item 28)Delay= demora-se, adiar,(sentido procrastinar)

Eu me lembro bem quando um companheiro começou a partilhar
dizendo esta frase: “O programa de 12 Passos me deu condições
de ser sábio!”. Essas palavras me atingiram em cheio! Pois o
camarada tinha sido um “daqueles” e sua vida pregressa tinha sido
transformada. Ora, esta oportunidade não se aplica a mim
também? Porque eu ainda me debato com as minhas velhas
atitudes e que estão me levando aos mesmos resultados? Não é
hora de mudar. Eu não preciso continuar me justificando e
comparando. Eu tenho um serviço a ser feito. E até onde seu sei,
sou eu quem tem a chave da própria liberdade. Uma vez ouvi
assim também acerca da liberdade pessoal de recuperação: “A
porta de entrada é a mesma da saída” – Isso em outras palavras
que dizer que não adianta ficar lamentando o passado que já foi e
não há como modificar, nem ficar “viajando na maionese” do
futuro, pois ele é um desconhecido que ainda está por vir.
Portanto, o único dia em que realmente posso mudar de verdade
para melhor minha vida é o HOJE! Possuo um padrinho pessoal?
Eu amo todos os meus antigos padrinhos e os meus padrinhos que
estão por vir. Eu não posso fazer isso sozinho, nem quero mais,
agradeço a Deus (Old Meditations, The Journal, p.25 Dez 1997)
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11 DE SETEMBRO – Após a abstinência

12 DE SETEMBRO – Aprendizado em conjunto, será?

“O período pós-abstinência inicia-se quando começamos a
aprender alguma coisa sobre nossa capacidade emocional,
mental e sexual para um relacionamento estável, expressa
como algo diferente de apenas o “menos a dependência”.
Texto Básico – Capítulo 8 – Desenvolvendo relacionamentos
estáveis

“Começou uma nova era de exame e compreensão.
Tínhamos muito que aprender juntos”.
Texto Básico – Projeto de Reconciliação

É pela prática dos 12 Passos sugeridos que começou toda uma
nova vida para mim. Todos são igualmente importantes. É uma
promessa que valem por suas palavras. A medida que me
disponho a estar aberto a novas formas de pensar, ser e agir, a
minha capacidade de relacionar-me saudavelmente expande-se em
níveis de consciência cada vez maior e percepções aprofundadas
da realidade na qual estou inserido, ou seja parte de minha pessoa,
passa por minha família, atinge o trabalho e se expande
socialmente. Tudo isso, sem dizer a importância da relação
espiritual que foi se inserindo na minha vida desde que permiti
que um Poder Superior guiasse-me através de suas ferramentas
espirituais. Então “sempre que possível” eu me utilizo de suas
ferramentas afiadas para “cortar as ervas daninhas de meu jardim
pessoal”. São elas: os 12 Passos, as 12 Tradições, o Serviço, o
Apadrinhamento, a Espiritualidade, os Lemas, as Reuniões, os
Encontros, a Literatura.
O verdadeiro amor exige atenção e aceitação. Ele não aprisiona
o amado. Não é fantasia ou projeção de nossas próprias
necessidades, mas respeito pelas outras pessoas. Em um
verdadeiro amor ambas as pessoas estão dispostas a ceder o
controle (Old Meditations SLAA)

Bem vejamos: No Passo 1, admiti minha impotência e
ingovernabilidade. Já na Tradição 1, aprendi que o bem-estar
depende da unidade e de minha recuperação pessoal. Já no Passo
2, vim a crer em um Poder Superior a mim e que minha sanidade
pode ser devolvida. Na Tradição 2, um Poder Superior se
manifesta na Consciência Coletiva em grupo e nossos líderes são
apenas servidores de confiança não tendo poder para governar.
Pelo Passo 3, entrega de minha vida e minha vontade. Na
Tradição 3, aceitação incondicional. No Passo 4, inventário. Na
Tradição 4, autonomia verdadeira. No Passo 5, admissão, para
mim, para Deus e para os outros. Na Tradição 5, nosso único
objetivo espiritual: ajudar outros iguais. No Passo 6, prontidão.
Na Tradição 6, o perigo do poder, prestigio e personalidades
doentes. No Passo 7, humildade. Na Tradição 7, auto-suficiência
funcional em vária áreas de minha vida. No Passo 8, relação das
pessoas a quem eu prejudiquei. Na Tradição 8, eu sou a
mensagem viva de esperança pelo 12º. Passo em ação. No Passo
9, sabedoria em fazer reparações. Na Tradição 9, organização e
responsabilidade. No Passo 10, inventário relâmpago. Na
Tradição 10, evitar controvérsias públicas. No Passo 11, prece e
meditação. Tradição 11, atração ao invés de promoção. Passo 12,
levar a mensagem. Tradição 12, Anonimato é a base das tradições
dos princípios acima das personalidades. E então é um
aprendizado em conjunto ou um conjunto de aprendizados?

267

268

13 DE SETEMBRO – O Entusiasmo do Ser+Viço!

14 DE SETEMBRO – Sozinho ou acompanhado?

“Havia além disso um novo tipo de vigor e entusiasmo em
relação à vida que havíamos descoberto, quando nos
libertamos dos nossos padrões compulsivos”.
Texto Básico – capítulo 8 – Desenvolvendo
relacionamentos estáveis

“Por definição, nossa auto-imagem se expandiu para incluir esses
talentos recém-desenvolvidos e isso nos levou a novos e saudáveis
papéis que podiam ou não incluir um “companheiro”.
Texto Básico – capítulo 8 – Desenvolvendo relacionamentos
estáveis

Há aqueles dentre nós que estarão sempre a dizer “esse povo não
cansa de dizer as mesmas coisas? Será que a vida é só isso?”
Claro que a vida não é só isso, é para além disso tudo. Interessante
e perceber o quão era distorcida a minha visão perante a vida e
aos acontecimentos, pelos “ataques emocionais e sexuais” que
cegavam-me perante as outras realidades. Na realidade, ao me
desvencilhar dos velhos padrões adictivos, começo a enxergar um
novo “entusiasmo”, que significa na palavra grega “ethos”, ter
Deus dentro de si e um novo vigor, que simboliza uma força
essencial, que habita em meu ser. E por falar em ser e em viço,
pasmem, porque na semântica desta palavra a junção das mesmas
ser+viço = é igualmente a essência vital que produz em mim, um
estado revigorado do “entusiasmo”. Assim, eis porque um dos
lados do “triângulo amoroso perfeito” é sobre serviço! Há
realmente muitas formas de prestar um serviço dentro e fora da
Irmandade, depende apenas de mim. Então, eu estou a serviço?
Obrigado Deus pelo texto e pessoas que aparecem para as
reuniões semana após semana com sua experiência, força e
esperança para me mostrar o caminho. Estou enchendo a
minha alma com uma nova forma de vida e uma compreensão
de quão rica é a vida sem a adição.
(Old Meditations SLAA)

A esta altura do processo de recuperação, vem a velha pergunta:
eu gostaria de ficar sozinho ou devo ter uma companhia? Bem, é
uma resposta que apenas e tão somente, eu posso me dar. Posso
tentar avaliar bem meus conteúdos emocional, sexuais e
relacionais para responder de maneira assertiva ao meu desejo
mais profundo. Pode ser que em determinados momentos eu me
sinta mais inclinado a estar com alguém, já em outros, eu prefira
estar sozinho. Eis alguns pontos: eu estou em bom terreno
espiritual para emocionalmente assumir um compromisso comigo
e para com outro alguém? Eu ainda me sinto preso a padrões de
anorexia que me impeçam de desfrutar verdadeiramente de uma
intimidade? Ou ao contrário, eu estou com padrões de sexualidade
doentios, que me impeçam de relacionar-me de forma íntegra e
digna? Usar da espiritualidade do programa, ouvir a voz de um
Poder Superior, através dos outrtos e usar da ferramenta do
apadrinhamento podem ser recursos bastante elegíveis ao caso.
Recuperação ajusta nossa visão e nos ajuda a ver a realidade
com clareza em vez de rosas colorida de ilusões de fantasia.
Embora a realidade não é livre de dor e de problemas, a
recuperação nos dá as ferramentas que precisamos para lidar
com a dor e resolver nossos problemas (Old Meditations SLAA,
Flórida Beach, 99)
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15 DE SETEMBRO – Realidades vindouras

16 DE SETEMBRO – “Drinksexólico”

“Nossa crescente capacidade de entender mais claramente o
potencial de parceria em diversos relacionamentos deixava-nos
ocasionalmente em um estado de espírito muito desanimador. Por
um lado, estávamos agora muito despertos e conscientes, muito
em contato com a realidade”.
Texto Básico – Novas Parcerias

“Minha postura sexual é extremamente parecida com próximo
“drink”, cada atitude relapsa me torna mais próximo de minhas
incapacidades não trabalhadas a contento de um erro que me
deixa mais próximo de meu próprio fim” - Jornada 17 –
Contanto a história, p.9 – 2002 (reeditada da Jornada 8, p.7)

O entendimento é uma fonte de inesgotável de compreensão e
sabedoria, para aqueles que o praticam. Entre os “altos e baixos”
que acontecem, percebo um processo de auto-descoberta e
conhecimento que até então eu não dispunha. Ainda me intriga
uma frase de um amigo meu que fala assim: “não nos é possível
ter o conhecimento emocional e relacional o tempo todo” – Isso
me dar um certo desânimo como diz o texto acima, pois quero me
livrar da dor e rápido. Então, de forma análoga, o Poder Superior,
me leva a um desafio: você consegue confiar na minha capacidade
de conhecer aquilo que tu não conheces e que detenho o
conhecimento de tudo? Continuando, ele ainda me dá um cutucão
e me lembra que Ele está no controle e não eu! Veja, diz o Poder
Superior, eu te pus entre amigos com os mesmos problemas, mas
com as mesmas soluções, coloquei princípios espirituais que
funcionam, dei-te uma vida inteiramente nova. Então, você está
pronto para amar e ser amado sem reservas em uma nova e bemvinda realidade? Do que efetivamente eu ainda estou com medo,
vergonha ou culpa, impedindo-me de seguir na recuperação?
Hoje eu vou ver a realidade como meu amigo. Vou ser honesto
em todos os momentos comigo mesmo e com os outros. Vou
confiar em meu Poder Superior para me ajudar a ver a verdade
em cada situação (Old Meditations, Florida Beach, 99)

Assim como dizem que a recaída não começa no copo, mas sim
termina nele, igualmente são os padrões aditivos dependentes. É
uma realidade “eles não acontecem apenas” como está escrito.
Eles são a parte não trabalhada de meus sentimentos e confusões
emocionais, das quais ou poder estar abortadas por minha negação
e negligência, ou podem ser dissimuladas por uma satisfação ou
prazer de algum defeito de caráter que tenha dificuldade de
eliminá-lo. Li certa vez, em um determinado livro que “o animal
depois do gozo se entristece” – Quanta verdade em uma simples
frase! Dessa forma, não me resta outra alternativa, que tentar ser
menos relapso no cuidado com os meus “inocentes pensamentos”
que possam me deixar. Devo procurar a “sutileza” do
“drinksexólico” de atuação. Exemplos: abraços, beijos, festas,
baladas, vídeos, linguagem, ligação de celulares, bate-papos,
internet, flerte, voyerismo, masturbação, prostituição, saunas, etc.
Isto sem falar no padrão de anorexia, que pode atuar como um
forte ingrediente para os padrões. Pois é sabido que ambos,
anorexia e compulsão sexual são dois lados de uma mesma moeda
que se nutrem da mesma realidade: me sentir incapacitado de
trabalhar na pessoa digna e íntegra que se chama eu.
“O bom sentimento é aquele que não trai” – da música “a
estrada” – Cidade Negra.
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17 DE SETEMBRO – You are not Alone!

18 DE SETEMBRO – Aprendizado de sabedoria

“Além disso, descobrimos que estávamos estabelecendo
relacionamentos mais íntimos com os amigos, os colegas de
trabalho e até mesmo com os conhecidos casuais. Vivemos
sozinhos hoje em dia, mas descobrimos amizades e companhias
gratificantes sem sexo e não nos sentimos solitários”
Texto Básico – capítulo 8 – Desenvolvendo relacionamentos
estáveis

“Às vezes, a coisa a fazer é não fazer nada. Não fazer nada pode
ser a maior ação de todas”
(Old Meditations, The Journal, p.10 – May/June 1997)

Estar sozinho nos dias atuais, até parece uma praga social. Parece
que ressoa na sociedade como algo inferior. Interessante é que a
dependência, através dos padrões adictivos, exatamente tentar,
preencher esse vazio da alma. Como se eu fosse inferior e outro
superior. Ou vice-e-versa. Aprende-se após amarga experiência
por vezes que nem sempre aquele que está sozinho ou
acompanhado está em melhores condições que o outro. Aliás,
diga-se de passagem “todas as vezes que comparar eu perderei” –
Isso me lembra que a escolha que faço deve, ser somente a minha
e não ter projeções alheias. Neste ponto, também e reforçado de
que um Poder Superior pode estar vendo as coisas não com a
minha visão limitada, mas com a Dele, que vê o todo e com maior
amplitude. Disso resulta que, com a prática dos princípios
espirituais, vivenciados de forma livre compreende outras formas
de relacionamento, o que pode igualmente ser uma gratificação!
Nos respeitamos o nosso amado com suas conexões com a
família e amigos, bem como a sua necessidade de estar sozinho.
Queremos para os nossos amados o que eles entendem como
melhor para eles, mesmo quando pensamos que eles estão
errados(Old meditations SLAA)
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Quando eu me deparei com a afirmação acima para mim foi um
choque e tanto! Ora, não para mim que era um controlador nato de
tudo e de todos. Eu precisava fazer alguma coisa! Até pouco
tempo atrás alguém novamente me lembrou da frase dizendo-me:
“talvez esteja tentando demais!”. Isto não quer dizer de forma
alguma inércia, desmotivação, desânimo, etc. Muito ao contrário,
poderia citar aqui, apenas um dos muitos recursos que pode-se
aplicar a cada caso. No entanto, isso é verdadeiramente a prática
do Passo 3: “Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos
cuidados de Deus como nós O concebíamos”. A resistência, ao
que me parece é que ao dar-me por inteiro ao “desconhecido”
ficaria um vazio ainda maior e com o que eu me preencheria, pois
eu deixaria de existir, não é esse o pensamento? Aqui cabe ainda
um outro, ao me esvaziar e deixar-me sobre os cuidados de
alguém ou algo, ele não tem o poder real de “transbordar o
cálice”, para que seja-me preenchido de forma mais adequada ao
meu recipiente? Pensando bem, por vezes eu não tinha medo de
me entregar as mais variadas estratégias de “vida armada” não é?
Se eu desejar, posso ter um aprendizado de Sabedoria não??
Em humildade, nos estávamos compreendendo que
deveríamos pedir a Deus, para sair do caminho Dele, para que
com a nossa cooperação, Deus poderia realizar o trabalho em
nossas vidas (Texto Básico – 7º. Passo)
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19 DE SETEMBRO – Sucesso até aonde?

20 DE SETEMBRO – Co-dependência

“Tínhamos que nos lembrar o tempo todo de que o sucesso de
qualquer tentativa de reconciliação devia ser encontrado em
nossa capacidade sóbria de estarmos emocional e mentalmente
prontos para o relacionamento, numa base suficientemente
consistente”.
Texto Básico – Projeto de Reconciliação

“Co-dependência é a doença que se manifesta pela dependência
de pessoas, coisas e comportamentos. Resumidamente é quando o
meu eu verdadeiro perde o contato com a sua essência espiritual,
ou seja sua alma. Uma das perdas de contato mais visível em um
co-dependente é sua atenção exagerada no outro e a perda da
capacidade de atenção em si mesmo e em suas necessidades
primárias básicas. O foco geralmente está voltado para o outro e
não para si”
Jornada 18 – Contando a História – 2003, p. 15

Eu posso me questionar o que realmente seja sucesso. É ter um
belo emprego, muito dinheiro, todas as mulheres ou homens, ser
badalado, ter isso e aquilo ou posso me avaliar como uma pessoa
que, apesar de não ter tudo o que almejaria ter, tenho tudo o que
seja necessário? A questão de sucesso em qualquer relação é um
estado que, como em qualquer outra modalidade, depende do
ângulo de visão pessoal de cada um em particular. Novamente o
programa me lembra que “se comparar perderei”. Assim, é
igualmente importante que ao invés de olhar para fora, eu possa
construir de forma madura e responsável uma base consistente
para o fortalecimento de minhas emoções, sentimentos,
comportamentos, atitudes e ações. Eu sei que tenho muitas
ferramentas a minha disposição para utilizar a qualquer momento
que queira e me permita a isso. Qual é o meu desejo? Realmente
eu quero isso para minha vida e na vida dos outros? Afinal de
contas o que é efetivamente um sucesso duradouro na vida?
Oh...para ser amado por alguém...ninguém. Nunca me
ocorreu que esse alguém poderia ser eu. (...) Eu sou o
suficiente, eu tenho o suficiente, e eu vou ser fornecido
com o suficiente. Deus me ama e eu a mim mesmo tal
como estou agora (The Withdrawl Experience, p. 115)
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É mesmo intrigante essa história de co-dependente. É como se eu
“fosse a alma gêmea do outro” – mas isto não existe, pois por si
só é uma prática de ilusão e fantasia. O que se pode ter, são
pessoas que a um nível maior de abertura e compromisso, se
aproximam de ideais e objetivos que possam levar uma vida em
comum sem muitas turbulências. Mesmo estas, terão de uma
forma ou de outra, suas individualidades. No processo de codependência, alguns dos seus ingredientes podem ser baixa autoestima, auto-piedade, justificativa, manipulação mental, física,
sexual ou mesmo relacional, que podem estar “obscurecidas” pelo
“brilho dos olhos do outro”, sem contudo ver que os meus olhos
estão “tapados” na cegueira espiritual de não me reconhecer
enquanto indivíduo e que apenas compartilho de momentos com o
outro. O outro não será o meu salvador, e eu nem o dele. Um
recurso interessante neste caso é ler o capítulo 8 do texto base,
desenvolvendo relacionamento estáveis e procurar um padrinho.
Só por hoje, eu posso dizer e afirmar que a minha recuperação é
a coisa mais importante da minha vida (Jornada 18, Contanto a
História, 2003, p. 12)
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21 DE SETEMBRO – Ainda confuso? Ajude-se...

22 DE SETEMBRO – Liberdade de, liberdade para

“Talvez confundíssemos sexo e intrigas amorosas com amor, mas,
em última instância, era o amor autêntico que estávamos
procurando, em um nível mais profundo”.
Texto Básico – capítulo 8 – Desenvolvendo relacionamentos
estáveis

“Tenho experimentado uma nova liberdade. Liberdade de ser
quem eu sou, sem necessitar desesperadamente da aprovação dos
outros. Liberdade de me permitir sentir os meus sentimentos,
apesar da dor, e principalmente de poder compartilhar com
companheiros que não me julgam, não me criticam, não me
invalidam, mas ao contrário me apóiam e me acolhem. É algo que
nunca experimentei nem vivi com a minha família de origem, e em
nenhum relacionamento”
(Jornada 19 – Contando a História, 2003, p. 12)

Quantas vezes eu me dei por mim, tramando sexual e
amorosamente em minha vida? Não precisa ir muito longe, um
simples pensar mais desalinhado de uma verdadeira proximidade,
gera por si só uma “intriga emocional e sexual” ao mesmo tempo
que, invariavelmente volta-se para mim. Eu posso não me atentar
ao momento, mas é exatamente isso que acontece. Então fica a
pergunta: O que de fato eu estou “ardentemente desejando”? A
resposta é mesmo esta como está escrita no texto acima: em
última instância, era o amor autêntico que estávamos
procurando, em um nível mais profundo. É mesmo difícil de
acreditar, mas é isto mesmo. Em síntese é a famosa integridade e
dignidade de que recordam-me continuamente o processo
articulado pelo programa sugerido dos princípios espirituais em
minha vida. Mas se eu for honestamente corajoso e destemido ao
admitir isso, para mim mesmo, para Deus e para um outro ser
humano, conforme sugere o 5º. Passo, com a ajuda de um bom
apadrinhamento, a freqüência as reuniões, a prestação do serviço,
o uso dos lemas, ler a literatura, fazer um inventário, e praticar as
12 tradições, estou a caminho de uma ajuda bem-vinda na minha
confusão que eu possa ainda estar negando em minha vida.
Em recuperação, identificamos essa necessidade com uma fome
espiritual (Old meditations SLAA)
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Com a prática dos princípios espirituais sugeridos do programa,
eu tenho encontrado e experimentado muitas liberdades. Ao
assumir um compromisso com a minha própria recuperação,
desenvolvi a capacidade de envolver-me saudavelmente com
assuntos que sejam do meu interesse e me apóiam no sentindo de
uma conexão profunda da minha integridade e dignidade. Eu
estou tendo a liberdade de meus padrões adictivos, para a
liberdade de um nova maneira de viver espiritualmente. Eu estou
tendo a liberdade de meu EGO, para a liberdade da sentir meus
sentimentos de auto-respeito, alegria, amor, satisfação pessoal,
contentamento, realizações. Eu tenho podido experimentar a
liberdade de meu egoísmo auto-centrado, para a liberdade de me
colocar a serviço do próximo, ajudando-me a valorizar e a
descobrir talentos e qualidades que estavam escondidas sobre
camadas de defeitos de caráter e imperfeições. Hoje sou livre de
meu estado de auto-condenação, para uma liberdade de
acolhimento, não julgamento e apoio sempre presente. Enfim,
hoje eu posso amar e ser amado sem expectativas irreais.
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23 DE SETEMBRO – Tempo e energia emocional

24 DE SETEMBRO – A Graça de auto-contrariar-me

“Já posso dizer que esse período de SLAA (DASA) tem me
trazido muita sobriedade para “arrumar a casa” pós-parada
do padrão. Para mim parar com o padrão, foi o início de
uma nova fase da minha trajetória. Começou a sobrar
tempo emocional e energia para o início de uma outra
faxina: mexer no vespeiro, em tudo de ruim que tem por
trás desta compulsão e que eu não queria dar a cara”
(Jornada 18 – Contando a História, 2002, p. 11)

“A doença me trouxe a Graça da recuperação, e a
recuperação me apresentou o Poder Superior que na
minha concepção é Deus, Ele devolveu-me a sanidade e a
amorosidade. Uma das primeiras coisas que aprendi na
recuperação foi contrariar a minha vontade, me
desautorizar no que quer que seja”
(Jornada 17 – Contanto a História, 2001, p. 19)

Há uma frase de um companheiro que gravei em minha mente, e
que faz referência ao texto acima: “Deus ajude-me a manter essa
bagunça em ordem”! Eu me lembro bem, estava me
encaminhando para participar de um encontro de DASA. Na
época, ela não fez muito sentido para mim. Mas hoje após já
transcorrido algum tempo na programação, eis que, como sempre
o Poder Superior, vai “dando pistas” de como abrir minha mente e
com isso dar menos importância as “falsas verdades” de meus
defeitos de caráter, e a “validar minhas verdades” obscurecidas
pela névoa adicta dos padrões dependentes. Então, realmente, o
Poder Superior, fala de forma até mesmo em uma placa. E no seu
conteúdo há muito de verdade, pois mesmo a minha vida
bagunçada e caótica, ele ainda ordena a uma “arrumação”
espiritual da qual eu nem mesmo posso imaginar. O que sei, como
diz o texto acima, sobra-me tempo e energias emocionais para
colocá-las em outros aspectos importantes, como relações
familiares, trabalhistas e sociais. E na relação principal: comigo.
Nesse processo de auto-conhecer me levou a procurar soluções
para essas dificuldades que sufocavam o meu ser Jornada 23 p.7

Lidar com o desconforto da dor é uma das muitas variantes da
prática de vivência do programa espiritual sugerido. Como diz um
trecho de anônimos: “A dor é preciso, o sofrimento uma opção”.
Nisso transcorre, que se eu tiver aberto as orientações que meu
Poder Superior coloca em minha jornada, serei capaz de
sobreviver a dor e ao sofrimento, direcionando-me para a força e a
graça de experimentar o que os princípios espirituais enunciam,
como no caso do 2º. Passo, que fala claramente: “Viemos a
acreditar que um Poder Superior a nós mesmos poderia nos
devolver a sanidade” – Isto quer dizer que mesmo nas minhas
piores insanidades que as tenha cometido, sou levado a crer que
existe uma esperança para mim. Mesmo que eu não tenha uma
crença em particular, ou mesmo se já a tive, ou ainda se tenho
alguma espiritualidade, a oportunidade existe. Nem sempre
consigo fazer valer minha disposição em desautorizar em meus
padrões, porém, uma vez que tenha posto a chave na boa-vontade
e dado algumas voltas, eis que me será revelado muito mais.
Não é verdade que ao admitirmos no Passo 1, a impotência,
admitimos a Força Transformadora do Poder Superior para
guiar nossas vidas sobre Sua Vontade e não a minha?
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25 DE SETEMBRO – Justificativas X Recuperação

26 DE SETEMBRO – As ferramentas do Poder Superior

“Estava realmente numa encruzilhada. A velha conversa da
"minha vida difícil em casa" já não tinha mais a força que
costumava ter - porque eu sabia que minha mulher estava
buscando a própria recuperação no programa dos Doze Passos.
Não conseguia mais enganar a mim mesmo”
Texto Básico – Histórias pessoais

“As ferramentas do programa foram essenciais para minha
recuperação. Minha relação com o Poder Superior foi
inicialmente simbolizada em grande parte pelo grupo. Ainda
que eu acredite e implore a um Poder Superior, a parte
mais importante do programa ainda é para mim o fato de
haver assumido um compromisso com o grupo.
Texto Básico – Histórias pessoais

Recuperação é a capacidade de sermos honestos conosco mesmos.
É uma verdade. Não adianta fazer o programa para agradar a
qualquer um que seja. O meu primeiro agrado terá que ser o meu
próprio. E por falar em ser agraciado, o que eu estou fazendo com
os 12 Passos sugeridos para a minha recuperação? Eles apenas são
palavras soltas em uma folha de papel? Qual é o meu papel na
vida, em termos da própria vida? Eu por um acaso, não estou
sendo agraciado, onde muitos ainda se debatem “sozinhos e
presos na escuridão da dependência ativa? Eu preciso de tantas
justificativas como seguranças, para encobertar a que defeitos que
me dão prazer doentio? Lendo um trecho da literatura me
relembra: “As promessas do S.L.A.A. (D.A.S.A.) não são incertas
nem duvidosas. O texto afirma que as conquistas – dentre elas a
felicidade, a liberdade, a inteireza, o equilíbrio entre os espírito,
mente e corpo, a intimidade como única forma de relacionamento,
o trabalho como meio de prazer e sentido integrado à vida – são
certas, independente de maior ou menor tempo”(Jornada 23, p.10)
Hoje eu percebo com tranqüilidade que a noção e os conceitos
de sexo que eu tinha estavam deturpados. Eu sabia, no fundo,
que não estavam de acordo com a natureza de Deus Supremo e
Amantíssimo (Jornada 24, Novembro/2007, p. 13)

E assim eu tirei as ferramentas espirituais e pus-me a utilizá-las. A
primeira ferramenta da qual eu pude me utilizar foi o
apadrinhamento do Grupo. A seguir, sugeriram-me os 3 legados:
12 Passos para minha recuperação pessoal, as 12 Tradições para a
manutenção do grupo, sua unidade, e seu relacionamento com o
externo. A seguir, foi me sugerido que eu prestasse um serviço,
para que ao receber de graça eu desse de graça. A freqüência às
reuniões também se tornaram um colossal ferramental de
experiências, forças e esperanças. O Apadrinhamento, foi outro
recurso oferecido por membros que estavam a minha disposição
para compartilhar comigo sua recuperação pessoal. Em muitas das
vezes fui convidado a também a apadrinhar algum tipo de serviço
que estava sendo necessário dentro do grupo ou fora dele, como
ser um coordenador, tesoureiro, representante do The Journal
(Jornada), fazer o café, arrumar a sala, expor a literatura, levar a
mensagem ao adicto que ainda sofre. Depois do grupo, fui
incentivado a participar da Intergrupal e de seus serviços locais.
Fui a muitas reuniões, encontros e convenções. Me sugeriram, que
aproveitasse da espiritualidade do programa para que um Poder
Superior, me guiasse através do compromisso com o Grupo.
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27 DE SETEMBRO – As perspectivas do entendimento

28 DE SETEMBRO – LGBT: Somos iguais, não diferente

“A oportunidade de contar minha história, nas reuniões,
possibilitou-me lembrar de diversas situações e entendê-las
em perspectiva. O problema nem sequer era o número de
pessoas com as quais eu fazia sexo. O verdadeiro
problema era que aquilo era uma dependência e, sendo
assim, eu tinha que eliminar o padrão compulsivo que
estava tornando minha vida incontrolável.”
Texto Básico – Histórias pessoais

“Em S.L.A.A. (D.A.S.A.), fui durante algum tempo a única
lésbica, talvez a única pessoa gay e uma das poucas
mulheres.”
Texto Básico – História pessoais

O que torna minha vida incontrolável de forma a ficar
desgovernada? Era uma pergunta que me fazia constantemente.
Porém, tenho que admitir que “sozinho eu nada sou, o Pai é que o
faz”. Então, gentilmente um Poder Superior me encaminhou a um
grupo de pessoas que se reuniam com um único propósito: “levar
a mensagem de esperança a adicto que ainda sofre”. E na verdade
eu era a mensagem viva. Em minhas insanidades e loucura,
continha a minha experiência, a minha força e a esperança a
outros. E quando se reúnem como iguais, formam uma poderosa e
vital via de entendimento das perspectivas que não eram apenas
os meus padrões de dependência ativa que me afligiam, havia
muito mais por debaixo da “ponta do iceberg”. Com a freqüência
às reuniões, o apoio encontrado nas partilhas de seus membros,
pela troca de experiência, força e esperança é um entendimento
muito edificante com a espiritualidade do programa 12 x12, o
apadrinhamento, o serviço prestado em favor de mim e dos outros
Garantir que os recém-chegados ouçam “não pratique”, ir as
reuniões, arranjar um padrinho e trabalhar os passos (Old
Meditations, The Journal, p.25 Nov/Dez 96)

Eu me recordo do meu primeiro dia, quando cheguei aos
anônimos, há algumas 24 horas atrás. Perdido e desolado, sem
saber para onde ir ou a quem recorrer, esta foi a última porta que
procurei para uma ajuda. Sem saber por que caminho era
conduzido, pessoas dos mais diferentes lugares, posição social,
religiosa ou educacional me receberam de braços abertos e ainda
me disseram “Seja bem-vindo, você é a pessoa mais importante
nesta reunião” – Isso foi um alento e tanto, uma vez que me sentia
uma “pária social”, aqueles estranham me amaram do jeito que eu
era. Não obstante, mais tarde, fui entender que apesar de nossas
diferenças pessoais, somos tão iguais em nossos problemas,
quanto em nossas soluções. E diziam: “Continue voltando que
funciona, o segredo está na próxima”. Bem mas tarde viria a saber
que o único segredo sou eu mesmo e ninguém mais. Apenas
compartilhamos nossa experiência, força e esperança como iguais.
Hoje eu posso celebrar com muita gratidão a forma extensa de
ingresso da Tradição 3, que declara: “Não importam seus crimes,
por mais baixo que tenha chegado, não tememos que nos faça mal
algum, apenas queremos ter a certeza que encontrará entre nós a
mesma oportunidade que nós tivemos, você será membro no
instante que assim se declarar”. Para mim é amor incondicional!
Aquele que combate monstros deve ter o cuidado para ele
mesmo não ser engolido, pois se tornou o próprio monstro.
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29 DE SETEMBRO – Para além da amizade...

30 DE SETEMBRO – Um programa, varias ferramentas

“Encontrei pela primeira vez na vida amizades carinhosas e
momentos de intimidade que, pensava eu, só poderiam ser
desenvolvidas sexualmente. Conheci além disso outras
pessoas que podiam partilhar histórias de dependência
sexual e recuperação, como resultado do programa dos
Doze Passos”
Texto Básico – Histórias pessoais

“Quais são algumas das ferramentas que podemos utilizar em
momentos como este? Podemos optar por um telefone ou a um
amigo de programa por email, escrever sobre um desejo em
nossas revistas. Podemos dar um passeio, dirigir, envolver-se em
algo que nos interesse. Podemos fazer algum trabalho do serviço e
ajudar alguém”
(Old Meditations SLAA, 13/12/98)

Uma intimidade que seja saudável, requer compromisso, respeito,
liberdade, autenticidade, cumplicidade, dentre outros atributos.
Com a freqüência às reuniões e o passar dos anos dentro da
programação espiritual sugerida, pude em anos, saber relacionarme de forma mais autêntica, responsável, honesta, comprometida.
Os meus padrões de dependência, foram com o tempo tomando
novas e bem vindas formas para além da amizade. Havia muito
mais do que simples amizade, pois pessoas estranham que eu mal
conheciam, vieram a ser grandes pilares de sustentação em minha
jornada rumo ao auto-conhecimento e desenvolvimento mental,
físico, espiritual e sexual. “Amizade envolve um compromisso
mútuo de estar presente para si, sempre que possível, e de apoio,
mesmo quando não podemos estar presentes em pessoa. Não é
regido pelas incertezas emocionais da luxúria, saudade, fantasia
ou projeção. Nossos amigos nos conhecem como realmente o
somos e estão dispostos nos aceitar com as nossas falhas (...)
Confiando no apoio de nossos amigos é uma maneira que nós
podemos viver a nossa fé em um Poder Maior que nós, para que
um Poder Superior funcione através do apoio e do carinho que
os nossos amigos nos dão” (Old Meditations SLAA)

Não raro eu por vezes ainda me pego manipulando mentalmente,
procrastinando decisões, tendo atitudes anoréxicas, sendo
impaciente para comigo mesmo, com o meu processo de
recuperação, intolerante para com as outras pessoas ou o mundo,
tenho deslizes, tenho meus altos e baixos emocionais, ago como
uma criança birrenta, não me conecto com o Poder
Superior...enfim, estou de volta aos velhos e conhecidos “defeitos
de caráter” que uma vez mais vem para me provar que eles não
funcionam. Mas espere! Há princípios que funcionam sobre
quaisquer circunstâncias, não. Eu estou desgovernado, uso do
Passo 1. Estou com atitude de controle, uso a Tradição 2. Estou
me sentindo carente ou isolado, recordo-me a Tradição 1, me
lembrando de meu bem estar. Estou muito auto-centrado ou
egoísta, posso prestar algum serviço. Tenho me omitido por
minha desonestidade, uso de um Padrinho e faço o inventário do
Passo 4. Estou contra-atacando a tudo e a todos, uso da Tradição
10, evito controvérsias. Eu estou muito alto emocional e
sexualmente, aplico a Tradição 11. Tenho me exibido muito em
meus talentos e qualidades, talvez seja preciso usar do Passo 12.
As muitas oportunidades oferecidas pelas ferramentas por este
programa são incontáveis, assim como as estrelas do céu
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01 DE OUTUBRO – O relâmpago do Poder Superior

02 DE OUTUBRO – Responsabilidades descobertas

“E quando fazemos, algo acontece. Fizemos contato com uma
potência superior a nós, que somos livres para definir e redefinir,
o que podemos fazer por nós mesmos, como nos dizem as
promessas. Estamos dando relevo a partir de nossas obsessões,
força para dizer “não”, uma nova visão ou mensagem, uma
sensação de leveza e esperança”
(Old Meditations SLAA)

“Monitorando os motivos por trás da nossa participação
sexual e revelando nossos sentimentos a terceiros,
estávamos começando a nos tornar responsáveis como
parceiros sexuais, percebendo ou não esse fato.”
Texto Básico - Novas Parcerias

Assim como está escrito no texto básico, que as “tentações
aparecem de forma diabolicamente”, eis que as soluções criativas
e surpreendentes aparecem também. Com a prática constante e
minuciosa dos princípios espirituais do programa, a sugestão de
termos um inventário por escrito no Passo 4, é um tesouro
inestimável sabedoria, pois, quando feito com honestidade, abreme as portas da libertação de meus segredos: “Você só está tão
doente quanto os seus segredos”. Com esta pequena demonstração
de boa vontade, o Poder Superior, entra com a sua Força de
Vontade, proporcionando-me a mente aberta e a claridade
espiritual de meus problemas, sugerindo-me alternativas antes não
consideradas adequadas ou pertinentes. Há muita liberdade de
como posso me mover em direção a minha própria liberdade:
todas as vezes que digo não ao padrão adictivo, dou sim a minha
disposição de colocar-me sobre a inteireza e dignidade que me são
inatas a minha criação desde sempre. Praticar os passos, arranjar
um padrinho, colocar-me a serviço de meu grupo, da irmandade,
apadrinhar alguém no serviço, usar dos lemas, da espiritualidade e
de outras ferramentas, eis o caminho da leveza e esperança!
Deus dá-me o que eu preciso. Porque eu si que Deus me ama e eu
posso amar-me (Old Meditations, SLAA)

Como eu posso saber se meus motivos estão participando de
alguma trama que me prende novamente aos meus defeitos de
caráter ou imperfeições. Certa vez alguém compartilhou que “se
seus problemas te trouxeram até este ponto, eles tiveram um
propósito”. Não raro, se depois de tentar várias alternativas e me
der diante a um “muro”, posso escolher virar a esquerda ou a
direita. O que? Em outra forma de verificar quais são meus
verdadeiros motivos e ponderar: “há o caminho certo, o errado e o
que eu penso” – qual deles estou a escolher? Estou a manipular
mentalmente? Estou praticando padrões de anorexia para não
encarar o fato ou situação de frente? Estou me sentindo
FISCado?* (HALT**) – Faminto, Irritado, Solitário ou Cansado?
De que? Eu tenho usado da ferramenta do Passo 4 e 5 para me
ajudar? Tenho um padrinho? Que outras ferramentas eu tenho me
utilizado para derrubar o “muro” que me coloca em cheque para
comigo? Uso da Oração da Serenidade, espiritualidade para me
conectar com um Poder Superior? Estou muito egoísta ou autocentrado? Que outras ferramentas estou a usar para responder,
com responsabilidade a estas e outras perguntas? * FISC (versão
brasileira de **HALT (Hungry, Angry, Lonelt, Tired)
Estou aprendendo quando eu preciso voltar-me para as
ferramentas do programa mais diligentemente (Triggering.. 2009)
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03 DE OUTUBRO –

04 DE OUTUBRO – Progresso sim, perfeição não!

“Sou grato a tudo o que Deus tem dotado para mim – a minha
recuperação, a minha sobriedade, uma vida plena, e os amigos
para compartilhá-la”
(Old Meditations, SLAA)

“Reuniões podem manter-se sóbrio durante algum tempo, mas os
12 Passos são vitais para uma recuperação estável e feliz.
Qualquer esforço vale. Não existe “caminho certo” para trabalhar
os passos. É um caminho de progresso, não perfeição. Basta
começar com a ajuda de um padrinho” (Tools to Achieve and
Maintain Sobriety, item 5)

Uma da formas expressivas de alimentar minha esperança nas
promessas que o programa espiritual tem para mim, é trocar o
negativo pelo positivo. Essa mudança de atitude, fortalece minha
conexão com um Poder Superior, ou algo que está acima de mim
mesmo, dando-me a oportunidade de ao me voltar ao centro vital
de minha força pessoal, encontrar, beleza, verdade e vontade. Ao
descobrir-me uma pessoa de valor e com qualidades e talentos
pessoais, assumi um compromisso com a gratidão de devolver
tudo aquilo que outros, me deram de graça. Fiz então uma lista de
gratidão começando pela letra A e finalizei-a com a última letra
do alfabeto. Não raro, pude perceber quantas “pepitas de ouro,
diamantes, rubis, esmeraldas, safiras, perolas preciosas” estão
colocadas a minha mesa para um banquete espiritual junto ao Meu
Poder Superior que me ama de forma ilimitada, dente muitos
destas “jóias raras” eu mesmo me coloquei com o meu valor de
pessoa humana que este Poder Superior desejou desde sempre,
uma vida rica, plena e cheia de grandes conquistas. Como esta
jornada espiritual eu não posso fazer sozinho, precisei da riqueza
dispensada dos outros para lembrar-me o quanto somos
importantes em um grupo de ajuda-mútua, compartilhando de
nossos tesouros em nossos problemas que viraram soluções!
Deus tem restaurado uma família para mim,
companheiros SLAAs (Old Meditations, SLAA)
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meus

Eles são pequeninos aparentemente, mas poderosos instrumentos
de recuperação para a jornada espiritual. Há quem diga que se
praticarmos todos os recursos do programa espiritual baseado nos
12 Passos, vira-se santo. Na vida de ativa, eu poderia dizer que era
“santo sim, mas do pau oco” ou seja, minhas manipulações
mentais, relacionais, sentimentais, dentre outras, demonstravam
sua fragilidade no minuto seguinte da sua conquista. Ao contrário,
ao me unir a um grupo de pessoas com um único objetivo
espiritual primordial (5ª. Tradição) e praticando um amor
incondicional (3ª. Tradição), readquiri a capacidade de colocar-me
a caminho. Como bem diz a passagem da liberdade: “não existe
caminho certo” – qualquer esforço vale! Isso é extremamente
funcional, pois o programa é sugerido: “nossa experiência parece
dizer que...”. O precursor dos anônimos, lembra-nos: “Raramente
vimos alguém fracassar tendo cuidadosamente praticado estes
passos” – Perfeccionismo, auto-controle, exigências doentias são
coisas que devem ficar no passado, hoje “cuidadosamente” tenho
a ajuda e o auxílio de um Padrinho e um Poder Superior amoroso.
Vivo um dia de cada vez e injeto humor a cada dia. Abandono a
bagagem do passado e redescubro a forma de se divertir (Old
Meditations, The Journal, p.5 May/June 97)
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05 DE OUTUBRO – A preciosidade do Hoje e do agora!

06 DE OUTUBRO – A diferença pela igualdade

“O conceito de “um dia de cada vez” tornou-se crucial durante
esse período de mudança e readaptação”
Texto Básico - Projeto de Reconciliação

“Como nós é repetidamente ao longo da prática do processo
do Terceiro Passo, nós achamos que este Poder Superior, no
entanto, percebê-lo é realmente fazer a diferença” (Tools to
Achieve and Maintain Sobriety, item 6)

Não raro, meu padrões de ativa, em seu turbilhão e decadência
própria, funcionavam todos ao mesmo tempo. Todos eles
degladiavam-se mutuamente numa guerra de poder e destruição
que alteravam o meu modo de sentir e agir na vida. Ansioso, com
medo, culpa e vergonha, estes e outros tantos aspectos, funcionam
de forma a que eu apressadamente obtivesse a “próxima dose”,
ficando “alcoolizado sexualmente”. Não raro, estes
comportamentos me levavam a ou estar no passado, pensando
naquela transa, naquele encontro, telefonema, etc, etc ou estar
projetando futuros e intrigantes laços adiante, manipulando
situações ou articulando novamente as velhas “estratégias de vida
armada” que me provaram não serem funcionais. Nunca havia o
suficiente para hoje. Claro, minhas força vital estavam díspares
ente o ontem e o a amanha. O programa sinalizou-me para o hoje,
o poder do agora. Agora, eu posso escolher uma nova maneira de
viver e me relacionar. Me orientou a uma conexão verdadeira com
um Poder Superior. Ajudou-me através de “pessoas estranhas”,
mas que se tornariam minha família de escolha”. Provaram-me
que hoje, eu sou a pessoa mais importante do mundo, pois eu
“uno a minha mão a sua, e o meu coração ao seu, para que juntos
possamos fazer o que sozinho eu não consigo”.
“Agora realmente éramos e sentimos algum sentimento de
profunda libertação do passado” (How Begin Recovery from
Sex Love Addiction in Place Were There Are No Mettings)

O que me faz perceber-me em crescimento a um estilo de vida
que sempre almejei? Certamente não são os meus limitados
recursos humanos! Com um primeiro passo, fui capaz de admitir
minha impotência e ingovernabilidade de vida. No segundo, foi
me sugerido a vir a acreditar que um Poder Superior poderia me
devolver a capacidade de devolver a sanidade, ou seja, de ter um
pensamento claro e orientado novamente. Em seguida, foi-me
orientado que eu entregasse minha vida e minha vontade aos
cuidados de um Poder Superior conforme eu O concebesse – Ora,
isso é loucura. Sim o é! Loucura que me levou a dar sentido e
direção a minha força vital essencial que em mim estava
obscurecida pela trama nefasta dos defeitos de caráter dos mais
diversos e suas imperfeições. Ao me entregar incondicionalmente
a Vontade de um Poder Superior a mim mesmo, eu parei de brigar
com tudo e com todos e pus-me sobre a base de uma igualdade
que fez a diferença. Sem que eu pudesse me atentar aos fatos, algo
de muito superior as minhas resistências e incompreensões
internas começou a levar a uma nova vida, baseada em princípios
e não em personalidades errôneas. Como eu percebo a atuação
deste Poder Superior em minha vida? Volta, que funciona!
Em nossa viagem para tornar-se mais vulneráveis, abertos e
interdependentes nós precisamos de uma fonte suprema de calor e
confiança de ajudar a nos moldar (Anorexia, 1-2-3, Step 1, 2009)

291

292

07 DE OUTUBRO – Princípios acima das personalidades

08 DE OUTUBRO – Fixando limites saudáveis

“Os princípios dentro das tradições podem abordar nossa
relação a qualquer grupo a que se pertence: família,
profissional, espiritual e social. Pedem-nos de diversas formas
a respeitar as necessidades do grupo e reconhecer que é pelo
funcionamento dentro do grupo que encontramos nossa
força” (Tools to Achieve and Maintain Sobriety, item 10)

“Recuperação em SLAA (DASA) está muito relacionado à
nossa capacidade de fixar limites saudáveis para nós mesmos,
criando estrutura que podemos não ter tido” (Tools to
Achieve and Maintain Sobriety, item 13)

Princípios, o que é isso para mim? Antes eles eram assim: falta de
limites e intimidade não saudáveis. Ausência de uma conexão
mais profunda com alguém ou algo superior a minha vontade.
Manipulações diversas e procrastinação. Apresentaram-me 3
legados: 12 Passos a minha recuperação, as Tradições para meus e
externamente saudável e o Serviço. Todo este conjunto triangular
poderoso é acompanhado por uma espiritualidade de um Poder
Superior acima de mim mesmo. O uso das 12 Tradições, são
aplicáveis a vários itens: unidade e bem estar para mim e para o
grupo, consciência coletiva manifestada através de seus líderes
sem comando ou governo. Aceitação e amor incondicionais.
Autonomia funcional. Um único objetivo espiritual primordial. O
perigo dos 3 “Ps" – Propriedade, Prestigio e Poder. Autonomia
financeira sem dependência. Trabalho de propagar a mensagem
do 12º Passo e Profissionalismo. Responsabilidade e organização
adequada. Evitar controvérsias. Atração versus promoção pessoal.
Anonimato e princípios acima das personalidades. Todos estas,
alicerçadas aos 12 Passos e ao Serviço, conjuntamente com a
Espiritualidade e as demais ferramentas do programa podem me
ensinar muito sobre recuperação a saudável em todas as áreas de
minha vida (12º. Passo) em ação.

Perceber a importância de fixação de limites saudáveis como?. Eu
os entendo como estão abordados em nossos princípios. Um Passo
não fala para uma Tradição, esse é o meu espaço e você o está
invadindo. Ao contrário, ambos os princípios sobrevivem de
forma bastante confortáveis em seus territórios de limites. E não
obstante, ainda me favorecem a me “lançar em uma trama
dourada de salva-vidas”, que está enunciada em nosso preâmbulo
de abertura, denominada “Gold Braid” em seus 5 recursos
básicos: Passos, para a recuperação, Serviço para devolver aos
outros aquilo que de graça obtive. Espiritualidade, como a
capacidade de conexão com um Poder Superior a mim mesmo, o
Apadrinhamento que me ajuda a pedir ajuda e ajudar a outros em
um benefício mútuo e por fim, através destes recursos anteriores,
começo a trilhar o caminho na jornada rumo a minha sobriedade
sexual e emocional que tanto ansiava em minha família
desfuncional que sobrevivia sofridamente no “caos” e na
“desordem”, sempre alicerçadas por imaturidades, e egos
quebrados de forma a gerar um indivíduo carente, dependente e
ausente de si mesmo. Ao me aplicar na busca constante de autoconhecimento pelos princípios, limites me foram sendo devolvido
e me tornei integro e digno outra vez.
Para transformar a insanidade em sanidade é realizar
uma mudança importante (Anorexia 1-2-3, Step 2, 2009)

293

294

09 DE OUTUBRO – Resiliência e Tenacidade

10 DE OUTUBRO – Sobriedade: intimidade saudável

“Resiliência e tenacidade servirão nos bem. Não fique
desencorajado pelos deslizes, recaídas em anorexia ou a
solidão que muitas vezes é nossa doença subjacente. Ninguém
entre nós tem sido capaz de manter a perfeita aderência aos
princípios do programa ou a todas os nosso fundo de poço”
(Tools to and Maintain Sobriety, item 17)

“Em recuperação em SLAA aprendemos a mudar nossos
padrões de dependência e a começar uma jornada espiritual
rumo à sobriedade e saudável intimidade com nós mesmos e
com os outros” (Tools to Achieve and Maintain Sobriety, item
23)

A primeira vez que ouvi o termo resiliência eu estava na
faculdade. O termo designa a capacidade de sofrer uma grande
pressão e voltar ao seu estado de origem. Já a tenacidade, pode ser
comparada uma “mobilidade” capaz de “esticar-se de maneira não
rígida, mas flexível sem se diluir ou quebrar-se”. Estes dois temos
podem me dar uma oportuna visão de recuperação, unidade e
serviço no processo de recuperação pessoal. Eles me lembram de
algumas ferramentas que me vieram a mente: Lemas, ex:
“mantenha-o simples”, “um dia de cada vez”, “até que ponto isso
é importante”, “escute e aprenda”, dentre outros. Usar 12 Passos
para a minha recuperação pessoal. 12 Tradições para o Grupo e
suas relações interna e externamente. Servir com amor e gratidão.
Busca um Poder Superior e uma espiritualidade. Tudo isso e
muito mais, sem “correr para os extremos” – que são fatais e
acabam em um nó pior, porque somente eu serei o que estarei e
serei “enforcado por ele”. Assim, “soltar-se e entregar-se a Deus”,
ter uma tenacidade e uma resiliência em todas a nossas atividades,
podem me lançar a uma nova luz e perspectiva me auxiliando
mais na solução do que ficar preso ao problema em si.
O Passo 3 nos permite que corramos riscos emocionais que
antes eram imagináveis para nós (Anorexia 1-2-3, Step 3, 2009)

“Em muitos casos nossa vontade estava baseada no medo”
(Anorexia 2009). Este trecho fala diretamente a minha coragem
de buscar sair de mim mesmo, que se acobertava sobre camadas
de culpa, medo, vergonha que me mantinham refém de mim
mesmo. Alguém disse: “Ninguém pode me fazer tanto mal como a
mim mesmo”. Ora, se sou eu que faço o meu próprio mal, então é
muito verdade que posso fazer o meu próprio bem! Nada tem o
poder de me magoar ou roubar-me as alegrias de uma vida plena e
saudável, desde que eu não dê poder a pessoas, situações e
lugares. E na sabedoria dos anônimos que estes 3 itens devem ter
uma atenção especial para que possa me fixar na intimidade
verdadeira e saudável, alicerçado por princípios que elevem a
minha capacidade de auto-conhecimento e uma busca constante
da minha integridade e dignidade. O que eram antes padrões de
convivência doentio e devastador, hoje estão como amizades
baseadas na confiança e respeito mútuo, intimidade valorizada e
nos seus devidos limites, entre outras...enfim é a conexão da
verdade sobre mim mesmo, que se define sobre espiritualidade.
Reconhecendo que nosso crescimento pessoal está realçado por
um relacionamento com e por uma fé em um Deus de amor, nós
estimamos agora nosso tempo quieto passado na oração e
meditação (Anorexia 1-2-3, 2009)
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11 DE OUTUBRO – Vítima até quando?

12 DE OUTUBRO – Controvérsia: luta por poder

“Eu tenho aprendido que é minha responsabilidade manter
limites pessoais e não me permitir a ser uma vítima”
(Triggerring Language and Behavior in Meetings, 2009)

“As fundações ocasionalmente frágeis da confiança e da
intimidade podiam, de uma hora para outra, dar lugar à velha
luta pelo poder”
Texto Básico - Projeto de Reconciliação

Quantas vezes eu não fiz ou me utilizei do papel de vítima. Ele
me condiciona a um estado de “a culpa não é minha” e direcionase a algo externo. Mas o que pedem os princípios acima das
personalidades. *HOW! – Honestidade, Mente aberta e BoaVontade. Não é para menos. Ouvi falar certa vez, no compartilhar
em sala de que os ataques incisivos da doença, sobre os padrões
de ativa, tem a sua maior força, na destruição da vontade, ou seja,
eu fico sem vontade ou “ânimo” (=derivado da palavra grega
“anima = alma”), ficando embotado ou sem qualquer razão para
fazer algo a respeito. Fora tudo isso, esta atitude, passa a ser uma
perpetuadora de abusos, pois afronta os limites saudáveis de
outras pessoas, pondo-lhe uma carga desnecessária de sofrimento,
da qual certamente eu tenho uma responsabilidade. Com a ajuda
de um 4º. Passo bem feito, o auxílio de um padrinho, trabalhando
outras ferramentas do programa, tais como prestar um serviço,
levar a mensagem, buscar uma espiritualidade, estar aberto a força
de um Poder Superior, freqüência as reuniões, participação em
encontros, seminários e convenções, escrever para boletins The
Journal (ou jornadas), partilhar experiência, força e esperança
com outros, podem me oferecer recursos interiores e ajudar-me a
sair do papel de vítima, assumindo uma responsabilidade e
compromisso por minha recuperação e manutenção da sobriedade.

A luz de nossos princípios, estes não cansam de me lembrar que o
poder real, é o poder de mudar minha vida para melhor. Se assim
eu desejar e me empenhar para isso! As 12 Tradições são
demonstrações de poder real para ajudar-me em questões que
prezam por um equilíbrio de poder em várias áreas da vida.
Tomemos, a exemplo a questão da controvérsia. Ela por si só não
é um “nó” de poder que leva a destruição, por sinalizar que o meu
ângulo de visão da vida é melhor do que o de outra pessoa? Por
isso sabiamente, evitar controvérsias em ambos os sentidos, tanto
dentro do grupo, quanto externamente, é um ato de prudência,
salvaguardando a todos na transmissão mensagem de esperança e
mantendo-nos em nosso objetivo espiritual primordial. É por
assim dizer o entrelaçamento das tradições 5ª, 6ª. e 12ª. Não longe
desta linha de raciocínio, esta 10ª. Tradição também está
fortemente relacionada com a 1ª. Tradição que fala na
manutenção da unidade e do bem-estar. Um estudo mais
aprofundado desta e das outras tradições, com a aplicação voltada
para questões que envolvam se em matéria controvertida, vem
provar-me o quanto, necessário se faz a adesão a todos os
princípios 12 Passos e 12 Tradições. Uma prova prática disto
ocorreu com o Movimento Washingtoriano antes do AA. Que eu
esteja sempre aberto a me empoderar do amor que me liberta!
“Mudar este hábito da mente é uma grande parte da
minha recuperação” (Anorexia 1-2-3, Step 1, 2009)

* H. O. W. – Honesty, Openmindedness, Willingness
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13 DE OUTUBRO – Interatividade versus Proximidade

14 DE OUTUBRO – A trama que liberta!

“Nossa interação com os outros estava se tornando cada vez mais
autêntica e mútua”
Texto Básico – Projeto de Reconciliação

“À medida em que a corrente da abstinência começava a
desaparecer, estávamos prontos para encarar situações a
partir das quais o trabalho em parceria poderia começar”
Texto Básico – Projeto de Reconciliação

Neste ponto da minha jornada espiritual, eu consigo visualizar o
quanto de meu progresso eu posso compartilhar de minha
experiência, força e esperança com os demais. O que me movia
antigamente nos padrões de dependência ativa não era uma “louca
proximidade e interatividade com o outro?” – Isto por vezes não
cedia lugar a uma conexão buscada pelo padrão adictivo de
internet e prostituição – IP. Então, como que um “click” (só que
bem mais demorado e no temo do Poder Superior), ele colocou
um “link” diante a minha frenética busca. Ele mudou o IP Prostituição por Internet, por Proximidade e Interatividade.
Sabiamente e de forma que ultrapassa o meu conhecimento e a
minha compreensão limitadas, ele deu vida a frase: “seu desejo é
uma ordem!”. Foi quando, no fundo de poço que estava, ele
“linkou-me” a outros iguais, dando a mim a oportunidade de
mudar a forma de vida e de pensar. Mesmo a resistências,
manipulações, o resultado prático da autenticidade encontrada nas
reuniões, repetidamente me lembram da verdade: “nós somos tão
irmãos em nosso sofrimento, quanto o somos em nossas
soluções!” É nessa conectividade verdadeira, uma interatividade
honesta e sem máscaras que estou conseguindo a recuperação.
Nas 3 primeiros passos nos cultivamos um relacionamento
com nosso Poder Superior e uma rendição de nossa boavontade para o Seu Amor, Sabedoria e Cuidados infinitos
(Anorexia 1-2-3, Introduction, 2009)
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Ora essa, vocês vem me dizer que depois da fase da abstinência é
possível estabelecer parcerias que sejam verdadeiras? Esse é a
primeiro sentimento da trama de sentimentos confusos que me
alimentam da base da culpa, do medo, da vergonha dentre outros
sentimentos subjacentes. Esta trama nefasta negra (ou Braid
Black), fez-me obscurrecer as possibilidades que mantinham-me
preso a mim mesmo não deixam ver a luz e o brilho de um outro
caminho se não o de praticar, praticar e praticar. Muito bem,
depois de muito bater a cabeça e cansado dos mesmos resultados
que não me realizavam enquanto ser humano quando cheguei a
Irmandade. Lá, eles me “lançaram a boia-salvavidas” e muitas
mãos se uniram a mim, em cada um dos seus 5 dedos, apertandome firmemente as mãos. Dentre estes 5 dedos, foram me
oferecidos, o enlaçamento de uma trama dourada (ou Gold Braid),
que representam os Passos (Steps), a Espiritualidade (Spirituality),
o Serviço (Service), o Apadrinhamento (Sponsorship) e finamente
a Sobriety (Sobriedade). Cada vez que me enlaçava na aventura
altruística de apertar firmemente estas mãos, eu, sem saber estava
“tramando” cuidadosamente para minha liberdade pessoal, na
inteireza e dignidade. Eis a parceria de sucesso que funciona!
E para nossa surpresa, nós descobrimos que os outros se
importam conosco, nos apóiam e nos amam (Anorexia 1-23, Introduction, 2009)
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15 DE OUTUBRO – Escute e aprenda

16 DE OUTUBRO – A quem salvaremos???

“O que estávamos “ouvindo” cada vez mais era o pulsar de
nossa humanidade comum, transcendendo todas as
barreiras de sexo, preferência ou objetivos sexuais. Éramos
todos peixes nadando no mesmo oceano”
Texto Básico – Projeto de Reconciliação

“Os relacionamentos dependentes, com suas excessivas
exigências de salvação emocional ou sexual impostas a outras
pessoas, assemelham-se aos sistemas energéticos fechados.
Nesses relacionamentos, dois indivíduos (que na realidade são
não-indivíduos) apoiam-se totalmente em seu relacionamento
como fonte de identidade pessoal e propósito/significado na vida.
Cada pessoa se tornou totalmente dependente da outra, para
obter a sensação de estabilidade. Mas a “estabilidade” obtida
dessa forma não é e nunca poderá ser estável.À semelhança dos
outros sistemas fechados, não é admitida nenhuma energia
externa, uma vez que a mesma é percebida como ameaçadora
para o próprio sistema” - Texto Básico - Participação em
um Relacionamento Dedicado

Eu posso ouvir muitas coisas sem escutar o que é necessário. Isso
é uma verdade, pois coisas essenciais estão escritas sobre as
entrelinhas. Nisso se constitui o pensar deste pequeno mas
poderoso lema “escute e aprenda”. Quantas e quantas vezes eu
simplesmente estava surdo aos meus próprios ouvidos, por causa
única e exclusivamente de “escutar” aos pedidos de ativa? Isso
com a prática dos princípios em minha vida, eu fui me deslocando
para uma atenção mais apurada do que simplesmente palavras
soltas, tantos as impressas, como as faladas. Havia algo ou alguma
coisa além delas. Não raro, nas reuniões e nas partilhas de
companheiros sobre seus desafios e conquistas, fui capaz de ao
abrir a minha mente, meus ouvidos seguiram a mesma linha de
eficácia. Então, eu já não mais “ouvia” apenas tragédias e
desolação, eu conseguia escutar e aprender sobre a humanidade,
na sua integridade e dignidade. Foi e continua sendo um vasto
trabalho de busca incessante de auto-conhecimento, mas aqueles
que já percorreram esta jornada espiritual, nos asseguram com
firmeza e propósito a funcionalidade dos princípios e ferramentas
em sua vida. Realmente descobri o oceano que se chama “eu”!.
Com a ajuda de um Poder Superior, nós podemos aprender que os
relacionamentos podem ser seguros, honrados e consolidados, eles
podem permitir a vulnerabilidade e a intimidade emocional (Anorexia, 09
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Como posso esperar ser livre se constantemente mantenho a
outros aprisionados a mim? Ora isso não é liberdade, é prisão!
Este era o sistema fechado dos padrões adictivos: “Eles num
primeiro momento me dão prazer e liberdade e num segundo, me
acorrentam me dizendo que não posso ficar sem isso” – Por isso
só esta estabilidade não se mantém, pois em si mesma é a
dualidade enfraquecida por altos e baixos emocionais,
representado por um ego quebrado na sua essência verdadeira.
Não há trocas de intimidade verdadeira, apensa ilusão e fantasia.
O significado e propósito de vida que tanto almejava, só
aconteceu quando me dispus a ser honesto e verdadeiro comigo,
com Deus e com os outros. Os princípios espirituais foram
cruciais nesta ajuda de auto-conhecimento para minha liberdade.
A confiança para muito de nós não é uma habilidade (Anorexia 09
302

17 DE OUTUBRO – Uma questão de amor-próprio

18 DE OUTUBRO – Motivações versus Oportunidades

“O princípio básico é que o amor-próprio e a atenção altruísta
em relação aos outros seres humanos constituem parte integral da
vida dedicada à sobriedade”.
Texto Básico - Relacionamento Estável ou Viver Sozinho?

“Curiosamente, sentíamos freqüentemente que os eventos
e as circunstâncias que ofereciam motivação ou
oportunidade para que vivêssemos mais a partir de nosso
potencial,
como
pessoas
sóbrias,
simplesmente
“aconteciam”.
Texto Básico – A experiência da Abstinência

Eu poderia me perguntar se antigamente eu tinha amor-próprio.
Eu era o próprio amor. Cheio de mim mesmo, nos pradrões de
ativa ou atuando no outro extremo, sem amor algum por mim, em
termos de padrões anoréxicos, eis que constantemente vivia entre
os extremos emocionais perigosos e que faziam-me oscilar da
noite para o dia em fração de segundo. Estar em processo de
recuperação, em uma jornada espiritual de princípios
fortalecedores e restauradores, é uma necessidade constante e
parte integral de uma verdadeira validação de meus sentimentos,
atitudes, ações e comportamentos. Eles me lembram o tempo todo
que tenho valor e que mereço atenção, carinho e preocupações em
vários setores de minha vida. O que minha vida anterior, autocentrada em desejos egoístas, agora move-se em direção a uma
abertura que funcione sobre quaisquer outras áreas de minha vida.
Seja ela na esfera pessoal, na trabalhista, familiar ou social. É
interessante perceber que esta sabedoria dos anônimos funciona:
“se dedicássemos metade de nosso tempo nas práticas da
dependência em coisas de valor e significado, estaríamos bem a
frente de nossos próprios problemas”. Como me tornei honesto,
eu percebi que minha recaída começou quando eu comecei a
pensar que eu estava curado da doença. Minha atitude começou
a cair no velho padrão de auto-centralidade (Old Meditations,
The Journal, p.15 – May/June 97)
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Eu poderia me perguntar qual era a minha real motivação para a
prática de meus padrões: medo, raiva, culpa, vergonha,
sentimentos de inadequação, entre tantos outros. E qual era a
minha oportunidade? Ficar com estes sentimentos mal trabalhados
ou fazer deles uma ponte de auto-conhecimento e reestruturação
de minha personalidade que, por falta de coragem eu tinha apenas
a motivação de meus padrões de ativa. Certamente, foi apenas
quando verdadeiramente admiti meu “caos” e ingovernabilidade
perante a vida, foi que me dei de fato uma nova e bem-vinda
oportunidade de reescrever, com a ajuda de outras pessoas que
tinham os mesmos problemas, as soluções que me pareciam ser
válidas e integravam o meu potencial mais elevado. De fato, como
dizem alguns, tudo concorre da maneira que ocorre. Assim, como
está escrito em nosso texto básico que “curiosamente” como uma
situação “diabólica” aparece em nosso caminhar, “curiosamente”
a “oportunidade” de recuperação aparece em minha vida de
formas inesperadas e bem-vidas.
Em nossa jornada para tornar-nos mais vulneráveis, abertos e
interdependentes nós precisamos de uma Força Suprema de calor
e de confiança para ajudar-nos a moldar-nos (Anorexia 1-2-3,
Step 1, 2009)
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19 DE OUTUBRO – De quem eu estou fugindo?

20 DE OUTUBRO – Bases da Integridade pessoal

“O que aconteceu foi que, à medida em que nos
abstínhamos de procurar fugir de nós mesmos, cedendo à
dependência sexual e amorosa, começamos a ficar íntimos
de nós mesmos”
Texto Básico – A experiência da Abstinência

“Através de tudo isso, tornamo-nos disponíveis para nós
mesmos, um dia de cada vez. Pelo simples ato de “ficar
firmes”, inauguramos um relacionamento conosco mesmos,
baseados no crescimento da auto-honestidade, da
confiança e da intimidade. Sabíamos agora que nossa meta
durante a abstinência era assentar os alicerces da
integridade pessoal”
Texto Básico – A experiência da Abstinência

Uma das grandes maravilhas que o programa tem feito por mim, é
mostrar-me que apesar de todo o “caos” vivido em minha vida
pregressa, a oportunidade de encontrar uma intimidade e um
relacionamento verdadeiro para comigo mesmo é algo muito real.
A medida que caminho e pratico os 12 Passos em minha vida, em
todas a minhas atividades, coloco-me como o principal centro da
atenção que anteriormente eu não notava, pois o véu dos defeitos
de caráter mantinham-me cegos a vista de enxergar algo mais
próximo de mim mesmo. Com as sugestões dos lemas: Isto
também passará, um dia de cada vez, mantenha-o simples e só por
hoje, tive a claridade de “quebrar” meus grandes problemas e
“problemas menores” e assim conseguir tomar uma atitude de
cada vez e não querer resolver tudo de uma só vez! Uma vez que
a própria dinâmica dos padrões de comportamento faziam-me
fugir de mim mesmo, anestesiando minha dor e estimulando um
prazer e comportamentos doentios, foi através da minha
reconexão espiritual que pude verificar quais setores de minha
vida, estavam necessitando de atenção e apoio.
Expressamo-nos em nossas necessidades verdadeiras, abrindo
nossos corações e começamos a viver autenticamente
(Anorexia 1-2-3, Step 3, 2009)

Eu poderia me perguntar como estão as bases de minha
integridade pessoal. Elas estão firmes, após algumas horas de
caminha em minha jornada espiritual através dos princípios
sugeridos do programa, ou ainda teimo em fazer as coisas a minha
maneira? A indecisão, a revolta, a procrastinação, a alienação tem
me feito uma pessoa mais integrada a mim mesmo ou tem-me
minado minha auto-estima, minha capacidade de responder de
forma autêntica e firme a pessoas, situações e lugares? Eu ainda
estou “brincado de fazer o papel de Peter pan”? Sonho com uma
vida tipo “Terra do nunca?” Ora isto não seria por si só uma
ilusão e fantasia que me faz ignorar a realidade e viver uma
mentira? Sem dúvida há muitos problemas, mas há também
muitas soluções. Interessante é que certa vez li em um material da
irmandade: “Se tenho parte no problema, também tenho parte na
solução”.
Após a retirada veio a paz de espírito – uma verdadeira paz
dentro de mim. As ondas diminuíram e eu fui deixado com a
graça, a integridade e a dignidade das pessoas. Eu ficava livre
finalmente (Old Meditations, The Journal, p.10 May/June 97)
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21 DE OUTUBRO – Ação é a palavra magia!

22 DE OUTUBRO – Espiritualidade

“Tínhamos que colocar em ação continuamente princípios
que havíamos usado em nossos inventários e reparações”
Texto Básico – 10º. Passo

“A simples verdade era de que quando nossa própria
condição espiritual não estava sólida, todos a nossa volta
pareciam estar “doentes” com um mal-estar que, pensando
bem, era incrivelmente parecido com o nosso!”
Texto Básico, 10º. Passo

Recuperação, Oração, Meditação, Reparação, Relação, o que tem
estas palavras em comum? Muita coisa e tudo ao mesmo tempo.
Mas ao olhar com mais atenção, eis que o “possível mistério” se
desfaz com em um passe de mágica: “ação”. Todas estas palavras
tem seu término com a palavra “Ação”. Assim é o programa
sugerido de princípios espirituais: “Ação é a palavra mágica!”.
Diferentemente da dinâmica dos padrões de ativa, que me
conduziam a “ações de morte”, as ferramentas do programa, me
conduzem a “ações de vida”. Então eu poso me perguntar: qual
das duas vidas eu gostaria de continuar a trilhar? Ao que me
parece, a da morte, sempre me pôs em um beco sem saída, de
forma que ao mesmo tempo que me proporcionava prazer e
deleite, me enforcava sentimentalmente nos 4 níveis básicos:
física, mental, emocional, espiritual. Como de costume, isso
apenas se traduzia em vertentes de ordem das conhecidas “intrigas
românticas e sexuais” ou me fazia “encolher sobre meus próprios
ombros” mantendo-me nos padrões de anorexia. Era uma vida
difícil de ter equilíbrio, pois funcionava como uma “gangorra de
sobe-e-desce” que a cada movimento além dos padrões se autocompletarem na dinâmica, eu continuava preso em suas garras.
Nesse processo de me auto-conhecer me levou a procurar
soluções para essas dificuldades que já dificultavam o meu ser.
Hoje sou muito grato ao Poder Superior por estar em uma sala de
DASA e virar o foco para mim (Jornada 23, p.7 Novembro/2006)
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O que poderia ser uma condição espiritual para mim? Seria a
solidez de uma integração pessoal tal que, mesmo a meio de
problemas e dificuldades eu não me perdesse de meu foco e
objetivos primordiais. É certo que todas as vezes que me
distanciei de minha condição espiritual pus-me a muito problemas
e por vezes pus outros em problemas por não saber meus devidos
limites em uma convivência equilibrada e saudável. Isso gera
sempre um mal estar e quebra uma unidade interior. Interessante é
perceber apenas nesta frase, já a importância da 1ª. Tradição! Ora,
se desejo me recuperar, preciso estar praticando estes princípios
em minha vida, orientando-me através de uma Consciência
Coletiva (2ª. Tradição), ouvindo e partilhando nas reuniões.
Buscando o apoio e orientação através de companheiros firmes e
sóbrios ou mesmo de meu padrinho. Usar de outras ferramentas,
como: prestar serviços para a Irmandade, escrever para a Jornada
(The Journal), fazer um inventário relâmpago é uma das muitas,
dentre outras oportunidades que me mostram a minha condição
espiritual e como me relaciono comigo mesmo e com os demais.
Meu caminho para a recuperação foi um desafio completo e
tive que voltar a aprender a comunicar e relacionar com os
outros (Old Meditations SLAA)
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23 DE OUTUBRO – Descobrindo outros passatempos

24 DE OUTUBRO – Ainda ingovernável?

“Até mesmo em meio à abstinência, procuramos
passatempos ou novos interesses que fossem absorventes
e consumissem tempo e energia razoáveis. À medida em
que a compulsão diminuía, descobrimo-nos freqüentemente
desfrutando ativamente dessas novas atividades e da
descoberta ou redescoberta de talentos. Entre os membros
de S.L.A.A (D.A.S.A)., contamos com novos doutores,
novos músicos, novos corredores de maratona e novos
artistas. Texto Básico - Relacionamento Estável ou Viver
Sozinho?

“Os efeitos cumulativos de nossa inanição sexual, emocional e
social produziram sinais concretos da ingovernabilidade”
(Anorexia 1-2-3, Step 1, 2009)

É mesmo uma verdade. A medida em que vou me autodescobrindo e me congratulando por novas e bem-vindas
habilidades, eu consigo perceber o quanto de energia que
dispensei desnecessariamente na prática dos padrões de ativa.
Agora em recuperação, posso avaliar com mais clareza quais
setores de minha vida, precisam ser “repensados” em termos da
própria vida, fazendo com que ela ganhe um novo significado. Eu
posso colori-la de outras formas e conteúdos que satisfaçam uma
necessidade que anteriormente eu a preenchia com os meus
padrões. Eu posso descobrir por exemplo que não necessito
desesperadamente de uma outra pessoa ou de um relacionamento
para manter-me bem emocional, física ou sexualmente. Eu posso
descobrir passatempos como leitura e hobbies interessantes, que
mostrem outros momentos de prazer que não sejam o doente.
Quando muitos de nós experimentamos inatividade, por
vezes, nos tornamos entediados, tristes e solitários (Tools
to achieve and Maintain Sobriety, 2009, item 13)
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Quando minha vida torna-se ingovernável? Quando eu começo a
desviar-me de meu caminho que um Poder Superior tem para
mim. Quando eu me ponho somente sobre minha vontade,
tentando guiar a coisas ao meu modo, novamente estou lutando
por um poder que eu não tenho. Eis que novamente preciso de
ajuda e com certeza, tentar fazer sozinho não me levará aos
resultados pretendidos, se não mais dor de cabeça e um
descontrole em vários sentidos. Há duas vertentes para que isso
ocorra. Ou eu me torno compulsivo novamente ou me retraio de
tal maneira que me mantenho um “morto-vivo”. Ou seja, ou quero
viver a vida em sua intensidade mais louca ou, ao contrário me
isolo de tal forma que construo uma barreira impenetrável até
mesmo para que o meu Poder Superior possa agir. Não é em vão
que as coisas, quando sobre minha vontade não saiam como
desejado. Ao me perceber querendo controlar tudo, mandar em
tudo, sendo dono da verdade, manipulando situações, pessoas e
lugares, preciso da ajuda do 1º. Passo. E não somente ele, mas do
2º. E 3º. Passos, para que possa, ao acreditar que alguém pode,
onde eu não possa, eu seja restaurado em minha insanidade para a
sanidade e consiga entregar a minha vontade e a minha vida a este
Poder Superior maior que meus problemas ingovernáveis.
Não importa o resultado, mantemos com a nossa integridade a
parceria da recuperação (Tools achieve and Maintin, item 13)
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25 DE OUTUBRO – Juntos nós podemos mais!

26 DE OUTUBRO – Apenas por nossa vontade?

“Muitas vezes procurávamos pessoas que podiam nos
ajudar com esta perspectiva: amigos do S.L.A.A (D.A.S.A).,
ou talvez conselheiros espirituais ou terapeutas. As
reuniões do S.L.A.A (D.A.S.A). destinadas à “atualização”
era outro lugar onde podíamos processar nossas reações
emocionais a situações em nossas vidas e relacionamentos
à medida em que iam ocorrendo. Reservar um tempo para
“atualizar-se”
com aqueles indivíduos com os quais
tínhamos relacionamentos comprometidos também era
necessário, fossem esposos, amigos íntimos ou outros.
Não podíamos criar parcerias com alguém através de
nossos esforços solitários! Era necessário prática e
cooperação para aprender como responder às
necessidades de outros sem temer o sacrifício de nossa
própria dignidade, e ser aberto e honesto sem barreiras ou
destrutividades.”
Texto Básico – 10º. Passo

“Muitos de nós usaram nossa força de vontade para fluir
situações românticas, evitando o engajamento social com os
outros ou para escolher a pessoa não disponível com
limitações de intimidade que oferece uma estagnação
genuína” (Anorexia 1-2-3, Step 3, 2009)

Alguma das poderosas ferramentas do programa são: o
compartilhar nas reuniões, pois posso ser instrumento do Poder
Superior para ajudar alguém, ou posso ser ajudado quando me
permito ser apadrinhado por alguém. Posso prestar um serviço me
comprometendo a manter-me ocupado de forma necessária ao
bem-estar próprio e de outros, manter-me atualizado de forma a
participar de reuniões, encontros e tantos outros diponiveis.
Não importa o quão longe temos evoluído na
sobriedade, que nunca estamos fora do alcance das
tentações sirene que soa (Tools to achieve and
Maintain Sobriety, 2009
item 22)
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Qual era a minha vontade? Certamente aquela que não era de um
Poder Superior a mim! O romantismo, a ilusão, a fantasia, e muito
outros padrões influenciam quando meus sentimentos, ações e
comportamentos estão “embriagados” dos olhares do padrão de
dependência ativa. Eles ofuscam de tal forma e brincam
sorrateiramente com as minhas emoções que faz com que eu
precise de mais uma “dose de adrenalina”. Disso provém o querer
de uma intimidade que está dilacerada em sua conexão mais
verdadeira. Não raro, na minha ânsia de conquistar e preencher o
vazio interior, acabava me colocando em relacionamentos que
eram não só saudáveis, mas como também tinha quase ou
nenhuma importância um relacionamento que fosse autêntico e
verdadeiro entre as pessoas envolvidas. Tudo isso porque eu não
conseguia me sentir por inteiro, não tinha “integridade” e minha
dignidade pouco valia por minha baixa auto-estima. A medida que
foi compreendendo o sentido de minha própria força interior, e
com a ajuda do programa, comecei da dar “um norte mais
objetivo” a minha vida e não deixar-la não mãos de outras
pessoas.
Milagrosamente podemos começar a viver no presente
com uma calmo otimismo (Tools to Acheive and
Maintain Sobriety, 2009, item 18)
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27 DE OUTUBRO – Importância dos princípios

28 DE OUTUBRO – Orientação de um Poder Superior

“A importância de estar consciente do nosso comportamento e
discurso é manter a reunião tão segura quanto possível para
todos os membros” (Triggering Language and Behavior in
Meetings, 2009)

Apenas lenta, e às vezes relutantemente, nosso uso
provisório de um Poder Superior havia cedido a uma
confiança mais estável nesse Poder como orientação.
Texto Básico – 10º. Passo

O que eu fazia quando não estava consciente de minhas reais
motivações? Eu poderia simplesmente abortá-las embriagando-me
de
diversas
formas,
tanto
compulsivamente
quanto
anorexicamente. Mas isto foi antes do programa entrar em minha
vida. Após algumas vinte e quatro horas de praticar este programa
em todas as minhas atividades, fui me tornando mais consciente
de minhas responsabilidades. Uma delas era o de assumir a
recuperação pessoal em busca de um equilíbrio que outrora eu não
pude experimentar. A outra era, que eu os mantivesse em minha
mente, em minha vida e principalmente fosse guardião dos
mesmos para que pudesse preservar o que tão dolorosamente
foram conquistados. Estes princípios são a segurança tanto para
mim quanto para os demais, pois todas as vezes que eu não me
guiar por eles, ou deles me desviar, estou correndo perigo e pondo
a outrem em perigo, pois me torno um “abusador” do espaço
alheio, e certamente se desejo respeito, consideração e sobriedade,
necessito preservá-los as gerações futuras.
Os princípios dentro das tradições podem abordar nossa
relação a qualquer grupo a que pertence: família,
profissional, espiritual e social. Pedem-nos de diversas
formas a respeitar as necessidades do grupo e para
reconhecer que é pelo funcionamento dentro do grupo que
encontramos nossa força (Tools to achieve 2009, item 10)

Porque eu sou tão teimoso em ouvir a orientação de meu Poder
Superior? O que pode movimentar tal aspecto de minha real
resistência em ceder-lhe a oportunidade de guiar minha vida da
melhor forma possível? Pode ser que ainda no centro de minhas
emoções estejam um egocentrismo disfarçado e mascarado por
uma necessidade de auto-afirmação ou ainda por uma aprovação
dos outros, ou ainda tenha algum tipo de orgulho ou defeito de
caráter, tipo auto-piedade ou vítima que me façam estar relutantes
em deixar o total controle nas mãos do Poder Superior. Certa vez
eu estava em uma reunião, e alguém mencionou esta relutância
com a seguinte expressão: “Talvez o seu Poder Superior possa ser
a cadeira que você esteja sentado, pois pelo menos ela serve para
dar-lhe assento e sustento”. Interessante é que o Poder Superior da
outra pessoa que rebateu-lhe esta orientação, tinha como Poder
Superior a vaquinha que alimentava todo dia na fazenda de
recuperação que se encontrava e apenas dizia ao interessado
“muu”. Bobagem dirá alguns, mas qualquer coisa que não seja o
auto-centramento de minha própria vontade irá funcionar de
forma que com o tempo, as mensagens tornar-se-ão claras.
Podemos tornar-se cada vez mais conscientes da nossa
negação, mas é importante lembrar que o nosso Poder
Superior é capaz de restaurar a sanidade enquanto
continuamos a trabalhar o
programa (Tools, item 20)
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29 DE OUTUBRO – Importância do prestar serviço

30 DE OUTUBRO – Outras dependências

“Mas a experiência comprova – aqueles que se dispuseram a
prestar algum tipo de serviço são exatamente aqueles que ousaram
a desafiar o seu próprio ego a desinflar”.
(Jornada 23)

“Em um trecho do livro azul é falado que preciso colocar
sempre a espiritualidade na frente de qualquer problema
que eu tenha e portanto, com o meu comer compulsivo não
é diferente... é o meu problema que me une aos demais
companheiros da Irmandade, e portanto, há a ajuda mútua”
(Jornada 23, p. 15)

Há um trecho de literatura intitulada As ferramentas do Programa
para atingir e manter a sobriedade que fala acerca do acrônico
E.G.O. Nele encontra-se a de fala que todas as vezes que eu me
afastar de Deus, eu literalmente irei dar-me de cara para com os
meus padrões de ativa. Isto por que, em se tratando de serviço ou
de uma vitalidade de meu ser, todas as vezes em que me nego a
prestar algum tipo de serviço, eu estou logicamente dando força
ao meu lado dependente. Há muitas formas de prestar serviço na
irmandade: Arrumar cadeiras, servir o café, ser coordenador de
mesa, de literatura, do The Journal, ser tesoureiro, ser secretário,
expor a literatura, levar a mensagem do 12º. Passo, prestar serviço
em nível de Integrupal ou na Estrutura Mundial como Delegado
na Conferência Anual de Serviços. Em qualquer um destes níveis
de prestação de serviço, os princípios espirituais devem estar
sobre minha personalidade doentia de querer ser estrela onde não
sou. Como diz o 7º. Passo, a humildade é a chave que abre as
portas. Prestar serviço também me ajuda a manter um reconexão
comigo mesmo, com o Poder Superior e com os outros,
quebrando os padrões de anorexia que possa não conseguir
visualizar na minha caminhada.
Podemos começar a confiar em que o nosso Poder
Superior irá nos ver através das lições que precisamos
aprender. (..) Para nossa surpresa, encontramos as nossas
deficiências transformadas em pontos fortes (tools, item 11)

Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao
problema que você tem um Grande Deus – São formas de abordar
o problema. Nenhum problema é tão grande quanto ele parece,
apenas está sem o foco da solução. Muitas das vezes, trabalhar em
padrões de dependência e com a prática dos princípios espirituais,
estes podem revelar-me que possa estar trocando de dependência.
De forma sutil e muitas vezes sem que se perceba, estou trocando
uma compulsão por outra. Assim, eu posso ter deixado de me
envolver sexualmente para praticar atos solitários. Eu posso
trocar, vida de ativa por passiva, eu posso comer de mais, beber
de mais, sair demais, comprar demais, e tudo o que for demais
torna-se uma dependência tirando-me a paz de espírito que tanto
almejo. O programa nos dá a liberdade, de fora das salas,
podemos trabalharmos outras dependências junto a outras
irmandades anônimas. No entanto, e meu dever não confundir os
propósitos a que me ponho a trabalhar no momento. Separando
bem as devidas compulsões é possível recuperarmos.
Se continuarmos a voltar, a nossa jornada espiritual irá
desdobrar e assim vai ser a nossa capacidade de fazer
escolhas individuais de recuperação que são saudáveis
para nós (tools to achieve and maintain, 2009, item 17)
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31 DE OUTUBRO – Conectando-se aos outros

01 DE NOVEMBRO – Uma procura incessante

“Partilhar honestamente é uma parte da sua intimidade e
intimidade saudável assenta a nossa auto-estima e nos conecta
com os outros” (Tools to Achieve and Maintain Sobriety,
2009, item 26)

“Descobrimo-nos cada vez mais orando pela orientação de
Deus em todas as questões, tanto grandes como
pequenas, espirituais e mundanas”
Texto Básico – 11º. Passo

Diz a sabedoria dos anônimos que: “Recuperação é capacidade de
sermos honestos conosco mesmo” – Isso é muito verdade uma vez
que boa parte das intrigas românticas estavam baseadas em falsas
suposições, medos e ameaças irreais. Com as premissas do
programa sugerido por princípios espirituais, sou convidado a
partilhar minha experiência, força e esperança de forma que possa
não só proporcionar ajuda, mas também receber a ajuda que
necessito e que possa não estar conseguindo sair deste ou daquele
problema em particular. Ser honesto em minhas partilhas, com a
abertura de mente e boa vontade, são ingredientes fundamentais
para alicerçar a auto-estima e me reconectar tanto para comigo,
quanto para os demais. Nesta relação, cria-se uma trama capaz de
atuar como um “protetor” de mim mesmo, impedindo que conte
mentiras a mim mesmo e iluda os demais. O programa me
ensinou a ser verdadeiro, mas me deixou a liberdade de usá-lo ou
não. Cabe a mim a decisão de que rumo quero dar a minha vida.

O que antigamente eu fazia e agia segundo um semi-deus, hoje,
após algumas vinte e quatro horas dentro de uma busca de autoconhecimento na procura de respostas que antigamente me
deixavam prostrado perante os padrões de dependência, eu tento
ter a humildade de perguntar ao Poder Superior qual é a sua
vontade em relação a minha vida. Nem sempre as respostas são
claras ou objetivas, mas ao me questionar, eu não ajo segundo
apenas a minha vontade e não permito ser controlado pelo meu
ego. Então, algumas sugestões do programa são bem-vinda quanto
se trata desta orientação da minha vontade para a vontade de um
Poder Superior. Como posso saber se estou no caminho certo ou
não? Se após eu meditar e orar eu sentir uma calma tranqüilidade
com a opção feita e estiver em paz com minha decisão, foi
manifestada a Sua Vontade. Caso contrário, quando eu, após
tomar a decisão, sentir alguma inquietação, agitação ou perceberme emocionalmente agitado, então foi feita apenas a minha
vontade. Lembrando que para que tome decisões equilibradas eu
necessito de utilizar-me dos passos, de um apadrinhamento, me
colocar a serviço, usar da espiritualidade do programa.
Damos início a uma libertação espiritual dos nossos
comportamentos de sexo, amor e anoréxicos por estamos
dispostos a utilizarmos as ferramentas do SLAA (Tools to
achieve and maintain sobriety, 2009, introduction)

Intimidade é um trabalho, como é a recuperação. Ninguém é
perfeito. Construir amizades obriga-nos a colocar confiança nos
outros com Honestidade, enquanto cura e vital para a
intimidade, pode ser um desafio. Em amizades saudáveis,
aprendemos a equilibrar os desafios com atividades prazeirozas
(Tools to achieve and Maintain, 2009, item 26)
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02 DE NOVEMBRO – A promoção da atração

03 DE NOVEMBRO – Aceitação é a chave

Nossas relações com o público baseiam-se na atração em vez da
promoção; nós precisamos sempre manter o anonimato pessoal
na imprensa, rádio, televisão, filmes e outros. É necessário
proteger com especial cuidado o anonimato de todos os
membros de D.A.S.A.
11ª. Tradição

“Poderíamos dizer que, durante o período ativo, era como
se tentássemos matar uma sede terrível bebendo água
salgada. Quanto mais bebíamos, mais desidratados
ficávamos, até que nossa própria vida ficava ameaçada”
Texto Básico – 11º. Passo

Esta tradição fala diretamente de recuperação. Ela me prende por
causa da liberdade que ela expressa em si mesma. Voltando aos
anos de ativa, eu posso me recordar de que forma manipulativa eu
desenvolvi estratégias de uma “vida armada” para seduzir, intrigar
e me envolver emocionalmente. Não raro, minhas melhores
tentativas, viam-se “enrroscadas” pelo próprio “glamur” que o ego
sobressaltado impunha na disputa de minha personalidade doente,
levando-me ao despedaçar e caos de minha vida. Novamente, tive
então que admitir minha derrota no primeiro, passo, vir a acreditar
que havia uma esperança para mim, e entregar minha vontade e
minha vida aos cuidados de um Poder Superior. Com a ajuda dos
demais passos e ferramentas do programa, eu consegui entender
que a humildade é a chave que, uma vez aberta por mim mesmo,
ainda que por vezes de má vontade, pode ser um começo para
uma vida de atração de uma nova realidade. Hoje eu desejo um
bem-estar e uma unidade, com autonomia, responsabilidade e
compromisso por minha integridade e dignidade pessoais,
seguindo a princípios e não a personalidades.
Na companhia de pessoas que me aceitam eu sei que
tenho o apoio para alterar esse comportamento (triggering
language and behavior in meetings, 2009)

Porque a aceitação é a chave que me livra de minhas sedes
emocionais? Porque ela tem a capacidade de expandir as opções
que tenho a minha frente, ponderando outras perspectivas que na
ativa, eu não conseguia visualizar. Era como matar uma sede,
tentando beber as águas das Cataratas do Niáguara. Isto ocorria
porque eu estava cheio de um falso orgulho e modéstia, que
deixou-me em sérios riscos de vida e mais pondo em risco outras
vidas. Não raro, haviam os momentos de depressão e retração
emocional que despontavam em padrões de anorexia. Uma das
ferramentas que pode me abrir-me a esta nova realidade, foi
procurar a reconexão com o meu espiritual. O programa me deu
várias formas de pô-la em prática: freqüência as reuniões,
trabalhar os passos, em especial o 11º. Passo, buscar um Poder
Superior de minha concepção, prestar serviço, apadrinhar a
alguém, usar os lemas, recitar a Oração da Serenidade, enfim,
foram várias as oportunidades que me foram postas a minha frente
para que encontrasse um fonte que desse água verdadeira para
matar a minha sede. Hoje eu busco um caminho espiritual para
minha aceitação.
Nos pomos a rir de quem acha que a espiritualidade é uma
forma de fraqueza. Paradoxalmente, é o caminho da força
(Big Bbook AA, p.68, citado em Old Meditations SLAA)
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04 DE NOVEMBRO – Uma tapeçaria incomum

05 DE NOVEMBRO – Medindo o progresso

“Começamos a ver que nossa associação com Deus era
um relacionamento aberto, uma rica tapeçaria que mal
começara a ser tecida. Oferecia aquela possibilidade última
da auto-transcedência quotidiana e que tanto de nós
haviam procurado através de experiências ativas de nosso
passado”
Texto Básico – 11º. Passo

“Ao medir nosso progresso, é útil para ver nossa vida, nossos
objetivos e nossos comportamentos a partir da perspectiva de
ser paciente e esperançoso” (Tools to achieve and maintain
sobriety, 2009, item 17)

Essa passagem fala diretamente a minha experiência pessoal. Em
uma das minha ultimas tentativas de pratica de ativa eu estava
absorto teclando na internet. Mandei aquele email numa busca
frenética de uma conexão. Dias depois a resposta veio. Por um
milagre matemático, o email simplesmente me dizia, por todas as
entrelinhas que o meu caminho não era aquele e finalizava com a
seguinte mensagem: “Sua mente está pregando uma peça”. No
momento, eu não pude entender muito a mensagem, pois estava
“drogado sexualmente”, mas a ficha caiu dias depois. Naquela
mesma data, o SLAA completava seus 25 anos de existência e em
sua página havia descoberto uma Gold Braid (ou trama dourada)
que dizia de utilizar de 5 itens comparados a uma mão de um
aperto firme. Bem, o tempo passou e a rica tapeçaria começou a
ser elaborada. Voltando ao email, e juntando outras singularidades
espirituais, pude entender a trama dourada do Poder Superior que
dizia por aquelas palavras que o meu caminho era de forma
espiritual e que poderia usar este tesouro para ajudar a outros.
A espiritualidade é a busca constante de um autoconhecimento que leva ao membro a consciência do
estado de liberdade do espírito humano (Jornada 23)

Na prática da ativa, qual era o meu principal objetivo se não estar
envolvido emocional e sexualmente com alguém? Poderia
também estar na outra ponta da corda, me comportando
anorexicamente e me afastando das pessoas e de mim mesmo. Era
interessante perceber que não tinha paciência e esperança para
nada, era ansioso, nervoso, preocupado, nunca disponível para
mim mesmo emocionalmente. Com a ajuda que consegui ir
obtendo freqüentando e assistindo as reuniões, praticando simples
sugestões, mudando velhos hábitos e comportamentos, um dia de
cada vez, buscando manter simples, escutando, aprendendo e
vivendo e deixando viver, comecei a perceber uma mudança de
estilo de vida, buscando focar outros objetivos e conquistas.
Muitas e muitas vezes, os padrões de ativa, me roubaram a alegria
de viver e esperar dias melhores. Quando me apliquei em praticar
o que os vencedores haviam conquistado, estes foram um farol a
guiar-me na jornada espiritual. Em muitos deles, haviam o
compromisso de serem verdadeiros consigo mesmo e tentar, de
diversas formas, aplicar as ferramentas do programa para atingir e
manter um progresso constante na busca da manutenção da
sobriedade emocional, sexual e relacional.
Com o tempo, pratica e incentivo que nós começamos a
nos amar-nos, da mesma maneira que nosso Poder
Superior e nossos companheiros nos amam Anorexia 2009
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06 DE NOVEMBRO – Mudando o rumo

07 DE NOVEMBRO – Mantendo simples

Na recuperação em SLAA (DASA) aprendemos a mudar
nossos padrões de comportamento e a começar uma jornada
espiritual rumo a sobriedade e intimidade saudável com nós
mesmos e com os outros (Tool to achieve and maintain
sobriety, 2009, item 23)

“Quando sobrecarregados pelas tarefas a serem realizadas,
fazemos uma lista de coisas a fazer pode ajudar. Nós
mantemo-nas pequenas e simples” (Tools to achieve and
maintain sobriety, 2009, item 23)

Diz-se que a “única certeza estável é a mudança”. Então,
certamente a pessoa que eu era algum tempo atrás, hoje já não sou
a mesma pessoa. Como me lembra a sabedoria do programa:
“Repetir as velhas mesmas coisas esperando resultados diferentes,
é insanidade” – Disso decorre que, preciso estar sempre me
lembrando de que um Poder Superior pode me devolver a
capacidade de mudança. Se assim não fosse, eu seria um robô ou
um “autômato”. O Poder Superior, dotou-me de uma
individualidade própria, esperando que seja capaz de reconhecê-lo
e buscá-lo de forma livre. Se estou preso ainda a velhas e
desgastadas idéias, não há como mudar de rumo minha vida.
Ouvindo outras partilhas nas reuniões, aplicando os passos em
minha vida, seguindo e vivendo as 12 Tradições, buscando prestar
um serviço, participando de encontros, seminários. Apadrinhando
e sendo apadrinhado, não tem como não deixar-se levar por uma
amoroso Poder Superior que me mostra diversas formas de Sua
atuação em minha vida, para uma intimidade saudável e
consistente para comigo mesmo, para com os outros e para com o
Deus da minha compreensão.
Hoje eu sinto que Deus me nutre e sustenta-me porque
eu tento novas ações corajosas que uma vez me
pareciam impossíveis (Anorexia 1-2-3, Step 3, 2009)

Realmente há momento que ainda me sinto sobrecarregado por
uma carga imensa de coisas a serem realizadas. Não é sem razão
que o uso de “pequenas pírulas” de sabedoria podem ajudar a
“acalmar os ânimos” e me devolver a centralidade e perspectivas
de coisas a serem feitas. Me esforço por desmembrar o grande
problema em situações menores. Por exemplo: há coisas ou
situações que não precisam necessariamente serem resolvidas
agora neste momento, então posso listar para o tempo que elas
possam ser resolvidas. Posso tentar opções não consideradas para
aquelas situações que por agora precisam ser resolvidas e não
tenho ainda uma visão clara da solução a ser tomada. Posso pedir
ajuda a alguma outra pessoa de confiança, um companheiro, meu
padrinho ou me voltar ao meu Poder Superior para orientação.
Posso inventariar possíveis desdobramentos para esta ou aquela
situação, colocando-me de forma realista. O interessante e não
fugir ou manipular a situação, mas sim entender e compreender as
ações sensatas que possa tomar e não alimentar velhos padrões de
culpa, medo ou vergonha. Coisas simples podem acontecer
quando me desloco de focar o problema e pensar na solução.
Estou recuperando todas as perdas que tive em função da
dependência emocional (eu também listei todas as perdas
como parte do exercício do 1º. Passo), começando pelas
perdas financeiras e profissionais (Jornada 24, p.13, 2007)
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08 DE NOVEMBRO – Vivendo a realidade

09 DE NOVEMBRO – A parceria da recuperação

“Escolhendo viver a vida de verdade, nós encontramos a nossa
verdadeira esperança de recuperação” (Tools to achieve and
maintain sobriety, 2009, item 28)

“A parceria da recuperação dever ser alguém que você confia
e com alguém que se sinta seguro” (Tools to achieve and
maintain sobriety, 2009, item 31)

O que me mantinha fora da realidade era estar constantemente
perpetuando os abusos sofridos de vários setores em minha vida e
que mantinham-me aprisionados em dor e sofrimento, sendo que
para me “manter vivo” eu precisava de mais “uma dose” sexual
ou emocional doente para consolidar um prazer doente. A medida
em que a programação das 24 horas foi se solidificando em minha
jornada espiritual, muitas coisas de meu passado foram cedendo a
outras oportunidades melhores. Minha vida não ficou sem os
desafios normais da vida, com certeza, mas me foram possíveis
fazer momentos de conexão com uma força poderosa que existe a
partir e dentro de mim mesmo, que eu a chamo de espiritualidade.
Meu Poder Superior, dá-me condições de aperfeiçoar a medida
que me disponho a ter a mente aberta, a boa-vontade e a
honestidade para a pessoa mais importante da minha vida que se
chama eu. Na ativa, eu geralmente colocava meu foco em pessoas,
coisas e lugares e vivia constantemente mendigando por um
pouco de carinho e atenção e assim que conseguia, por minha
manipulação, transformava-se em caos. A utilização crescente dos
princípios acima da minha personalidade doente, encontro alivio e
esperança para a minha jornada e de outros.
Minha resposta emocional é uma ferramenta que posso
usar para me ajudar a identificar mais quando a minha
doença é racionalizar meu comportamento doente
(Triggering Language and Behavior Meeting, 2009)

Um dos 5 recursos utilizados no preâmbulo de abertura de nossas
reuniões está o Apadrinhamento. A relação entre o padrinho e
afilhado, é uma via de mão dupla, pois a ambos beneficia. Tanto
para quem apadrinha, quanto para quem é apadrinhado, existe
uma conexão espiritual que o Poder Superior pode falar a ambos
os corações. O primeiro apadrinhamento que recebi, foi quando
adentrei a sala e que os companheiros que ali se reuniam me
deram as boas-vindas e pediram que eu continuasse a voltando,
que funciona, diziam eles! Com o tempo, e com mais segurança
sobre o meu próprio aprendizado de auto-conhecimento,
utilizando-me das sugestões que eram comigo compartilhadas, foi
a vez de me sugerirem a disposição de prestar algum tipo de
serviço, seja levando a garrafa de café, seja arrumando as cadeiras
da sala ou mesmo emprestando um ouvido solícito a alguém que
precisa isso começou a quebrar o meu isolamento e a me permitir
arriscar um pouco mais, pedindo a um outro membro que fosse
meu padrinho. Tão logo nossa relação de compartilhar se tornou
firme e segura, fora a minha vez de apadrinhar a outros e buscar
uma parceria de recuperação através de apadrinhar alguém no
serviço.
Lembrei-me que preciso dar de graça o que recebi de
graça e recebi hoje a graça do Poder Superior de
acordar em prece e meditação (11º. Passo), seguir meu
dia em paz e terminar em uma sala (Jornada 23)
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10 DE NOVEMBRO – Abrindo espaços

11 DE NOVEMBRO – Emocionalmente consistentes

“Não há espaço para recuperação de culpa e vergonha, como
se perpetuar a espiral da vergonha que muitas vezes alimenta
nossa própria dependência” (Tools to achieve and maintain
sobriety, 2009, item 32)

“Através dessa abertura, viéramos a aprender alguma coisa
sobre honestidade pessoal e também havíamos aprendido
algo sobre ser emocionalmente consistentes”
Texto Básico - Participação em um Relacionamento
Dedicado

É uma lei da física que fala que dois corpos não podem ocupar o
mesmo espaço ao mesmo tempo. Penso que isso também ocorra
com as emoções. Como posso sentir todas elas ao mesmo tempo,
impossível. Sem dúvida há bastante variação durante as 24 horas
de estado emocional, mas como nos ensinam no programa, eu sou
inteiramente responsável por determinar quais sentimentos são
meus e quais são dos outros. O que ocorria anteriormente é que na
dependência e na prática dos padrões, eu “sentia” ou “ressentia”
sentimentos que não eram os meus. Não raro, por meu estado de
confusão sentimental e relacional, havia uma briga de poder entre
o meu pensar, o meu sentir e o meu agir. Ambos os três,estavam
desconexos entre si, fazendo-me vagar de sentimento em
sentimento, sem a devida consistência sobre meu comportamento.
A medida que reconectei espiritualmente, utilizando dos 12
Passos para a minha vida, as 12 Tradições para minha convivência
harmoniosa com os outros, a prestação de serviço fui sendo capaz
de integrar uma força vital poderosa, abrindo espaços verdadeiros
de intimidade e compromissos que atuaram para minimizar o
impacto da compulsão de um lado e da anorexia do outro.
Embora a vigilância era importante ainda, as opções que
tínhamos a fazer agora parecia mais fácil (Passo 9, SLAA Big
Book, página 96)

Não é sem razão que o programa sugira o HOW – Honestidade,
mente aberta e boa-vontade. Estes três itens são indispensáveis
para que eu seja conduzido a uma compreensão de uma realidade
maior sobre mim mesmo. Todas as vezes que eu me manipulei,
usei de artimanhas, me retrai emocional e relacionamento, usei de
subterfúgios para encontrar alguma realidade ou para fugir dela,
eu na verdade estava me auto-flagelando e “rachando minhas
emoções”. Por conseguinte, sendo estas emoções uma parte vital
de relacionamentos saudáveis e equilibrados, eu constantemente
mudava de humor de minuto em frações de segundos. Ao adentrar
a programação e com a ajuda bem vinda dos 12 Passos, estes me
ensinaram, pouco a pouco a olhar de forma realista e a verificar a
possibilidade de ficar menos volátil e mais consistente. Através do
uso das 12 Tradições, a primeira delas, me alertou que a Unidade,
depende do meu bem-estar, que depende de uma recuperação.
Como eu não estou só no mundo, eu necessito de um Consciência
Coletiva e de um Poder Superior amoroso, pela 2ª. Tradição. Uma
aceitação imparcial foi me manifestada pela 3ª. Tradição. Na 4ª,
ensinaram-me a uma autonomia com responsabilidade. Na 5ª, um
propósito único, e todas as demais juntamente com a
espiritualidade, serviço e o apadrinhamento foram me dando uma
consistência maior emocionalmente e me levando a sobriedade.
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12 DE NOVEMBRO – Uma jornada espiritual profunda

13 DE NOVEMBRO – Os 3 passos eficazes

A verdade é que sentimos que estamos “a caminho” de
alguma coisa grande. Não sabemos para onde isso irá nos
levar. Não sabemos simplesmente quais são os limites
máximos do funcionamento humano saudável.
Texto Básico – Novas Parcerias

Hoje eu escolho entregar, de aceitar minha impotência sobre a
dependência de amor e o sexo. (Jornada 24)

Por mais que eu tente descobrir “esse algo a mais”, sempre estarei
no relativo das coisas. Verdadeiramente existe alguém que
comanda verdadeiramente as coisas neste plano e que sem dúvida
alguma é muito maior que minhas limitações e defeitos de caráter.
É por esta razão que todo o programa está assentado na base
espiritual, sem ser religioso. Incrivelmente liberto de bases de
personalidades humanas, ele funciona sobre todos os aspectos da
humanidade em uma base saudável. Todos os princípios e
ferramentas do programa sugerido, sejam eles os 12 Passos, as 12
Tradições, o Serviço, os lemas, o apadrinhamento, a
espiritualidade, todos estes são uma fonte que revigora a minha
personalidade doente. Minha parte no processo de busca constante
e de auto-conhecimento é tentar, com o máximo de minhas forças
transformar limitações, defeitos de caráter e obstáculos e algo
positivo, alcançável e produtivo para minha caminhada neste
plano, de forma que venha a integrar-me novamente como uma
pessoa humana digna e de valor. Não importa quantos erros,
defeitos, deslizes eu possa ter, importa sim, quanto progresso,
avanço e disposição de mudar para melhor a minha vida, segundo
a Vontade de um Poder Superior maior que meu ego doente.
Permitir que Deus entrasse na minha vida para mudar o que era
necessário, ter muita confiança e intimidade com ele (Jornada 25)
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Só por hoje é um lema bastante eficaz da programação, pois me
lembra constantemente que o hoje é um presente e uma dádiva.
Na ativa, eu vivia na “gangorra dos tempos”. Ou estava no
passado me remoendo em ressentimentos, raiva, culpa, medo ou
vergonha, ou, no tempo futuro, projetando e arquitetando
possíveis situações, pessoas e lugares. Eu nuca estava realmente
onde estava o agora. Não era de se admirar que perdia muitas
oportunidades de me concentrar em minha própria força e
conexão espiritual. Com a ajuda da programação, participando das
reuniões, buscando apoio de um padrinho, prestando um serviço,
fosse ele qual fosse, usando dos 12 Passos, aplicando-me sobre o
bem-estar e unidade de nossas 12 Tradições e deixando-me
envolver por uma espiritualidade, eis que os 3 primeiro passos do
programa me auxiliaram muito no encontro de mim mesmo. O
primeiro porque me lembrou que diante da minha impotência e
inogovernabilidade eu precisava de ajuda e que não podia resolver
sozinho as questões de minha vida. No segundo, ele meu deu a
esperança de vir a acreditar que existe um Poder Superior, que
pode me devolver a capacidade de ter minha sanidade devolvida e
ordenada a um estado melhorado. Pelo terceiro, ele me ensinou
que ao soltar-me e entregar-me a este Poder Superior, minha vida
e minha vontade, eu estava cumprindo, sem saber o 11º. Passo
que fala em a Sua vontade deve prevalecer e que Ele possa nos
dar força para executá-la. Com tudo isso eu acredito que a
sobriedade me é possível e um nova vida começou para mim.
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14 DE NOVEMBRO – Ser amados novamente

15 DE NOVEMBRO – Apenas um palpite

Entre todas as dificuldades e incertezas, uma simples
intimidade tinha chegado a ser para nós: nós tínhamos
cumpridos e encontrado-nos dignos. Nos começamos a
reamar-nos (A experiência da retirada, pagina 115)

De qualquer forma, nosso palpite é que não passamos de
recém-chegados a essa experiência maior, a essa arena de
vida mais ampla.
Texto Básico – Novas Parcerias

Eu já me peguei várias vezes pensando o quanto de tempo e
energia gastei com coisas que realmente não tinha valor e que só
me conduziram a um estado emocional vegetativo de mais culpa,
medo, vergonha, ressentimentos e raiva. Todos estes sentimentos
e muitos outros, me impediram de dar-me o devido valor como
uma pessoa estimada e única de um Poder Superior amoroso e
que, apesar de tudo o que possa ter como dificuldades e
incertezas, coloca-se sempre, quando eu me permito é claro,
opções e saídas que me levem a me sentir digno e íntegro
novamente. O processo de reamor, começa, acredito eu, quando
deixo de me colocar na base de um semi-deus todo poderoso e
passo a minha qualidade limitada de humanidade. Ao admitir
minha derrota e adentrar a programação espiritual dos princípios
sugeridos, estes, de forma por vezes um tanto quanto
“misteriosas” vai-se mostrando uma face luminosa de um novo
rosto que até então eu desconhecia para mim mesmo. Até a minha
própria feição é transformada, que alguns conhecidos exclamam:
“nossa, como você está diferente, está mais jovial”.
A
espiritualidade amorosa do Poder Superior me permitir continuar
voltando, revelando coisas positivas em minha jornada espiritual.
A experiência do celibato tem me trazido uma profunda
sensação de paz e serenidade que eu jamais pude sentir
(Jornada 23, p. 14, 2006)

De fato, não passamos de recém-chegados, pois estamos e
continuaremos a aprender e a reaprender continuamente! Ao
menos que eu decida não me empenhar no auto-desenvolvimento
do crescimento e da expansão de minha vida para melhor, de nada
adiantará continuar insistindo quando me mantenho fechado as
orientações que um Poder Superior pode direcionar no meu dia-adia. Fatos, pessoas, coisas, lugares e acontecimentos podem, se eu
me permitir olhar com “novos olhos” a vida em uma extensão
maior. Foi como um companheiro assim se expressou e serve
como reflexão: “Eu sou apenas um minúsculo grão de areia na
imensidão do oceano da vida”. Não importa de minha minúscula
partícula, mas tenho um valor real pois ao me juntar a milhões de
outros “pequenos grãos” de areia, eu formo um mar de sabedoria
que constitui-se a formosura deste Poder Superior que dispensa
em seus amados, qualidades, dons, talentos e oportunidades para
uma expansão cada vez maior de uma vida rica, plena e
satisfatória, sustentando-nos dia-a-dia por seu amor que
transcende a qualquer “sim, mas meu caso é tão diferente”. Hoje
eu sei que faço a diferença porque tenho minha vida orientada e
guiada por várias experiências espirituais maiores que eu.
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Aprendemos a ser gentis com nós e alargar a graça para
outros membros do programa (Tools to achieve, 2009, item 17

16 DE NOVEMBRO – Qualidade de nossa conexão

17 DE NOVEMBRO – Conexão de profundidade

Quer ou não podemos escolher compulsivamente como um
resultado da emoção que sinto é, em última instância, até para
nós e para a qualidade de nossa conexão com o nosso Poder
Superior (Triggering Languege and Behavior Meeting, 2009)

Lembram-nos que a vida sem uma conexão a um Poder
Superior maior do que nossos eus cria uma dependência
insalubre em cima de nossas própria vontades baseadas em
nossos medos e nossa própria compreensão limitada
(Anorexia 1-2-3, Introduction, 2009)

Hoje eu me conecto da seguinte forma com o Poder Superior: “A
prática da conexão com a recepção e auxilio de um Poder
Superior são introduzidos através dos passos três, sete e onze,
porém muitos SLAA começaram a prática de oração ou meditação
imediatamente (Tools.. 2009, item 14). Eu necessito fazer grandes
projetos e elaboradas orações a um Poder Superior para me
conectar a e Ele? Não. Certa vez eu estava em uma reunião
quando um membro se referiu a esta conexão de forma inusitada.
Dizia ele: “Eu vou ao clube onde há muitas árvores, pássaros,
flores, animais, lagos, e eu peço ao meu Poder Superior que a mãe
natureza se encarregue de me devolver a minha conexão espiritual
profunda com a minha própria natureza” – Isso fixou em minha
memória que me utilizei por diversas vezes dessa “luz” em um
clube que freqüentava, para tranqüilizar-me minhas emoções
agitadas ou me reconectar ao Poder Superior espiritualmente. “É
muito melhor para nós a procura de objetivos superiores, como a
compreensão e a força para viver de acordo com os princípios
espirituais. Aqueles que praticando o Décimo Primeiro Passo em
oração e abandonando pedidos egocêntricos e procurando a
direção e a força de um Poder Superior para segui-lo
desenvolvem uma ligação ou relação com um Poder Superior,
muitas vezes invocada para ser um dos grandes dons de
recuperação”. (Tools to achieve and Maintain Sobriety, item 14)

“Coragem é o medo que rezou suas orações”. “O medo bate à
porta, a coragem vai atender, não havia nada ali”. Estas duas
pequenas frases me lembram que através de uma busca constante
de minha reorientação espiritual de meu eu verdadeiro e autêntico,
pode ser conseguido através da prece e da meditação. A Oração
da Serenidade, contém elementos que visam lembrar-me
constantemente da sutileza de minhas ignorâncias sentimentais e
que estas não refletem a natureza da minha vida. O que
antigamente estava baseado em suposição, medo, abandono,
rejeição, troca-se por comprometimento, responsabilidade,
serviço, princípios, intimidade, liberdade, autenticidade, enfim, eu
me permito colocar em um centro energético de força e poder de
real transformação baseados em conquistas que eu mesmo vou
descobrindo com a utilização dos princípios e ferramentas do
programa. O que por exemplo eu poderia me achar inútil e sem
valor, hoje eu presto um serviço dedicado e responsável. O que
antigamente eu manipulava e articulava “artimanhas românticas,
sexuais e relacionais doentes”, hoje eu assumo um compromisso
real de estar por inteiro em minhas relações.
O ponto é que estamos dispostos a crescer espiritualmente
e estamos dispostos a experimentar novas formas de se
relacionar com outras pessoas (Tools to achieve, item 17)
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18 DE NOVEMBRO – Consolidando o caminho

19 DE NOVEMBRO – Progresso sim, perfeição não

Nós somos mostrados a um trajeto do auto-amor, da autosuficiência e da auto-consolidação (Anorexia 1-2-3, Step 2,
2009)

Ou podemos ter usados padrões das perfeições com nos que
não podem possivelmente ser encontrados como meios para
adiar indefinidamente relacionamentos íntimos (Anorexia 1-23, Setp 3, 2009)

De que forma eu consolido o meu caminho de recuperação?
Primeiramente eu me permito continuar voltando. Segundo, eu
busco assistir as reuniões regularmente, participando com minhas
partilhas e prestando algum tipo de serviço. Sou encorajado a
diversas formas de atender a um propósito que o meu Poder
Superior tem para mim. Eu me utilizo das ferramentas e princípios
que o programa me sugere. Busco minha recuperação individual
pela aplicação dos passos em minha vida em problemas
específicos, por exemplo: estou tentando controlar tudo e a todos,
uso o terceiro passo. Estou muito agitado emocionalmente com
alguma coisa, uso da Oração da Serenidade ou um lema. Não sei
qual caminho tomar diante de uma determinada situação, aplicome na 11º. Passo, buscando a vontade do Poder Superior para
mim. Mas como meu me relaciono com outras pessoas, coisas e
lugares, eu também preciso da orientação das 12 Tradições. Por
exemplo: estou com muitos mexericos e entrando na vida alheia,
aplico a 10ª. Tradição. Estou invadindo o espaço de outras pesoas,
aplico-me a 4ª. Tradição que fala da autonomia responsável. Estou
me perdendo em situações sem um foco objetivo, aplico-me na 5ª,
Tradição. Estou ficando muito sedenta de poder e gananciosa,
posso utilizar-me da 6ª. Tradição para voltar ao meu objetivo.
Os princípios de valorização que se entrelaçam com as Doze
Tradições e os Doze Passos servem como base sobre o qual
nossa recuperação individual e em grupo e construído (Tools to
achieve and maintain sobriety,
item 10)
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Este lema é uma poderosa ferramenta em várias situações para
minha vida. Ele me ajuda a perceber que nesta jornada, por mais
que tente com minhas forças, tenho que reconhecer que sou
limitado de alguma forma. Isto não quer dizer uma apatia
permanente ou fazer as coisas de qualquer modo. Isso era antes de
conhecer a programação em que muitas vezes eu forçava a barra
para esconder-me sobre um manto de perfeição que não existia ou
mesmo para exigir das outras pessoas, situações e
relacionamentos uma perfeição ridícula e sem base na realidade.
Com a programação em minha vida, sou capaz de fazer algo e não
me cobrar tanto por uma perfeição, lembrando-me que fiz o
melhor que pude naquele momento. Começo um progresso
saudável quando eu me permito a ser do meu tamanho real e a não
exagerar em cobranças excessivas. Isto, como diz claramente a
passagem acima, sem que eu me aperceber do fato, era na verdade
uma falta de intimidade para comigo mesmo, o que me manteve
preso a visão da onipotência que não sou capaz de suportar por
muito tempo. A medida que deixei de ser perfeito, comecei meu
progresso rumo a uma recuperação de sobriedade e felicidade.
Começamos a medir o progresso em termos de todo o
nosso ser e nossa capacidade de viver a vida de forma
mais eficaz...isso muitas vezes nos dá coragem para
prosseguir (Tools to achieve and Maintain, item 17)
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20 DE NOVEMBRO – Fé: Oração, Meditação, Gratidão

21 DE NOVEMBRO – Assumir um compromisso...

Reconhecendo que o nosso crescimento pessoal está realçado
por um relacionamento com e por uma fé em um Deus
amoroso, nós estimamos agora nosso tempo quieto passado na
oração e na meditação. Essa fé abre a tempo as portas da
gratitude e a serenidade (Anorexia 1-2-3, Epilogue, 2009)

“As ferramentas do programa foram essenciais para minha
recuperação. Minha relação com o Poder Superior foi
inicialmente simbolizada em grande parte pelo grupo. Ainda
que eu acredite e implore a um Poder Superior, a parte
mais importante do programa ainda é para mim o fato de
haver assumido um compromisso com o grupo”
Texto Básico – Histórias pessoais

A oportunidade que este programa oferece tem para mim um
valor inestimável de sabedoria. Ele me ensina a ser grato por
pequenos gestos e me indicar o caminho de uma fé em um Poder
Superior que funciona sobre quaisquer situações, muitas vezes
sem que eu perceba, já estou conectado a esta forma de oração e
meditação. Mas como eu posso saber que estou tendo uma fé e
uma gratidão? A resposta mais elucidativa a esta questão talvez
seja: “Mantenha o simples, que funciona!”. Nada de complicar as
coisas. O Poder Superior funciona onde há coisas simples e
pequenas. Minha mãe sempre me disse que “os grandes homens
são reconhecido, não por grandes obras, mas por pequenos
gestos”. Então meu primeiro trabalho é manter as coisas de forma
singela, mas funcional ao mesmo tempo. Eu posso trocar agora o
meu tempo e energia buscando uma orientação maior e um
contato presente com a espiritualidade, apadrinhando um serviço
em qualquer nível da Irmandade, seja ele no grupo, na Intergrupal
ou na Conferência Mundial. Eu posso apadrinhar um membro, ou
pedir para ser apadrinhado. Eu me aplico em estudar e viver as
tradições em situações reais, eu me recupero pelos passos.
Compreenderemos a palavra Serenidade e conheceremos a
paz...poderemos ver como nossa experiência poderá ajudar a
outros (As promessas SLAA, transcrito na Jornada 25, 2008)
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As ferramentas de minha ativa eram: manipulação,
procrastinação, intrigas românticas, sexuais e relacionais, retração
emocional, mentiras, e muitas outras. Estas “ervas daninhas” de
meu jardim crescera e se multiplicaram porque eu não dispunha
naquela época de um compromisso assumido por minha própria
vida, o que não preciso dizer está no “caos e na desordem”! Ao
dar o primeiro passo, assumi meu primeiro compromisso em pedir
ajuda a um grupo de pessoas em uma Irmandade mundial de
homens e mulheres que trabalhavam sobre um único propósito: o
de levar a mensagem de esperança a outros dependentes de amor e
sexo. Com o passar do tempo e freqüentando as reuniões, várias
ferramentas foram colocadas a minha disposição: os 12 Passos
para minha vida, as 12 Tradições para convivência harmoniosa
relacional, a espiritualidade pela crença em algo ou alguma coisa
maior que minhas insanidades, mas nada foi comparado a me
comprometer com a prestação de serviço, Funciona realmente!
“Hoje eu escolho um compromisso comigo que é de estar
fazendo minha parte para me recuperar, que o exercício
dos passos, prestar serviço, prestar atenção ao que sinto”
(Jornada 24, p.19, 2007)
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22 DE NOVEMBRO – Hoje eu sou uma nova pessoa

23 DE NOVEMBRO – Transformando a dor, em amor

“Hoje, com a ajuda de D.A.S.A., posso criar uma vida
nascida das minhas próprias necessidades, descobrindo
meu próprio "Eu".
Texto Básico – Histórias pessoais

“Hoje, quando a dor surge, não recorro automaticamente a
um raciocínio ou a uma solução sexual. Encontro tempo
para processar a sensação e perceber que ela não vai me
dominar, recorrendo ao meu Poder Superior ou a um
companheiro de D.A.S.A. e procurando ajuda”
Texto Básico – Histórias pessoais

Eu gosto quando ouço um companheiro que começa o seu
partilhar assim: “Hoje eu não sinto vontade e nem necessidade”.
Isto porque, na ativa mesmo sem vontade eu necessitava da
prática dos padrões para aliviar minha dor insuportável de alguma
maneira. Ou de forma contrária, corria para o meu lado anoréxico
não me permitindo abrir-me as possibilidades a minha frente.
Logicamente meu verdadeiro eu não subsistia de maneira alguma,
pois constantemente era um “joguete de extremos emocionais”
descabidos. Com ajuda de um Poder Superior, de um padrinho,
minha boa-vontade e honestidade, fui conseguindo abrir minha
mente para quebrar o padrão de “tudo ou nada” em termos de
conseguir “emendar os meus pedaços”. A minha ferrenha força de
vontade, foi substituída pela Vontade de um Poder Superior, pela
prática do 11º. Passo, através da oração e da meditação.
Encontrar-me em um lugar ao sol, forneceu-me a claridade de
minhas reais necessidades não atendidas. Quando comecei
entendê-las sobre o prisma que o Poder Superior, falava através de
pessoas nas reuniões, elas me permitiram criar uma vida renovada
e livre da culpa, do medo e da vergonha, construindo um novo eu.
Para mim eu preciso todos os dias entrar em contato com o meu
P.S, rogando através da oração, forças para realizar a Vontade
Dele, aprendendo a duras penas a confiar, mesmo quando não
estou compreendendo nada (Jornada 24, p.10, 2007)
339

É da sabedoria dos anônimos esta frase: “Viemos pela dor e
ficamos pelo amor”. Sem dúvida! Quantas e quantas vezes, fui eu
tomado por uma dor emocional sem precedentes que na verdade
eu apenas queira amor? Ou de outra forma, eu através de um
“amor ilusório” não buscava diminuir a dor e aumentar o prazer?
O programa me ensinou a equilibrar dor e prazer e não a fugir da
dor para o prazer, ou ainda fazer do prazer uma dor. O programa
me pede gentilmente e carinhosamente que eu possa analisar com
a ajuda dos 12 Passos, quais são aqueles sentimentos que estão em
desordem para que eu possa me amar novamente. Uma das opções
que ele me oferece é a conexão com a espiritualidade. O Passo
Dois e o Décimo Primeiro Passo, podem ser de grandes valias,
além da ajuda da Oração da Serenidade. Buscar ajuda e orientação
pela partilha com um companheiro sóbrio de confiança ou mesmo
meu padrinho podem ser igualmente úteis nessa forma de
transforma a dor em amor.
Só por hoje, eu posso escolher tentar um outro caminho.
Só por hoje, eu posso confiar em meu Poder Superior. Só
por hoje, eu posso me apoiar na oração e meditação, usar
do telefone com um companheiro da Irmandade e ir a uma
reunião SLAA (DASA) (Old Meditations, 16 Junhe 99)
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24 DE NOVEMBRO – Uma nova maneira de viver

25 DE NOVEMBRO – O esforço que vale a pena!

“Os Doze Passos deste programa oferecem uma maneira
de viver que todos nós merecemos. Minha vida se
encarregou de mostrar como eu era impotente perante
essa dependência. Consegui acreditar que um Poder
Superior a mim mesmo pode me devolver à sanidade.
Diariamente, faço o melhor que posso para entregar minha
vida a esse Poder Superior. Fiz as pazes com meu
passado e reparei os males que causei, e esse processo
continua. Amo meu Deus e a Irmandade de D.A.S.A., que
tornaram tudo isso possível”
Texto Básico – Histórias pessoais

“Este relacionamento com o nosso Poder Superior precisará
sempre de nosso tempo, atenção e esforço”
Anorexia 1-2-3, Introduction, 2009

Mantenho minha condição espiritual, presenteando alguém
com o que tão gratuitamente me tem sido dado, eu me
concedo um indulto diário (Jornada 23)

Estabelecer esta relação espiritual com algo ou alguma coisa
superior a minha vontade é uma luta que aos poucos, certamente
será ganha por um Poder Superior. Isto porque Ele é conhecedor
da realidade maior que minhas fragilidades e limitações. Por isso,
os lemas, “viva um dia de cada vez”, “só por hoje” podem ser
ferramentas poderosas no encontro de um equilíbrio quando me
encontro na batalha espiritual entre a minha vontade versus a
vontade de um Poder Superior. Independente de minhas
resistências e manipulações é bem como um companheiro se
expressou certa vez, acerca do amor de seu Poder Superior: “Eu
não vou desistir de você. Você é minha criação e amo muito a
você, apesar de não entender isso por hoje”. Com o passar dos
anos, a medida que me dou uma chance a mais ou me permito
uma vez mais, posso me esforçar para ter atenção destacada a
situações, pessoas e lugares que me dão um novo despertar
espiritual e já não “ressoam” mais um “peso” mas uma leveza de
alma, capaz de fazer-me entender de outra forma e sobre um outro
prisma a situação de outrora. Mas como bem nos dizem nossos
companheiros, é preciso persistir, “o segredo está na próxima
reunião”.
Achamos que é sensato gastar um tempo considerável
sobre os três primeiros passos para construir um sólido
alicerce espiritual (How to Begin Recovery from Sex and
Love Addiction in Place Where There are No Meetings)
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Apesar de minha mais louca insanidades, na verdade eu estava
buscando uma vida que achava que merecia, apenas estava na
direção errada. Ao bater de frente com a própria vida na minha
ingovernabilidade, diante do primeiro passo, fui capaz de, um dia
de cada vez, ir me permitindo que um Poder Superior me
devolvesse a sanidade. Foi somente quanto cheguei ao meu fundo
de “eu posso” que ao me entregar minha vontade e minha vida as
coisas começaram a funcionar melhor para mim. Uma das grandes
sugestões que me deram é “esqueça os prejuízos”, isso me
lembrou que o que fiz em meu passado não posso mudar, mas
posso mudar o meu presente, afim de que futuro eu seja feliz e
minha vida rica e produtiva em sobriedade constante.

26 DE NOVEMBRO – Uma nova realidade do medo

27 DE NOVEMBRO – Envolver-se para desenvolver

“O amor de nosso Poder Superior ajuda-nos a enfrentar a
opinião defeituosa que temos de nós e do medo dos
relacionamentos que nós aprendemos enquanto crianças. No
segundo passo, nós desenvolvemos idéias sobre o que
queremos de nosso Poder Superior e dissipamos os medos que
também nos abandonará”
Anorexia 1-2-3, Step 2, 2009

“Comecei e sentir dignidade e respeito por mim mesma. A
solidão desapareceu e comecei a gostar de estar sozinha.
Estava presente de corpo e alma, quando partilhava a
companhia de amigos. Não era mais assolada pela
incessante emoção de querer algo. Comecei a procurar
interesses e atividades que sempre desejara. Voltei à
religião para aprender e adorar. Tornei-me cada vez mais
envolvida na Irmandade, prestando serviços ao grupo e a
nível intergrupal. Comecei a dispor da capacidade de
escolher. Minha vida parecia completa e significativa”
Texto Básico – Histórias Pessoais

Quantos abusos sobre perante o meu universo individual sobre as
mais diversas áreas, física, mental, emocional, espiritual, sexual e
relacional. Não é sem motivo que por vezes me achava um “zero a
esquerda” tentando desesperadamente compensar esse abuso de
forma desperta por meus padrões de ativa. Eles, por sua vez
davam a mim alguma compensação da dor primária que não
conseguia expressar de outra forma. Com a ajuda da programação,
a utilização dos 12 Passos, a abertura que fui conseguindo dar ao
meu próprio valor, sentimento, ações, pensamentos e atitudes,
estes por sua vez, começaram a me apoiar que o meu Poder
Superior não me vê tão defeituoso ou mal assim. Ele
simplesmente me lembra que o amor, a compreensão e carinho
estão a minha disposição se eu me propuser a trabalhar por
eliminar meus medos, abandonar a vergonha e a culpas
paralisantes, bem como sair de minha posição de vítimas na
condição de auto-piedade. O Poder Superior me capacita a olhar
honestamente para a relação em parceria com Ele, o Passo Dois é
a chave da liberdade pessoal.
Tudo o que sei que esta doença não é um jogo (old
meditations, the journal p.25, Nov/dez 96)
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Como bem nos lembra o passo 6, estar inteiramente pronto, pode
significar tomar atitudes com as quais eu possa estar de bem
comigo mesmo. Esteja eu acompanhada ou sozinha, eu posso me
permitir a um estado de conexão tal que me lembre “não estar a
parte das coisas”, mas que “sou parte das coisas de um todo
maior”. Essa percepção nem sempre foi assim, pois nos anos de
ativa, estava eu tão absorvida por coisas que não me
engrandeciam enquanto pessoa, que minhas forças e interesses
eram sempre retirados da minha própria vista. Ao me permitir
prestar serviço nos mais diversos níveis da Irmandade, seja ele
dentro do grupo, na intergrupal, levando a mensagem, buscando a
espiritualidade, apadrinhando alguém ou apadrinhando outros em
serviço, comecei a desenvolver-me, envolvendo-me em coisas que
me faziam minha vida mais completa e significativa.
Um dos resultados do serviço é o crescimento pessoal e o
compromisso de um relacionamento saudável (How to Begin ..)
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28 DE NOVEMBRO – Tradições que funcionam!

29 DE NOVEMBRO – Atitude espiritual: vida renovada

“A publicidade, os filmes, a televisão e as revistas
promovem constantemente a idéia da beleza e do encanto
sexual serem o objetivo de nossas vidas, que de outra
forma seriam monótonas. Isso me parece irônico, porque
eu me saí tão bem, em relação a essas virtudes altamente
valorizadas, que minha vida acabou se tornando uma
confusão e, finalmente, escapou ao meu controle”
Texto Básico – Histórias Pessoais

“Acredito que todas as minhas necessidades serão
atendidas, se eu mantiver uma atitude espiritual em relação
à vida”
Texto Básico – Histórias Pessoais

O que me era familiar em minha época de ativa? O alto poder de
sedução, o prestígio, o glamur, as honrarias, o status, a intriga
romântica, sexual e relacional, enfim o ego sobressaltado! Todos
os nossos princípios, as 12 Tradições nos conduzem ao modo de
uma relação de forma sadia e equilibrada, nos pondo limites que
sejam seguros para nós e para os demais. Não é sem sentido que
ao falar de atrairmos ao invés de nos promovermos, estamos
querendo situar-nos em nosso tamanho real, nem mais nem menos
que possamos passar de nossa imagem e personalidade reais. O
perigo do ego sobressaltado continuará a tentar-nos sempre na
visão de que “centro e senhor do universo” poderá superar a
potencialidade do Poder Superior. Como mundo externo também
glorifica coisas em vão e dá muito valor a personalidades
descabidas, somos lembrados pelo princípio do anonimato de não
revelarmos situações, pessoas ou partilhas de membros,
colocando-nos na humildade de trabalhar nossas falhas e não a
dos outros. Como bem cita a passagem, quando sou guiado por
um ego descabido de valor e princípios me ponho em apuros dos
mais absurdos possível. Seguir princípios são nossa segurança!
345

O que eu poderia descrever como um atitude espiritual? Uma das
primeiras atitudes que vejo, espiritualmente falando, é a aceitação
e o apoio incondicional que recebi dos membros que vieram antes
de mim. Depois posso me recordar que eles não cobraram de
mim, em determinado tempo que eu obtivesse a minha
recuperação sobre determinadas circunstâncias – isso foi deixado
ao meu tempo. Por falar em tempo, todas as vezes que me
dedicava um tempo a uma particularidade importante do
programa, fosse ele um passo, uma tradição, uma reunião, uma
prestação de serviço, uma forma de apadrinhamento, eis que a
espiritualidade se transformava em uma atitude no meu
comportamento. Não raro, conseguia, por muitas das vezes,
superar obstáculos que outrora achava instransponíveis de vencêlos. Minhas vontades doentes foram aos poucos sendo
substituídas por uma necessidade crescente de um encontro
espiritual de auto-conhecimento comigo mesmo, com o outro e
com um Poder Superior de minha compreensão. Mas tudo isso
não veio de forma instantânea e sem uma constante reelaboração
de minhas limitações e imperfeições, foram precisos minha
honestidade, mente aberta e boa vontade em ação!
Hoje eu tenho uma escolha, não uma necessidade (Old
Meditations, The Journal, p.10 set/out 97)
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30 DE NOVEMBRO – Pondo a “mão na massa”

01 DE DEZEMBRO – Intimidade verdadeira

“Mas em relação a experimentar as emoções "com a mão
na massa", sem tomar nenhuma medida para evitá-las, em
quanto à prática disciplinada do "aqui e agora", nada
substitui a meditação disciplinada e constante sugerida no
Décimo-Primeiro Passo”
Texto Básico – Histórias Pessoais

O que aconteceu foi que, à medida em que nos
abstínhamos de procurar fugir de nós mesmos, cedendo à
dependência sexual e amorosa, começamos a ficar íntimos
de nós mesmos... Essa mesma energia, agora de volta em
nosso interior, estava nos ajudando a nos tornar pessoas
íntegras.
Texto Básico – A experiência da Abstinência

Viver no aqui é agora, por alguns momentos é um desafio e tanto
para meus pensamentos. Uma das formas que pode me utilizar
para viver o hoje, foi buscar dentro de mim, quais eram aquelas
situações, pessoas e lugares que me forneciam a fuga adicta ao
padrão pré-determinado, o que invariavelmente era uma fuga de
mim mesmo. Como um fermento de uma massa de bolo, os meus
defeitos de caráter precisam do “fermento espiritual” e ação de
um Poder Superior, que me orienta sobre Sua Vontade através da
prece e da meditação. No começo não é fácil dedicar os primeiros
minutos para esta prática, mas com o tempo, a paciência e o
esforço é possível fazer desta prática algo que irá fazer uma
“transformação em minha massa velha” para uma “nova massa”,
com melhor sabor e ingredientes saborosos de minha vida. Como
bem se expressou certa vez Saint Expery: “Aprende-se andar,
andando, aprende-se a comer, comendo, aprende-se a ler, lendo, e
aprende-se a amar, amando. Não existe outra forma de existir que
não passe pela ação da prática”. Na minha vida, para fazê-lo
funcionar, tenho que praticá-lo, praticá-lo e praticá-lo.
...Mas os Doze Passos são vitais para uma recuperação estável e
feliz (Tools to achieve and Maintain Sobriety, 2009, item 5)
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Uma coisa é certa, quando eu me ponho a um propósito de busca
em um programa de auto-conhecimento, a minha intimidade
pessoal será reafirmada por uma espiritualidade que provém de
minha capacidade em deixar-me guiar por um Poder Superior.
Estou sendo restaurado em minha força energética mais profunda,
devido a minha ligação espiritual conseguida através da prática
constante dos 12 Passos de Recuperação. Eles me propuseram
uma nova forma de viver e atuar na vida, realinando meus
conceitos, quebrando os preconceitos, dando-me nova e estável
liberdade para com meus sentimentos, atitudes e comportamentos.
Como o programa é um processo completo, ainda me foram dadas
as 12 Tradições, que me orientam com firmeza nas relações
externas e no convívio social harmonioso em todas as áreas de
minha vida, seja ela pessoal, social, religiosa ou de trabalho. Mas
tudo isso, não servirá de muita coisa até que me disponha a estar a
serviço e a prestar serviço, em algum nível da Irmandade. Tudo
isso e muito mais está me tornando uma pessoa integra e digna.
“Ao que nos foi dado de Graça, de Graça deveis dar”
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02 DE DEZEMBRO – Contemplando a transformação

03 DE DEZEMBRO – Aceitando responsabilidades

Havíamos descoberto todo um novo relacionamento com
Deus e com a vida. Conforme contemplávamos nossa vidas
em mutação, ansiávamos na realidade por um tempo futuro
onde poderíamos experimentar mais uma vez a
magnificência de nossa própria solidão e voltar a conhecer
diretamente aquela fonte de dignidade e integridade interna
que nos preenchia, que devia agora fluir através de nós,
para dentro de nossas vidas e para o mundo exterior.
Texto Básico – A experiência da Abstinência

Desenvolvido uma relação em aprofundamento com Deus,
aceitado a responsabilidade pelo impacto que nossa
dependência de amor e sexo tivera sobre os outros,
tomado a consciência de áreas problemáticas em nossas
vidas e resolvido lidar com isso construtivamente, fazendo
reparações e atingindo o terreno espiritual através da prece
e da meditação regulares para nos colocar em comunhão
mais próxima com a fonte de orientação e da graça.
Texto Básico – 12º. Passo

Assim como o bicho-da-seda é um animal feio em sua primeira
etapa de existência, quando ele produz o seu cazulo e depois de
algum tempo se transforma em uma borboleta, o processo de
recuperação é algo bem parecido. Lembra-nos o primórdios que:
“No passado escuro e sombrio esconde-se as ricas pérolas de um
tesouro, que quando compartilhado com os outros, torna-se uma
experiência de uma rica mina de ouro!” – Isso é mesmo assim,
mas tão somente se me aplicar de forma verdadeira e honesta a
programação sugerida dos 12 Passos. Este processo de
transformação tem o real potencial de fazer-nos integrar-me a uma
força vital universal, que sem que eu me aperceba do fato, começa
a fluir de dentro de mim, por mim e desemboca na vida de outras
pessoas. Então, aquele segredo que outrora parecida tão absurdo e
inominável, pode ser igualmente a chave libertadora para mim e
para outros. Começo então a não mais me sentir só ou isolado,
mas integrado a um universo cheio de muitas e bem-vindas
oportunidades espirituais, dom este dado por um Poder Superior a
mim mesmo e aqueles que o amam, o compartilhar é o segredo!

É mesmo interessante e oportuno a força que tem uma oração e a
meditação em minha jornada espiritual. Eu ainda posso me
recordar de quantas vezes embati-me em uma luta sem vitórias
com o Poder Superior, por causa de fazer a minha vontade e não a
dele. Não se precisa dizer que muitas e muitas vezes, quebrei a
cara e fiquei frustrado com os resultados. Mas como dizem
alguns, na natureza do Poder Superior nada é perdido e tudo é
transformado, comecei assumindo e aceitando a minha
responsabilidade por meus atos. Fazer um inventário, contar com
um padrinho, praticar o 5º. Passo, admitir minhas imperfeições e
defeitos de caráter e buscar orientação na espiritualidade, foram
algumas das maneiras de praticar os passos 8º., 9º. e 10º. Para,
então me conectar ao 11º. Passo. Além de tudo isso, as
ferramentas do uso do Lemas e da Oração da Serenidade, foram
elementos essenciais para que o terreno espiritual estivesse pronto
Escolhendo a vida de verdade, nós encontramos a nossa
verdadeira esperança de recuperação (Tools to Achieve
and Maintain Sobriety, 2009, item 28)
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04 DE DEZEMBRO – Canais e instrumentos da Graça

05 DE DEZEMBRO – Parceria: sentido pleno único

Nenhuma experiência de vida era mais significativa para
nós do que deixar que nos tornássemos canais através dos
quais a graça curativa e redentora pudesse fluir. O
paradoxo era que nossa utilidade como canais de cura era
o resultado direto de nossas experiências com a doença,
assim como com a recuperação.
Texto Básico – 12º. Passo

Agora, entretanto, em plena posse de nosso sentido
pessoal de dignidade, e vivendo nosso caminho dentro de
uma parceria de intimidade com outra pessoa, vimos que
não precisávamos mais nos apoiar apenas na expressão
sexual para prover-nos de um sentido de segurança e
identidade.
Texto Básico – 12º. Passo

Eu ainda posso me recordar vividamente as palavras de um
companheiro que compartilhava de como as pessoas se intrigavam
por nossa recuperação pessoal. Ele assim se manifestava: “E que
nós conhecemos os dois lados da mesma moeda”. Então, por
conhecer os dois lados da moeda eu posso ter a oportunidade de
me ao longo da jornada espiritual de auto-conhecimento, ir me
tornando um “instrumento e canal” da Graça do Poder Superior.
Isto poderá ser uma fonte de humildade para minha recuperação,
quando, a minha utilidade pessoal resulta no trabalho honesto e
verdadeiro de minhas imperfeições e defeitos de caráter, buscando
um contato consciente com a espiritualidade, aplicando-me sobre
a vivência e a guarda das 12 Tradições, envolvendo-me de forma
sadia e responsável pelo serviço, tenho abertura de apadrinhar
algum tipo de serviço ou a algum membro que gentilmente me
peça para ser seu padrinho. Ser “canais e instrumentos” que o
Poder Superior se utiliza para manifestar sua vontade acima de
minha personalidade doente, isso é despertar espiritual, pelo 12º.
Passo e o cumprimento da 5ª. Tradição em nosso único propósito

É como um grande quebra-cabeça. As peças anteriormente
estavam soltas e eu “rodava feito um pião em meu próprio centro”
– e isso ao que se sabe é ego doente ou egoísmo farisaico! A
percepção das palavras: posse, sentido, pessoal, dignidade,
vivência, caminho, nosso, parceria, intimidade, expressão,
segurança, identidade. Elas nada são sem um ordenamento a um
fim a que se destinam. Apenas palavras e nada mais. Elas estão
soltas e sem uma ligação. A medida que a programação começa
funcionar com um sentido e um propósito em minha vida, em
busca de recuperação e sobriedade, então elas e muitas outras
tornam-se cruciais e criam um sentido de força, esperança e
experiência. E mais, elas conseguem me sugerir uma intimidade
que seja funcional em vários aspectos de meus relacionamentos.
Realmente, ao me dar o sentido de uma posse plena, em um
parceria que possa ir construindo de ordem espiritual, as palavras
que eram antigamente estranhas e sem sentido me provém de um
sentido de segurança e identidade próprios de minha dignidade.

No entrelaçamento dos 12 Passos com as 12 Tradições, estas são a base
sobre a qual nossa recuperação individual e em grupo é construída (Tools
to achieve and maintain sobriety,
2009, item 10)
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Podemos começar a confiar em nosso Poder Superior irá
compassivamente nos ver através das lições que precisamos
aprender...Para nossa surpresa, encontraremos as nossas deficiências
transformadas em pontos fortes
(Tools to achieve and...item 11)
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06 DE DEZEMBRO – Intimidade versus Compromisso

07 DE DEZEMBRO – Que liberdade é essa?

A verdadeira intimidade descobrimos não pode existir
independente do compromisso.
Texto Básico – 12º. Passo

Sabemos, à medida em que continuamos a viver nossas
recuperações no S.L.A.A (D.A.S.A)., que estamos sem
dúvida engajados na grande aventura de descobrir a
verdadeira liberdade do espírito humano.
Texto Básico – 12º. Passo

A passagem acima é uma declaração muito forte para mim. Nela
eu consigo aprender que se desejo ter uma intimidade saudável,
preciso de compromisso. Sem compromisso, sem intimidade.
Analisando estas pequenas duas palavras elas se completam e se
nutrem de um sentido espiritual profundo. Todo o programa está
baseado nisso. Veja. O meu compromisso de 1º. Passo em pedir
ajuda, me levou a intimidade, num primeiro momento comigo,
depois para com os outros e depois para com o Poder Superior.
Ao me comprometer com minha própria recuperação, assumindo
a responsabilidade por minha sobriedade, precisei estar
intimamente atento as 12 Tradições que falam da relação e
convivência em grupo e de forma como nos relacionamos
externamente. Como se não bastasse tudo isso, ainda por um
compromisso, foi me sugerido que participasse de algum serviço.
Ao me envolver em serviço, comecei a desenvolver um sentido de
propósito de uma integração de minha utilidade pessoal. Na
verdade eu consigo perceber que espiritualmente todas os
princípios e ferramentas do programa se interligam em uma
intimidade do compromisso essencialmente para me proteger de
forma amorosa e delicada dos ataques doentes de um ego doente e
quebrado, possibilitando a restauração de meu eu verdadeiro.
Quando mais equilibrado, todos os seres humanos, nos
aprendemos a navegar melhor na vida entre seus altos e
baixos (Tools to Achieve and Maintain Sobriety, item 18)
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Isso parece ilusório a uma primeira olha não? Sim, até o é em
certo sentido, mas quando pondero da gigantesca e força que tem
este programa espiritual de auto-ajuda e conhecimento sem
limites, então posso ter a esperança de que, se continuar tentando,
terei a minha libertação espiritual da teia nefasta de meus defeitos
e imperfeições. Claro que não devo me iludir em pensar que neste
plano serei isento de tensões, obstáculos e tentações. Deslizes e
recaídas podem promover ao meu processo de sobriedade, uma
forma de me aventurar em saber quais eram minhas reais
motivações por detrás de meus defeitos. Ao me conscientizar e
trabalhar com a ajuda da programação, posso me permitir viver a
vida em termos da própria vida. Não mais me iludir com fantasias
e desejos descabidos que me fizeram refém no passado, mas sim,
conquistar uma intimidade verdadeira em todos os aspectos de
meu relacionamento humano. Certamente, como dizem aqueles
que vieram antes de mim concluem: “Aqueles que ousaram trilhar
este caminho espiritual, obtiveram durante sua viagem, coisa que
jamais um dia sonharam em suas vidas”. Eis a proposta de vida!
O sentido para vida é escrita em chinês tem duas palavras:
a primeira significa perigo e a segunda oportunidade
Da sabedoria dos anônimos
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08 DE DEZEMBRO – Anonimato, princípio vital

09 DE DEZEMBRO – A Trama das Tradições

“Anonimato protege nossa Irmandade de críticas indevidas
pelo mundo exterior, mantendo o foco na valorização pessoal”
Tools to Achieve and Maintain Sobriety, 2009, item 9

“A medida que continuamos no programa, podemos começar
a ver as tradições como a terra útil de virtudes”
Tools to achieve and Maintain Sobriety, 2009, item 10

O que na minha época de ativa era um padrão de ego inflado de
puro orgulho, vaidade, farisaísmo, ostentação...representando
minha parte doente do meu eu, eu prejudiquei muitas das relações,
incluindo-se a minha própria. Quando adentrei a programação,
ainda que com mente fechada, uma forçada luta interior entre
ceder a espiritualidade, o processo passou por inúmeros altos e
baixos emocionais. Mas a programação e os companheiros me
garantiam que ao me aplicar em nossos passos, tradições e o
serviço, não há como não funcionar. O tempo foi passando, e eu
fui ficando e aos poucos, fui entendendo que era melhor aderir aos
princípios espirituais em todos os seus aspectos. Diz a sabedoria
dos anônimos que o 12º. Passo não é o último e sim o primeiro.
Semelhantemente, a 12ª. Tradição não é a última e sim a primeira.
Isto porque se considerar apenas o trecho acima, irei perceber que,
há uma trama muito bem orientada e articulada entre todas elas.
Veja, o trecho fala de criticas indevidas. Onde podemos evitadas?
Pela 10ª. Tradição, evitando controvérsias públicas, buscando
atrair outros pela nossa recuperação e não por uma doente
promoção pessoal e reafirma-se na base do anonimato, que
protege a todos indistintamente, lembrando-nos sempre de colocar
os princípios acima das personalidades, focando a recuperação!
Nos realmente vivemos de novo positivamente, pelo
desdobramento de nossas vidas (How to Begin Recovery from)

A terra útil das virtudes das Tradições, contém sementes de
poderosa ferramenta para cortar várias “ervas daninhas”: como
posso estar em unidade e promover um bem estar, se não estou
me utilizando dos 12 Passos para minha recuperação? Se resolvo
fazer tudo sozinho sem consultar uma consciência coletiva, onde
um Poder Superior se manifesta, isto não seria um egoísmo de
minha parte? Se pertenço a um grupo de iguais, que trabalham um
mesmo propósito, como posso selecionar que entra e quem fica na
irmandade? Por um acaso, o Poder Superior não pode usar desta
pessoa para falar comigo e me ensinar sobre recuperação? Se
busco uma autonomia responsável para minha vida relacional,
como posso agir de forma irresponsável permitindo que situações,
pessoas ou lugares afetem a um grupo ou a Irmandade? Quando
me ponho a trilhar vários propósitos, não é arriscado ao longo do
caminho me perder por eles? Quando eu me afiliava ou endossava
algumas situações, pessoas e lugares, não me desviava de mim
mesmo e de meus objetivos? Eu muitas vezes não me senti
superior aos demais, olhando para estes com desdém ou desprezo,
ou de outra forma me considerava o tal? Eu não era o entendido
do assunto sexual e por vezes não me via perdido? Minha vida
estava organizada e era responsável por mim? Eu não via a hora
de ganhar aquele disputa por aquela situação romântica ou sexual?
Eu me promovia de tanto orgulho de mim mesmo? Eu por tantas
vezes não usei de personalidade doente ao invés de princípios?
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10 DE DEZEMBRO – HOW (FISC) como vai você?

11 DE DEZEMBRO – Enfim Serenidade?

A vontade de mostrar-se e manter uma mente aberta é um
aspecto importante de fazer nossa parte, e é a melhor coisa
que podemos fazer para nossa recuperação.
Tools to achieve and Maintain Sobriety, 2009, item 17

...pode significar mais serenidade em nossas vidas e de uma
capacidade e vontade de se relacionar com os outros em uma
maneira mais significativa
Tools to achieve and Maintain Sobriety, 2009, item 18

Eu poderia me perguntar as muitas vezes que me senti “FISC”
diante de uma intriga romântica, sexual ou amorosa. A trama
nefasta de sentimentos confusos e arredios, constantemente
formavam uma barreira da qual minhas melhores ações, boavontade, caiam por terra. Ter a mente aberta, não significa aceitar
tudo como um capacho que é utilizado para limpar os pés numa
atitude de humilhação. Significa sim, ponderar as múltiplas e
várias opções e ângulos de uma situação ou problema, para que
após uma criteriosa avaliação, possa-se escolher de forma sem
culpa, medo ou vergonha. Dessa habilidade, decorre da
honestidade que vai conseguindo pela adesão aos princípios
sugeridos do programa. O programa sugere apenas que eu faça a
minha parte tão bem quanto possa. Ele não me pede a perfeição.
Ele sugere, tente! E de tentativa em tentativa, posso ir
“amolecendo as partes duras de meu pensar, sentir e agir”. É
como está nas entrelinhas do termo do texto básico: Rouge-Edge.
Ou seja, ao me utilizar dos 12 Passos, eu posso “aplainar as
rugosidades da madeira, produzindo uma superfície lisa”. Este é
um processo espiritual de manter a minha vontade, alinhada a
Vontade de um Poder Superior.
Quando tenho a disposição da boa-vontade, o Poder
Superior entra com a força de vontade
Da sabedoria dos anônimos

Mas enfim o que é Serenidade? Segundo alguns dicionários ela é
tida como um título de nobreza, uma calma e uma paz
tranqüilizadora, um estado espiritual de conexão profunda, uma
forma de integridade e dignidade que sobrepõe-se a qualquer
definição que seja meramente humana. Antigamente na louca
ânsia por manter uma significação pessoal de minhas insanidades
eu precisei chegar ao meu fundo do “eu posso”, o meu fundo de
poço. Nisso me foram partilhadas experiências das mais variadas
possíveis e imagináveis situações, por pessoas que começaram um
relacionamento aberto e franco comigo, pois me expunham a
verdade das experiências vividas. A medida que fui praticando os
passos, abrindo minha mente, meu coração e meus ouvidos,
comecei adentrar ao caminho da paz tranqüilizadora que se chama
Serenidade. Isto não quis dizer que não houveram mais problemas
ou obstáculos a serem transpostos, muito pelo contrário, eles
apareceram em dose centuplicada de força pois agora estava de
fato vivendo e não fugindo ou me anestesiando sexualmente. A
Oração da Serenidade é uma das ferramentas que posso me
utilizar sempre que perco a minha conexão com uma relação
espiritual, que vem de um Poder Superior.
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Deus concedei-me a Serenidade para aceitar as coisas que não
posso modificar - Da Oração
da Serenidade

12 DE DEZEMBRO – Autonomia e Consciência Coletiva

13 DE DEZEMBRO – Único Propósito e Controvérsias

Somente uma autoridade preside em última análise o nosso
propósito comum - um Deus amantíssimo que se manifesta em
nossa consciência de grupo. Nossos líderes são apenas
servidores de confiança; eles não governam. – 2ª. Tradição

Cada grupo de tem apenas um único propósito primordial levar sua mensagem ao dependente de amor e sexo que ainda
sofre. – 5ª. Tradição

Cada grupo deve ser autônomo, salvo em assuntos que digam
respeito a outros grupos ou a D.A.S.A. em conjunto.– 4ª.
Tradição

D.A.S.A. não opina sobre questões alheias à Irmandade; portanto
o nome de D.A.S.A. jamais deverá aparecer em controvérsias
públicas. - 10ª. Tradição

Se somente uma autoridade se faz presente para nosso propósito
comum, eu necessito da orientação de um Poder Superior para vir
a acreditar que eu também posso me recuperar, pois graças a Ele,
pessoas de boa-vontade, mente aberta e com honestidade,
partilham comigo a dádiva da sobriedade. O único serviço que me
é sugerido é que através da mudança de atitudes, o meu exemplo,
possa ajudar a outros a se desvencilharem de seu ego inflado
quebrado, fazendo que com estes, adquiram uma autonomia
responsável e desenvolvam um compromisso de levar a
mensagem a outros que ainda sofrem. Sou abordado de uma
forma leve e suave a não impor, mas a sugerir soluções criativas e
inovadoras para um bem-estar comum, para a manutenção da
unidade da Irmandade no seu todo. Assuntos que sejam
particulares ou que promovam desrespeito ou inseguranças,
devem estar de fora, evitando controvérsias, tanto internamente,
como externamente. Todas as vezes que eu me proponho a seguir
aos passos sugeridos com humildade, eu tenho uma Consciência
Coletiva autônoma, responsável e livre de influências desastrosas.

Eu posso me recuperar muito mais rapidamente se me concentrar
em estar trabalhando apenas aos meus defeitos de caráter e de
mais ninguém. O meu único propósito será o de encontrar o meu
próprio caminho de recuperação, rumo a sobriedade. Se me
aplicar a isto em termos das tradições, posso aplicar tanto a 5ª.
Tradição, como a 10ª Tradição., nas quais irão ter um papel
fundamental, pois evitará que eu seja tentado a me promover por
minha próprias conquistas. Devo me lembrar que a recuperação é
um processo espiritual e a sua manutenção depende
exclusivamente a adesão a princípios espirituais, bem como a uma
espiritualidade de um Poder Superior, conforme eu O concebo. Na
junção destas duas singulares tradições, elas me lembram de
manter as coisas simples e funcionais, tendo a oportunidade de
expandir a mensagem de esperança, segundo o 12º. Passo, pelo
cumprimento da 5ª. Tradição. Se o meu grupo não estiver
cumprindo o propósito destas tradições, certamente, posso alegrar
por estar cumprindo todas as demais tradições e com isso manter
uma unidade e um bem estar, capaz de sobrepor a divergências
que não me interessam em recuperação e na sobriedade.
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14 DE DEZEMBRO – Profissionalismo e Relações públicas

15 DE DEZEMBRO – Auto-suficiência, unidade e bem-estar

D.A.S.A. deverá manter-se sempre não-profissional, embora
nossos centros de serviços possam contratar funcionários
especializados. – 8ª Tradição

Todos os grupos de D.A.S.A. deverão ser absolutamente autosuficientes, rejeitando quaisquer contribuições de fora. – 7ª.
Tradição

Nossas relações com o público baseiam-se na atração em vez da
promoção; nós precisamos sempre manter o anonimato pessoal
na imprensa, rádio, televisão, filmes e outros. É necessário
proteger com especial cuidado o anonimato de todos os
membros de D.A.S.A. – 11ª. Tradição

Nosso bem estar comum deve estar em primeiro lugar - a
recuperação individual depende da unidade de D.A.S.A. – 1ª.
Tradição

Eu começo ser um modelo de atração em recuperação, quando
pratico com liberdade de escolha os princípios acima das
personalidades. Ao viver de personalidades doentias, estas me
provaram sua ineficiência, onde transformaram minha vida num
caos. Não adiantava eu querer ser o profissional, o conquistador,
tudo isso foi em vão. A programação me elucida fortemente que a
melhor mensagem de esperança, é compartilhada por minha
experiência pessoal, transformada em esperança. Para que as
relações sejam fortificadas em uma base de segurança,
especialmente no meio das midiático, é me recomendado a
utilização do Anonimato. Este por sua vez, é o alicerce seguro
onde se assentam todas as outras onze tradições e que, não longe
de sua lógica, a 12ª. Tradição, também é a primeira das tradições,
pois fala de um bem-estar e mantém a unidade, devido e
principalmente ao meu processo de recuperação pelos passos
sugeridos. No caso particular de a Irmandade ter um profissional
na sua estrutura, é apenas para suprir necessidades tais como um
contador, um tradutor, etc para o bem-estar e unidade dos grupos.
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Como eu posso estar bem, ou promover um bem-estar e uma
unidade se não tenho adesão ao princípios sugeridos pelos 12
Passos? Isso por si só já tem uma quebra de unidade. Pensar
diferente, agir diferente, ser auto-suficiente, causar polêmicas,
tudo isso, pode demonstrar minha incapacidade de relacionamento
doentio ainda não trabalhado. E por falar em termos de
relacionamento não trabalhado, nada mais mal trabalhado do que
a dependência descabida de pessoas, coisas e lugares, bem como
da insuficiência financeira dependente. Como nos diz a 7ª.
Tradição, devemos evitar depender de pessoas externas a nós,
para que possamos obter autonomia e liberdade de ação. Isso gera
bem-estar, gera unidade, gera recuperação. Um grupo que não
consegue preencher os seus quadros de serviço, não tem também
auto-suficiência, bem como não está promovendo uma
recuperação satisfatória entre os seus membros pela atração de
chamar ao membro individual a prestação de serviço. Ambas as
tradições, funcionam como um instrumento de recuperação se
expandir suas visões além de mim mesmo, do grupo e da
Irmandade no seu todo. Juntos nós podemos fazer o que sozinho
eu não consigo. Unidade, bem estar e recuperação são metas!
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16 DE DEZEMBRO – Pertencer, Princípios e Personalidade

17 DE DEZEMBRO – Espiritualidade e Apadrinhamento

O único requisito para se tornar membro de D.A.S.A. é o desejo
de parar de praticar um padrão de dependência de amor e sexo.
Duas ou mais pessoas quaisquer reunidas com o propósito de
mútua ajuda em recuperação da dependência de amor e sexo pode
se autodenominar um grupo de D.A.S.A., desde que, enquanto
grupo, ele não tenha nenhuma outra filiação. – 3ª. Tradição

“Achamos que a nossa sobriedade pode ser profundamente
reforçada pela associação com um membro cuja sobriedade
nós respeitamos e quem tem experimentado um despertar
espiritual como resultado da sua experiência individual com
os Doze Passos de S.L.A.A (D.A.S.A.)”
Tools to Achieve and Maintain Sobriety, 2009, item 4

O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições,
lembrando-nos sempre da necessidade de colocar os princípios
acima das personalidades. – 12ª. Tradição
Como eu posso praticar princípios acima das personalidades, se
não pertenço? Para que eu possa me sentir pertencer é necessário
que eu seja aceito. E ser aceito, a tradição três, se encarrega de
fazer isso muito bem. Deixando de lado outras tantas
preocupações, como instrução, condição social, religião,
orientação sexual e tudo aquilo que posso excluir a minha e a
participação de outros. A principal mensagem da 3ª. Tradição é
por excelência a simplicidade em ação. Percorrendo todas a outras
11 tradições, novamente eu percebo que há uma trama muito bem
tecida em todo o seu conjunto, que se entrelaçam de forma a darme garantias de uma recuperação firme e atingir ao meu objetivo
que é a sobriedade. Como eu não posso fazer a minha recuperação
sozinho eu necessito trabalhar com outras pessoas que possuam a
mesma condição que eu, e isto pressupõe um foco sem objetivos
outros que não sejam a recuperação. Para a proteção de todos os
seus membros, a declaração de Anonimato, é uma base
consistente de unidade e bem-estar para nossa recuperação.

Todo o programa está assentado sobre uma base espiritual. O que
é diferente de ser religioso. Em termos espirituais, qualquer idéia
ou pensamento que conduza a uma perspectiva maior e melhor
elaborada de um ego inflado e quebrado, pode servir em muitas
ocasiões de uma forte conexão com algo maior que a minha
vontade. Esta permissão de sair de mim mesmo egoísticamente e
ir em direção a algo maior, também pode ser presenciada pela
relação de apadrinhamento que conduz tanto o afilhado, quanto o
padrinho a uma forma de relação espiritual, onde ambos crescem
mutuamente pela troca de experiência, força e esperanças. Em um
trecho da literatura As ferramentas para atingir e manter a
sobriedade, no item 14, dá o tom: “Os membros de Dependentes
de Amor e Sexo Anônimos não são obrigados a acreditar em
qualquer coisa, mas muitas vezes o desenvolvimento do embrião
de consciência espiritual, no início de nosso processo de
recuperação. Aqueles que estão apreensivos quanto ao conceito de
um Poder Superior no Passo Dois são incentivados a pelo menos,
considerar a possibilidade de tal Poder. A prática de conexão com
a recepção e auxílio de um Poder Superior são introduzidos
através dos Passos Três, Sete e Onze, mas muitos membros
SLAAs começaram com a prática da oração e meditação.
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18 DE DEZEMBRO – Sobriedade: Passos 1, 2 e 3

19 DE DEZEMBRO – Apadrinhamento: Passos 4, 5 e 6

Sobriedade. “Achamos que é sensato gastar um tempo
considerável sobre os primeiros três passos para construir um
sólido alicerce espiritual. (Preâmbulo, 2003, reeditado em
How to Begin Recovery from Sex and Love Addiction in Place
Where There Are No Meetings)

Apadrinhamento/Reuniões. “É fundamental para construir
uma comunidade de pessoas que, como você, se identificam
como Dependentes de Amor e Sexo, com esta identificação
elas se sentirão seguras acerca de uma atmosfera de apoio e
encorajamento” (Preâmbulo, 2003, reeditado em How to
Begin Recovery from Sex and Love Addiction in Place Where
There Are No Meetings)

Eis alguns trechos que me lembram da importância da
Sobriedade:
“A dor infalível de continuar com nossa dependência de
sexo e amor levou-nos à admissão do 1º Passo, de que
“éramos impotentes perante a dependência de amor e
sexo, e de que não podíamos ter domínio sobre nossas
vidas se não nos libertássemos disso”.
“Essa mudança em nossa atitude da necessidade para a
esperança trouxe-nos outro marco fundamental para a
nossa recuperação. Havíamos colocado a primeira pedra
fundamental para a aquisição da fé. Havíamos visto que
era possível viver a dor da abstinência sem voltar aos
velhos padrões, e sentimos que o Poder para fazer isso
vinha de fora de nós. Agora estávamos prontos para
considerar como podíamos transformar esta fé em um
instrumento prático de trabalho”.
“Ao examinarmos os passados remanescentes, vimos que
eram estruturados no princípio do Terceiro Passo. Nossa
Taça de comportamento doente seria esvaziada, e nós
limparíamos o melhor que pudéssemos, tornando-a pronta
para ser preenchida pela Graça de Deus, de acordo com
seu plano, e não nosso”.
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Eis alguns trechos que nos lembram da importância do
Apadrinhamento/Reuniões
“Através do processo do Quarto Passo, percebemos que o
orgulho e o voluntarismo escondiam a ânsia de uma
criança solitária e assustada, um vazio que clamava por ser
preenchido. Nós não causávamos isso e não podíamos
controlá-lo. Essa compreensão foi o começo da compaixão,
nossa primeira percepção do auto-perdão”.
“Confissões criam intimidade, e uma intimidade sadia é um
passo importante para a integridade. Este confidente era às
vezes um membro experiente do S.L.A.A (D.A.S.A). Essa
pessoa necessitava de uma boa compreensão da natureza
humana e equilíbrio e controle em sua própria vida sexual e
romântica”.
“A graça de Deus nos livraria da carga de nosso velho ego.
Com humildade, compreendemos que tudo o que se pedia
de nós era que saíssemos do caminho de Deus, para que,
com nossa cooperação, Seu trabalho pudesse ser feito em
nossas vidas”.
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20 DE DEZEMBRO – Serviço: Passos 7,8 e 9

21 DE DEZEMBRO – Espiritualidade: Passos 10, 11 e 12

“Um outro resultado do trabalho está a serviço de seu
crescimento pessoal. A dependência de Amor e Sexo é uma
doença de relacionamentos. A nossa relação com nós mesmos,
com os outros e com um Poder Superior (Deus como cada um
O concebe) foi severamente limitado, devido a esta doença.
Como resultado, muitos de nós achamos que muitas vezes
temos dificuldade em fazer e cumprir compromissos. O
trabalho do serviço contribui para combater este problema
com relacionamentos, porque isso requer um compromisso de
estar em relação com os demais em trabalhar para o bem das
pessoas que continuam a sofrer na ativa da dependência (how)
“Da rendição à nossa impotência diante da dependência de
amor e sexo e também diante de nós mesmos, tínhamos
começado a nos conhecer melhor como realmente éramos,
e havíamos entrado em associação com um Poder que
poderia nos livrar da dependência e nos orientar para uma
nova vida”.
“Nosso compromisso com a recuperação evoluíra além do
auto interesse da sobrevivência. Queríamos agir com o
humilde conhecimento do sofrimento que os outros haviam
experimentado em nossas mãos, e fazer reparações aos
que havíamos prejudicado”.
“Sentíamos uma confiança crescente em nossa parceria
em desenvolvimento com Deus e éramos plenos
participantes da Irmandade dos S.L.A.A (D.A.S.A)..
Gostávamos da solidão e não tínhamos medo da
honestidade e abertura com os outros. Podíamos
compreender o que significava ter auto-dignidade”

“Se nós realmente fizemos a admissão no Passo 1, se estamos
dispostos a admitir completa derrota, então temos de
renunciar à idéia de que quando se trata de sexo e “amor” o
poder de fazer escolhas sã não residem dentro de nós. Então
quem ou que é que podemos ter confiança ou recorrer se não
podemos confiar em nós? (...) Só precisamos da confiança que
existe algo maior que nós que pode nos ajudar a ficar sóbrio
hoje” (Preâmbulo, 2003, reeditado em How to Begin Recovery
from Sex and Love Addiction in Place Where There Are No
Meetings)
“Apenas lenta, e às vezes relutantemente, nosso uso
provisório de um Poder Superior havia cedido a uma
confiança mais estável nesse Poder como orientação”.
“Descobrimos que essa sede - a necessidade de amor era uma sede espiritual e a água, o Deus de nossa
concepção” “Tinha sido amor o que sempre havíamos
necessitado. E o amor era de Deus. E o mais maravilhoso
de tudo, quando vivíamos cada dia com a sensação de
estar de mãos dadas com Deus, uma fonte de amor parecia
fluir de dentro, para nos ajudar a matar a nossa sede de
amor e a de outras pessoas. Assim, viemos a descobrir a
intimidade conosco, a intimidade com Deus e depois com
outros”. “Agora, entretanto, em plena posse de nosso
sentido pessoal de dignidade, e vivendo nosso caminho
dentro de uma parceria de intimidade com outra pessoa,
vimos que não precisávamos mais nos apoiar apenas na
expressão sexual para prover-nos de um sentido de
segurança e identidade”
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22 DE DEZEMBRO – Vivendo com Dependente (CoSLAA)

23 DE DEZEMBRO – Quando a sala faz a diferença

“Se alguém houvesse me perguntado, cinco anos atrás,
quais eram as chances de termos uma parceria realmente
amorosa, através da recuperação nos S.L.A.A (D.A.S.A).,
eu teria dito que simplesmente não sabia. Hoje, como
resultado
de
minha
própria
experiência,
posso
honestamente afirmar que existe essa possibilidade”.
Texto Básico – Capítulo 3 – Vivendo com Dependente
de Amor e Sexo

Porque não tentar mudar numa sala de SLAA? Estamos
aqui, com os homens e as mulheres, bem como com o
programa que funciona tão bem para ambos. Não temos
nada a perder, somente a vergonha, o medo e a culpa.
Comparando o sexo ao amor, os homens adoram vê-lo
como “menos grave”, não gerando nenhum tipo de
problema. Talvez a palavra seja um termo impróprio e
transmite a falsa segurança porque soa muito mais suave.
Não é assim. Na realidade o amor é uma dependência
poderosa e dolorosa para as mulheres e para os homens. É
arriscado vivenciar um coquetel de romance, um
relacionamento sexual e amoroso num clima de codependência. Ela mascara a dor do isolamento e solidão.
Amor-dependente é apenas um dos muitos temas como a
fantasia, a internet, a prostituição, a pornografia que
estamos discutindo e aprendendo nas reuniões de SLAA.
Nosso objetivo é construir e reforçar a sobriedade sexual.
Na sala de SLAA, tornamo-nos surpreendentemente à
vontade, adquirimos confiança na companhia de outras
pessoas com a qual temo muito em comum. Depois de
algum tempo muito de nós conquistamos através de nossa
partilha a “liberdade” da relação sexual e dos problemas
por ela gerados.Aprendemos e crescemos a partir dos doze
passos – modelo pioneiro transmitido por Alcoólicos
Anônimos. Continue voltando que funciona!

Lembrando que S.L.A.A (DASA), segundo a sua 6ª. Tradição não
endossa, nem está afiliado a qualquer causa parecida ou
semelhante a nossa, esta página foi gentilmente incluída,
pensando nas pessoas que podem estar sofrendo pela
obssessão/compulsão de viver ao lado de um Dependente de
Amor e Sexo e que busquem ajuda em Co-SLAA:
A recuperação e a reconciliação também podem parecer tão
difíceis quanto a convivência com o dependente. As exigências de
satisfação sexual do dependente podem parecer irrazoáveis e no
entanto tememos que a rejeição seja usada como desculpa para
procurar um amante mais condescendente. Invejamos os
relacionamentos que não precisam suportar a dolorosa intimidade
de admitir todos os amantes anteriores ou as tentações do dia a
dia. (“Quão real seria o compromisso com o NOSSO
relacionamento,
se
ele/ela
não
fosse
tentado
tão
freqüentemente?”). A necessidade de sermos honestos quanto
àquilo que realmente sentimos - e de estarmos dispostos a aceitar
essa mesma honestidade dos nossos parceiros - exige a
confiança em nós mesmos e no outro, freqüentemente tão difícil
de se invocar quanto de oferecer numa base consistente.
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(extraído da Jornada 25, novembro de 2008, texto de um
companheiro do SLAA do Arizona, EUA)
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24 DE DEZEMBRO – 1º e 2º. Sinais de Recuperação

25 DE DEZEMBRO – 3o. e 4º. Sinais de Recuperação

Nós procuramos desenvolver um relacionamento diário
com o Poder Superior, sabendo que não estamos sozinhos
em nossos esforços para nos recuperarmos de nossas
formas de dependência.

Nós nos rendemos, um dia de cada vez, a nossa estratégia
de toda a vida e nossa obsessão, com a perseguição da
intriga romântica, sexual e dependência emocional.

Nós estamos dispostos a sermos vulneráveis, porque
nossa capacidade de confiar nos foi restaurada pela fé em
um Poder Superior.
Escreva abaixo, por você mesmo, com suas palavras os seus
sinais de recuperação e suas bênçãos pela prática do
programa SLAA em sua vida:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Medite nesta bênção: Nos viemos a encontrar a intimidade
conosco, com Deus e com as
outras pessoas.
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Nos aprendemos a evitar as situações que podem nos
colocar
em
risco
fisicamente,
moralmente,
psicologicamente ou espiritualmente.
Escreva abaixo, por você mesmo, com suas palavras os seus
sinais de recuperação e suas bênçãos pela prática do
programa SLAA em sua vida:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Medite nesta bênção: Na parceria domestica, nós descobrimos
uma experiência inteiramente nova da sexualidade como um meio
não-adictivo.
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26 DE DEZEMBRO – 5º. e 6º. Sinais de Recuperação

27 DE DEZEMBRO – 7º. e 8º. Sinais de Recuperação

Nós aprendemos a nos aceitar e a amar a nos mesmos,
sendo responsáveis por nossas próprias vidas e a tomar
conta de nossas necessidades antes de nos envolvermos
conosco mesmos e com outras pessoas.

Nós nos permitimos que trabalhem com a dor de nossa
baixa auto-estima e nossos medos do abandono e da
responsabilidade.
Nós
aprendemos
a
sentirmos
confortáveis com a solidão.

Nós nos tornamos dispostos a pedir ajuda, permitindo-nos
sermos vulneráveis e aprendendo a confiar e aceitar os
outros.

Nós começamos a aceitar nossas imperfeições e erros
como as peças de um ser humano, curando nossa
vergonha e perfeccionismo ao trabalhar os defeitos de
caráter.

Escreva abaixo, por você mesmo, com suas palavras os seus
sinais de recuperação e suas bênçãos pela prática do
programa SLAA em sua vida:

Escreva abaixo, por você mesmo, com suas palavras os seus
sinais de recuperação e suas bênçãos pela prática do
programa SLAA em sua vida:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Medite nesta bênção: Nos relacionamentos com os outros, nós
deixamos de ir do poder interessado e do prestígio como uma
forma de condução de força-motriz

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Medite nesta bênção: As carreiras que tinham sido exploradas
principalmente para a segurança material as expensas de nossa
auto-satisfação já não nos apelam mais a nós mesmos.
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28 DE DEZEMBRO – 9º. e 10º. Sinais de Recuperação

29 DE DEZEMBRO – 11º. e 12º. Sinais de Recuperação

Nós começamos a substituir a honestidade pelas maneiras
de auto-destrutivas de emoções e sentimentos.

Nós aprendemos a avaliar o sexo, como um sub-produto da
partilha, do compromisso, da confiança e da cooperação na
parceria.

Nós começamos a honestamente a expressar quem nos
somos, desenvolvendo uma intimidade verdadeira em
nossos relacionamentos conosco mesmos e com as outras
pessoas.

Nós estamos sendo restaurados à sanidade, em uma base
diária, por nossa participação em nosso processo de
recuperação.

Escreva abaixo, por você mesmo, com suas palavras os seus
sinais de recuperação e suas bênçãos pela prática do
programa SLAA em sua vida:

Escreva abaixo, por você mesmo, com suas palavras os seus
sinais de recuperação e suas bênçãos pela prática do
programa SLAA em sua vida:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Medite nesta bênção: Nossa utilidade como canais para nos
curar era um resultado direto de nossas experiências na doença
como na recuperação.
375

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Medite nestas bênçãos: Nós descobrimos que poderíamos
continuar a afirmar nossa recuperação, trabalhando com outros
dependentes de amor e sexo. Nos descobrimos que nós, como
fonte de amor, que era deus, começou a fluir dentro de nós.
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30 DE DEZEMBRO – Usando as ferramentas de bolso*
* Retirado do Panfleto Tool Pockit SLAA
Eis algumas que posso utilizar para me desfazer das
“artimanhas da Trama Negra”:
Lembre-se: “Raramente vimos alguém fracassar, tendo
cuidadosamente praticado estes passos”.
Onde isto for demasiadamente para mim, há o lembrete: “O
Poder Superior fará por mim, aquilo que sozinho eu não
consigo!”
Não pratique, por este momento, por esta hora, por este
minuto não importa o que aconteça nem o que isto
signifique como uma gratificação, seja ela emocional, física
ou mesmo sexual!
Mantenha uma programação diária simples estruturada.
Não se isole. Chame ou procure por membros do
programa, que estejam em recuperação segura e firme.
Mantenha uma lista acessível de possíveis membros que
possam lhe ajudar em momentos de maior tensão e faça
chamadas, ouvindo aos outros com atenção, pois o Poder
Superior, fala através de outras pessoas.
Permaneça afastado de comportamentos de padrões
adictivos, pessoas, coisas ou lugares das atividades que
possam lhe favorecer como “engatilhadores” ou
“disparadores” destes padrões de comportamento.
Converse com o seu Poder Superior primeiramente,
abrindo-lhe o coração e a mente. Assim, confie (ou
entregue-se aos cuidados) de seu padrinho/madrinha ou a
outro membro do programa para manter-lhe “preso” a
“Trama Dourada” do 5 S, compartilhando sobre você e
sobre seu processo com outras pessoas ou membros.
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31 DE DEZEMBRO – A Trama Dourada da Graça
Possa cada um de vocês, que embarcam nesta aventura,
encontrar a respectiva parcela da trama de ouro, essa contínua
maravilha da qual todos fazemos parte. Estamos com você.
Somos todos viajantes na trilha do destino e temos todos muito
que aprender uns com os outros.
Texto Básico – Novas Parcerias
Mais um ano se termina e eu posso olhar para atrás e ver o quanto
eu progredi pela minha adesão aos princípios e ferramentas do
programa. Sem saber por que caminho andava, buscava
incessantemente o amor inefável de um Poder Superior. Ele
cumpriu a parte que a ele coube. Me levou a uma aventura
fascinante pela minha vida e me fez entrar em contato com a vida
de muitos outros. Se me perceber, este Poder Superior começou
uma trama de ouro em minha vida, capaz de me proteger de vários
ataques que outrora eu não dispunha de ferramentas para
acertadamente me livrar delas. Sabiamente o Poder Superior, fez,
de sua Trama Dourada, uma vestimenta poderosa que eu posso
utilizá-la com várias formas de desenhos, com os quais me
tornaram uma pessoa que ao longo do caminho, me fez amar a
mim mesmo, depois aos outros e por fim me levou ao Seu
descanso leve e revigorou-me de uma nova humanidade, inteireza
e dignidade. Por mais que queira expressar os meus melhores
sentimentos, pensamentos, atitudes e comportamentos, a única
palavra que me vem a mente por hora é que, apesar de tudo,
sempre haverá uma porta aberta para aqueles que sinceramente e
desejosamente, atravessaram do calabouço da dependência ativa,
para um mundo luminoso e grandioso, ao qual nos espera!
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Índice Temático

Aceitação
Acreditar
Admissão de impotência
Afiliação
Afilhado
Alegria
Amor
Anonimato
Anorexia
Apadrinhamento
Atração
Auto-amor
Auto-suficiencia
Auto-piedade
Auto-respeito
Autonomia
Bem-estar
Bênçãos
Benevolência
Boa-vontade
Bondade
Compromisso
Controlando tudo e a todos
Controle
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Controvérias
Coragem
Co-SLAA
Culpa
Decisão
Defeitos de Caráter
Deus (Poder Superior)
Despertar espiritual
Dignidade
Dinheiro
Encontros
EGO
Endosso
Envolvimento
Entrega
Esperança
Espiritualidade
Ferramentas de Bolso
Fraquezas
Grupo
GOD
HALT
Humildade
HOW
Impaciência
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Imperfeições
Impotência
Inteireza
Intimidade
Inventário
Intergrupal
Lemas em geral
- solte-se e entregue-se a Deus
- Primeiro as primeiras coisas
- continue voltando que funciona
- Escute e aprenda
- Pense
- Você não está sozinho
- Recuperação é a capacidade de ser honestos
conosco mesmos
- Viva e deixe viver
- Ate que ponto isso e importante
- Um dia de cada vez
- Mantenha-o simples
- Leve o que gosta e esqueça o resto
- Esqueça os prejuízos
- Só por hoje
- Isto também passará
- Progresso sim, perfeição não
Levando a mensagem
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Liberdade
Literatura
LGBT
Oração
Oração da Serenidade
Organização
Medo
Meditação
Mente aberta
Paciência
Passos em geral
- 1º. Passo
- 2º. Passo
- 3º. Passo
- 4º. Passo
- 5º. Passo
- 6º. Passo
- 7º. Passo
- 8º. Passo
- 9º. Passo
- 10º. Passo
- 11º. Passo
- 12º. Passo
Personalidade
Poder
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Prejudicar pessoas
Prestigio
Procrastinação
Propriedade
Promoção
Propósito primordial
Os três Ds (Distração,...
Raiva
Recuperação
Recursos (os 5)
Relação
Reparações
Responsabilidade
Resistência
Reuniões
Sabedoria
Seminários
Serenidade
Serviço
Sinais de Recuperação
Tradições em geral
- 1ª. Tradição
- 2ª. Tradição
- 3ª. Tradição
- 4ª. Tradição
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- 5ª. Tradição
- 6ª. Tradição
- 7ª. Tradição
- 8ª. Tradição
- 9ª. Tradição
- 10ª. Tradição
- 11ª. Tradição
- 12ª. Tradição
Tenacidade
Trama Dourada SLAA
Unidade
Vergonha
Vontade
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OS DOZE PASSOS*
1° Passo: “Admitimos que éramos impotentes perante a
dependência de amor e sexo - e que nossas vidas haviam se
tornado ingovernáveis.”
2° Passo: “Viemos a acreditar que um Poder superior a nós
mesmos poderia devolver-nos à sanidade.”
3° Passo: “Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos
cuidados de Deus na forma em que concebíamos Deus.”
4° Passo: “Fizemos um minucioso e destemido inventário moral
de nós mesmos.”
5° Passo: “Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e
perante outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas.”

10° Passo: “Continuamos fazendo o inventário moral e quando
estávamos errados, o admitíamos prontamente”.
11° Passo: “Procuramos através da prece e da meditação melhorar
nosso contato consciente com um Poder superior a nós mesmos,
rogando apenas o conhecimento da vontade de Deus em relação a
nós mesmos e forças para realizar essa vontade”.
12° Passo: “Tendo experimentado um despertar espiritual, graças
a esses passos, procuramos transmitir esta mensagem aos
dependentes de amor e sexo e praticar estes princípios em todas as
áreas de nossas vidas”.
__________
S.L.A.A.'s Twelve Steps ©1985 S.L.A.A.
* Reimpressão adaptada pela permissão de AA World
Services, Inc.

6° Passo: “Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus
removesse todos esses defeitos de caráter.”
7° Passo: “Humildemente rogamos a Deus que nos livrasse de
nossas imperfeições.”
8° Passo: “Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos
prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados.”
9° Passo: “Fizemos reparações diretas dos danos causados a essas
pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse
prejudicá-las ou a outrem.”
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AS DOZE TRADIÇÕES*
386

1ª Tradição: Nosso bem estar comum deve estar em primeiro
lugar - a recuperação individual depende da unidade de D.A.S.A.
2ª Tradição: Somente uma autoridade preside em última análise
o nosso propósito comum - um Deus amantíssimo que se
manifesta em nossa consciência de grupo. Nossos líderes são
apenas servidores de confiança; eles não governam.

7ª Tradição: Todos os grupos de D.A.S.A. deverão ser
absolutamente auto-suficientes, rejeitando quaisquer contribuições
de fora.
8ª Tradição: D.A.S.A. deverá manter-se sempre não-profissional,
embora nossos centros de serviços possam contratar funcionários
especializados.

3ª Tradição: O único requisito para se tornar membro de
D.A.S.A. é o desejo de parar de praticar um padrão de
dependência de amor e sexo. Duas ou mais pessoas quaisquer
reunidas com o propósito de mútua ajuda em recuperação da
dependência de amor e sexo pode se autodenominar um grupo de
D.A.S.A., desde que, enquanto grupo, ele não tenha nenhuma
outra filiação.

9ª Tradição: D.A.S.A. jamais deverá organizar-se como tal;
podemos, porém, criar juntas ou comitês de serviços diretamente
responsáveis perante aqueles a quem prestam serviços.

4ª Tradição: Cada grupo deve ser autônomo, salvo em assuntos
que digam respeito a outros grupos ou a D.A.S.A. em conjunto.

11ª Tradição: Nossas relações com o público baseiam-se na
atração em vez da promoção; nós precisamos sempre manter o
anonimato pessoal na imprensa, rádio, televisão, filmes e outros.
É necessário proteger com especial cuidado o anonimato de todos
os membros de D.A.S.A.

5ª Tradição: Cada grupo de tem apenas um único propósito
primordial - levar sua mensagem ao dependente de amor e sexo
que ainda sofre.
6ª Tradição: Nenhum grupo de D.A.S.A. ou D.A.S.A. como um
todo deverá jamais sancionar, financiar ou emprestar o nome de
D.A.S.A. a qualquer sociedade parecida ou empreendimento
alheio à Irmandade, a fim de que problemas de dinheiro,
propriedade ou prestígio não nos afastem de nosso propósito
primordial.

10ª Tradição: D.A.S.A. não opina sobre questões alheias à
Irmandade; portanto o nome de D.A.S.A. jamais deverá aparecer
em controvérsias públicas.

12ª Tradição: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as
nossas tradições, lembrando-nos sempre da necessidade de
colocar os princípios acima das personalidades.
__________
S.L.A.A.'s Twelve Traditions ©1985 S.L.A.A.
* Reimpressão adaptada pela permissão de AA World Services, Inc.

Doze Diretrizes para lidar com a Mídia
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Em setembro de 1985, The Board of Trustees (a Junta de
Custódios) de The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts
Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc. (braço dos serviços
gerais de DASA) formulou uma série de diretrizes concernentes
às relações com a mídia e com o público, as quais constituem a
política corrente de DASA. Esses conceitos estão enraizados
através da experiência adquirida nos nove anos (até então) de
existência da nossa Irmandade. Aqui se seguem As Doze
Diretrizes Recomendadas para Lidar com As Oportunidades
de Mídia e de Relações com O Público - para Uso em Todos
As Instâncias da Irmandade de DASA:
1a Diretriz: Tentamos evitar atrair, de forma indevida, a atenção
dos meios de comunicação com o público para DASA como um
todo.
- do Preâmbulo de DASA
2a Diretriz: DASA não opina sobre questões alheias à Irmandade,
portanto o nome de DASA nunca deve ser atraído para a
controvérsia pública.
- da Décima Tradição de
DASA
3a Diretriz: Nossa política de relações com o público está
baseada mais na atração do que na promoção – nós não
cortejamos a publicidade.
- da Décima Primeira Tradição de DASA
4a Diretriz: Qualquer ação unilateral, por parte de qualquer
membro de DASA agindo por
conta própria, para colocar
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DASA diante dos meios de comunicação com o público em
qualquer nível é expressamente desencorajada. - da resolução da
consciência coletiva na Fellowship-Wide Business Meeting, em
14/10/1981
5a Diretriz: As decisões baseadas na consciência coletiva
precisam ser tomadas sempre considerando a conveniência de
aceitar ou recusar todas e quaisquer oportunidades de mídia e de
relações com o público, e, se uma oportunidade for aceita,
observar quais os meios para respondê-la dentro do espírito dessas
Diretrizes.
- derivada da Segunda Tradição de DASA
6a Diretriz: Toda a oferta de mídia e de relações com o público
que seja estendida a DASA sob a condição de um prazo-limite, o
que , de modo a aceitá-la tornaria necessário enredar ou causar
curto-circuito na decisão apropriada da consciência coletiva
relativa a oferta, deve ser recusada.
- da resolução da consciência coletiva na Fellowship-Wide
Business Meeting, em 14/10/1981; observada pela Intergrupal de
DASA da Bay Area, em decisão sobre oferta de mídia, em agosto
de 1985
7a Diretriz: As situações de mídia e de relações com o público
que sejam assumidas devem ser sempre manejadas por, pelo
menos, dois membros sóbrios de DASA. Os membros de DASA
participantes devem deixar claro que eles falam apenas por eles
enquanto indivíduos e não por DASA como um todo. Nenhum
membro de DASA deve jamais estar em uma posição na qual
aparente que ele(a) fale por DASA como um todo.
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- Diretriz produzida por SLAA Fellowship-Wide Services, em
consulta a Intergrupal de New England de DASA para o artigo do
Boston Phoenix de julho de 1985
8a Diretriz: Quaisquer membros de DASA envolvidos em
responder às ofertas de mídia/relações com o público devem
utilizar pseudônimos para este propósito. O anonimato visual é
fortemente recomendado em todas as situações de mídia que
envolvam TV, filmes ou vídeo. Precisamos manter sempre o
anonimato pessoal em relação à imprensa, rádio, TV, filmes e
outros meios de comunicação com o público.
- primeira frase produzida pela Intergrupal de New England de
DASA e SLAA Fellowship-Wide Services para a entrevista do
Boston Phoenix em março de 1985; segunda frase adaptada da
política de A.A. referente aos meios de comunicação com o
público e terceira frase da Décima Primeira Tradição de DASA
9a Diretriz: Evitamos participar de fóruns, oficinas e seminários
públicos ou outros eventos de mídia que aparentem qualquer
possibilidade de que DASA seja instado a competir contra pontos
de vista antagônicos ou contraposições, ou porta-vozes
representando outros interesses ou causas. - baseada na decisão
de agosto de 1985 do Grupo San Diego de DASA, em consulta a
SLAA Fellowship-Wide Services
10a Diretriz: A instância apropriada da consciência coletiva a ser
consultada em assuntos de mídia ou relações com o público é
aquela que representa a área geográfica de DASA a ser impactada
ou afetada pela publicidade em perspectiva. Oportunidades de
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mídia/relações com o público que possam afetar um nível mais
amplo da Irmandade de DASA devem ser submetidas ao corpo
operacional da consciência coletiva na instância mais ampla de
DASA. Cada instância de consciência coletiva dentro de DASA
pode, se assim optar, indicar um Comitê de Mídia/Relações com o
Público diretamente responsável pela consciência coletiva que o
indica, para servir como corpo decisório desta, considerando as
ofertas de mídia/relações com o público em cada nível de serviço
respectivo de DASA.
- derivada da Quarta Tradição de
DASA
11a Diretriz: Quaisquer oportunidades de mídia/relações com o
público, que possuam um aspecto que possa potencialmente afetar
DASA como um todo, devem ser submetidas ao corpo
operacional da decisão da consciência coletiva em nível de
Fellowship-Wide, o escritório de direção da Junta de Custódios.
12a Diretriz: É recomendável que a decisão sobre as
oportunidades de mídia/relações com o público, em qualquer
instância da consciência coletiva, seja precedida por um minuto
de silêncio de meditação em grupo, de modo a abrir um canal
através do qual a orientadora presença de Deus por trás de DASA
possa se fazer sentida, ajudando a assegurar que as decisões da
consciência coletiva refletirão verdadeiramente esse desígnio de
Poder para DASA. - derivada do Décimo Primeiro Passo e da
Segunda Tradição de DASA
(Aprovado pela Board of Trustees (Junta de Custódios) de The Augustine Fellowship, Sex and
Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, 1500 NE Loop 410, Ste 118 San
Antonio, TX 78209).

Outras publicações disponíveis:
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Texto Básico SLAA
The Journal
Welcome
Spsonsorship
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