
Trójkąt własnych obsesji

Kiedy przychodzimy na świat, jesteśmy 
świadomi tylko siebie, cały postrzegany 
przez nas świat ogranicza się do nas samych. 
Dostrzegamy niewiele poza naszymi własny-
mi podstawowymi potrzebami i jeżeli zosta-
ną one spełnione, jesteśmy w pełni zadowo-
leni. W miarę rozszerzania się naszej świado-
mości zaczynamy zdawać sobie sprawę z ist-
nienia świata wokół nas. Odkrywamy obec-
ność ludzi, miejsc i przedmiotów w naszym 
otoczeniu, które mogą zaspokoić nasze po-
trzeby. W tym momencie zaczynamy rów-
nież dostrzegać różnice, rozpoznawać wła-
sne chęci i rozwijać w sobie umiejętność wy-
boru. Stajemy się centrum rosnącego wraz z 
nami świata i oczekujemy, że nasze chęci i 
potrzeby zostaną zaspokojone. Źródłem na-
szego zadowolenia nie jest już zaspokojenie 
podstawowych potrzeb, ale spełnienie na-
szych pragnień.

Po pewnym czasie, dzięki różnym do-
świadczeniom, większość dzieci dochodzi do 
wniosku, że świat zewnętrzny nie jest w sta-
nie zaspokoić wszystkich ich pragnień i po-
trzeb. Zaczynają uzupełniać to, co otrzyma-
ły, własnymi wysiłkami. W miarę jak male-
je ich zależność od ludzi, miejsc i rzeczy, za-
czynają coraz bardziej liczyć same na siebie. 
Stają się coraz bardziej samowystarczalne i 
uczą się, że szczęście i zadowolenie pocho-
dzą z ich wnętrza. Większość z nich osiąga 
dojrzałość, rozpoznaje i akceptuje swoje moc-
ne strony jak i słabości i ograniczenia. Zwy-
kle w pewnym momencie szukają Siły więk-
szej od nich samych, która pomoże im osią-
gnąć to, czego nie są w stanie zdobyć same. 
Dla większości ludzi dorastanie jest natural-
nym procesem.

My jednak, jako uzależnieni, idziemy 
chwiejnym krokiem. Wydaje się, że nigdy nie 

wyrośliśmy z dziecięcego egocentryzmu i nie 
osiągnęliśmy równej innym samowystarczal-
ności. Nadal jesteśmy zależni od otaczającego 
nas świata i nie potrafimy zaakceptować fak-
tu, że nie można dostać wszystkiego. Wpa-
damy w auto-obsesję; nasze potrzeby i pra-
gnienia stają się żądaniami. Dochodzimy do 
punktu, w którym zadowolenie i spełnienie 
stają się niemożliwe do osiągnięcia. Ludzie, 
miejsca i rzeczy nie są w stanie wypełnić na-
szej pustki wewnętrznej i wobec tego wywo-
łują urazę, lęk i złość.

Uraza, złość i lęk budują nasz własny trój-
kąt obsesji. Wszystkie nasze wady charak-
teru są powieleniami tych trzech sposobów 
reagowania. Samoobsesja jest istotą nasze-
go obłędu.

Uraza jest uczuciem, z jakim większość z 
nas wspomina przeszłość. Setki razy obse-
syjnie powracamy myślami do dawnych do-
świadczeń. Złość jest uczuciem w reakcji na 
to, co się dzieje obecnie. Tak zaprzeczamy 
rzeczywistości. Myśląc o przyszłości czujemy 
lęk. Jest to nasza emocjonalna reakcja na nie-
znane, takie zaprzeczenie marzeń. Wszyst-
kie trzy uczucia są wyrazem naszej samoob-
sesji. Tymi uczuciami reagujemy, gdy ludzie, 
miejsca i rzeczy (przeszłość, teraźniejszość i 
przyszłość) nie spełniają naszych oczekiwań.

We Wspólnocie NA dany nam jest nowy 
sposób na życie i nowy zbiór zasad. Tymi za-
sadami jest Dwanaście Kroków. Praktykuje-
my je najlepiej jak tylko umiemy. Trwając w 
czystości uczymy się je stosować we wszyst-
kich naszych poczynaniach. I wtedy doko-
nuje się cud. Uwalniamy się od narkotyków 
i od naszego uzależnienia. Powoli pęka też 
trójkąt naszych auto-obsesji. Akceptacja za-
stępuje urazę; miłość zastępuje złość; wiara 
zastępuje lęk.

Nasza choroba zmusiła nas w końcu do 
wołania o pomoc. Możemy czuć się praw-

dziwie uprzywilejowani: została nam dana 
jedyna i ostatnia szansa. Musimy przełamać 
trójkąt własnych obsesji. Musimy dorosnąć 
albo umrzeć.

Sposób w jaki reagujemy na ludzi, miej-
sca i rzeczy:
 Negatywny Pozytywny
 Uraza Przeszłość Akceptacja
 Złość Teraźniejszość Miłość
 Lęk Przyszłość Wiara
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