
Zavezanost ACA za naslavljanje plenilskega vedenja

Srečanja ACA imajo en poglavitni namen: da prenesejo sporočilo odraslemu otroku, ki še trpi. Ta skupina
verjame, da če dovolimo, da se plenilsko vedenje odvija na srečanjih in okrog njih, to ustvarja odvračanje
pozornosti od tega namena.

V prostore ACA pridemo, da bi našli ozdravljenje od izkušenj iz otroštva, ko smo bili žrtve. Kot trdi Druga stran
seznama perila, lahko nekateri izmed nas izživljajo svojo travmo tako, da sami postanejo tisti, ki delajo žrtve iz
drugih. Kot rezultat otroške disfunkcije, se storilci že zgodaj naučijo zaznati in izkoristiti tiste, ki se še niso naučili
zaupati svojim instinktom ali postaviti zdravih meja. Temu pravimo plenilsko vedenje.

Ko vzdržujemo proaktiven pristop pri naslavljanju te dinamike, omogočimo, da so naša srečanja manj ranljiva za
poustvarjanje disfunkcije in skrivnostnosti. Ko vadimo bolj zdrave povezave v ACA, spremljamo našo motivacijo
pri povezovanju z novinci ali z drugimi člani. Stremimo k spoštovanju mej drug drugega. Izogibamo se, da bi
skupino izrabljali za pridobitev čustvenega zadovoljstva, osebnih ali finančnih uslug, ali romanc in seksualnih
srečanj. Vzdržimo se izkoriščanja zaznavane avtoritete, kot so služiteljske vloge ali dolgoletno članstvo v
skupnosti, da bi uveljavili nadzor nad drugimi člani.

Če se počutite nelagodno glede pristopa člana pred, med ali po srečanju, predlagamo, da o tem spregovorite!
12. izročilo o anonimnosti ni ščit pred odprtim naslavljanjem neprimernega vedenja. Namesto tega, kot predlaga
ACA Rešitev, se zdravljenje začne, ko tvegamo s tem, da stopimo ven iz izolacije. Pozivamo vas, da govorite z
enim ali več zaupanja vrednimi člani ali da spregovorite o svoji zaskrbljenosti na skupinski zavesti skupine.
Verjamemo, da je odprto naslavljanje plenilskega vedenja odgovornost vseh članov ACA in vsake skupine.

Nismo popolni. Če čutite, da skupina vaše zaskrbljenosti ne jemlje resno, prosimo da poiščete podporo izven
srečanja, kar lahko vključuje, da poskusite druga srečanja. Dodatni viri so navedeni na zadnji strani te kartice.

(Nepooblaščen prevod)
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Druga stran
S tem, ko to kartico namestimo na vidno mesto med srečanjem, se zavežemo, da odprto naslovimo plenilsko

vedenje, v kolikor se pojavi.

Meditacija na 9. izročilo
Višja Moč. Naj se spomnim, da so ACA in njegova srečanja in njegova struktura služenja drugačna od moje

primarne družine. Naj bom potrpežljiv in se ogibam lažje poti ven, ko sem soočen s težko situacijo.
Pomagaj mi in moji ACA skupini prositi za pomoč pri vzdrževanju našega srečanja varnega in usmerjenega v

okrevanje. Prav tako nam pomagaj, da znamo praznovati stvari, ki jih naredimo prav.

Dodatni viri:

APB stran: https://acawso.org/category/apb/

Naslavljanje neprimernih vedenj: https://acawso.org/2018/07/27/addressing-inappropriate-behaviors/

Posebna izdaja ComLine glede naslavljanja plenilskega vedenja:
https://adultchildren.org/wp-content/uploads/2019/02/Predatory_Behavior_ComLine_Final.pdf

APB Tent Card - odobren s strani ACA WSO Board of Trustees for Preliminary Publication - 10. 3. 2019. Ta kartica varnosti je na voljo za uporabo na vseh
srečanjih. Odbor za literaturo prosi skupnosti za odzive glede vrednosti in uporabnosti kartice. Prosimo, pošljite komentarje na liteval@acawso.org ali
poglejte to pismo za več podrobnosti (https://acawso.org/wp-content/uploads/2020/01/APB-tent-card_fellowship-annncement_draft-11.10.2019.pdf).
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