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Pakutuvėnai
-------_ .. --- -_._-----

11I0l\":1 is slIsilaikė su tuo-
mi, kad jos vyras turi
lankyti AA susi~inkimus.

Apskritai mažai ži-
nantieji apie AA grupes
susidaro nuomonę, jog
tai kažkokia sekta. ten
vyksta negeri dalykai, iš-
girsti net kad susirenka-
me i klubą anonimiškai
pageru, - juokiasi Artū-
ras.

- Stovykloje vyko '»'1-
anono" (organizacijos,
teikiančios psichologinę
paramą alkoholikų arti-
miesiems), 'Alati" (vai-
kų, gyvenančių su ge-

džiaugsmo pokyliu. kančia ir at- ti gyventi ne pateisindamas kitų rianCiais girndytojais),
gaila privalo būti". lūkesčius, 0 - sau. Pakutuvėnuose taip pat naujos, suaugu-

Dauguma jo bendraamžiu. supratau. kad man tikėjimas - ne siųalkoholikųvaikųgru-
varrojusių kvaišalus. jau išėj~ klišc, 0 Dievas - laisve rinktis. pės:'Sowa" atviros dis-
Anapus: tik mirtis juos galejo iš- Mes turime Dievą savyje. kaip tu- kusijos, Žmonos džiau-
v.iduoti nuo žemiškų paklydimų ir rirnc bruožus, genctiškai pavelde- ge" savo negerianCiais
kanČIOS. Bet išprieš metus Paku- tus išsavo tėvų. Ir kiekvienas mū- vyrais, ašIrgi pirmą kar-
iuvcnuose nuolat gyvenusių šcšio- SlĮ esame dieviškoji ląstclė, tad ir tą per bendrą susirinki-
likos narkomanų net šcšciasžmo- privalome tai įžvelgti kiekviename. mą Išgirdau iš savo
nHI grizo i pusanl] sklidini ne tik Būtent Kostas suteike man prisi- žmonos, ką ji apie mane
vilties. bet ir valios jėgos, visiškai kėlirno galimybę - ne formuoda- galvoja. Jeigu žmogus
.usisakę kvaišalų ir pakeite savo mas nuolankų, nusižerninusį mal- gali viešai kalbėti apie
gYVCl1llllllS. dininką, užgniuužianrį savo "aš" savo ar artimiausio

lšėjęs ole~sdamas atsiskleisti tavyje sly: ž,mogaus problemą, -
'V.. pinciorns galioms. Mokydamas Jau ~ra progresas.
IS savlapęaulės rato gyventi unikalų, vienatini savo gy_ Daugėja žmonių, pasi-
Vienas Kristaus amžiaus vyras vcmrną. lšėjęs iš kalčių, saviap- rinkusių VISIškąblaivy-

pasidalijo autcntiškais išgyveni- gau les, savęs nuvertinimo rato, bę, aIšku,.būna atkryčių,
mais IŠtų laikų. kai Pakutuvcnuo- dabar pats save ivarkau, nebetu- bet svarbiausia - žmogus žino,jog
sc nurkomunų guru buvo VieIlUO. nL~abstraktuus tikslo ką nors pa- po ~uopllohc jis vel ateis i klubą
lis Kostas. keisti, išskyrus save, - kalbejo Vi- lr mekas jo ncišvarys ir ncpa-

_ Priklausomi nuo narkotiku Jas. smerks.
imonė, kaltina gimdyiojus. visuo: Kai kitame žmoguje . ._- Man asmeniškai daug padė-
rnenę, net lictų. Nepaisant to. jog t . JO zmona. per mano blaivybės lai-
išgyvcuau kaltę, aš buvau maišti- ma al savo ydas kotarpį mes ne karto nesusipyko-
nin~,~s. ir privcrstinė atgaila, fa- Klaipėdos anoniminiu alkoho- "": Aš~tcllgiuosi atsisakyti pavy-
lIa_ll~ka~ tikejimas, mu širuasis ] !~k.lj.~dubl':;'"Garstyčių sėi:l<t" pir- cia Ir.pnek.abiav!~n~ •.žmogaus ~c-
krūtinę, galvos barstyrnasis pele- mininkas Artūras sakė: gerbimo, savęs iškėlirno aukščiau
n.us lr ropojimas aplink bažnyčių . - IPakutuvėnus vykomc pir- v"skO: Intymumas, kai parcini gir-
man kclc ne nusižcminimą. tik nuausta susitikti vienus Stokitu. to tas, kaip ncsąmomngas gyvulys.
pykti ir pasipriešinimą. Stresui. paties likimo žrnonėrnis. Tai trc- yra .žmogaus pricvartavimas, ei-
įtampa, visuomenes normos ir ža- čia tokio pobūdžio stovykla. tik i nąs išsigimimo link, Ašvisada gal-
lingi įpročiai tuve padaro toki. kad ši'l susirinkome su žrnonomis ir vojau, kad myliu savo žmoną, bet
nebesi sau šeimininkas. Pabcnd- vaikais. Brolis Gediminas labai lik dabar pradedu suprasti, ką
ravęs su Kostu, supratau. kad tu- pritarė tam.jis susi pirko visas AA rel.šba myleti ją visa savo esybe
nu Išmokti laisves, gyvenimo knygas ir išstudijavo jas. Kas ryta kal~ moterį lr žmogų, - atvirauja
džiaugsmo. ramios laikyscnos. ir vyko konferencijos panai 3 4 ir 5: Arturas.
gyvenu taip, kaip noriu pats. Iš ąli Minesotos progra~lOs' žings- - TIk suvokęs ir keisdarnas sa-
pradžių sportavau, stengiausi pa- mus - t,tI yra ryšys su Dievu. Gili- ve, su~rasl lr kitą žmogų. Jeigu ki-
kCISl1aplinką. pasauli, siekiau tap- nornės i Naująjį Testarncntą, tai tame zmoguje tave kas erzina ir
tI geresnis. bet supratau, kad tai padejo paprastam alkoholikui su- sruuna, vadinasi, Jame tu pažinai
tebuvo kauke. Požiūris i save ne- sitaikyti su skriaudomis ir tais ku- savo ydą: kitas žmogus yra tavo
pasikeite, savigarbos ncpadaugė- riuos jis įskaudino, atskirti pykti veIdrOdIS: Atsigręžk į save. Jei esi
JO. Visgi visuomene, net kai kurie nuo visa naikinančios neapykan- VISIškaIVIenas, netun net su kuo
dvasininkai I tave žiūri kaip i tos. Per tas dienas susitaikė dvi pas~kalbel1 - ateik I klubą, - sako
šiukšlę, aunatą. Sąžinės balsas šeimos: viena pora buvo išsisky- Arturas ..- Yra daug atvejų, kai su-
man buvo nelaisve, besikabinėjan- rusi penkerius metus, ir stovyklo- sltu_oke lr gyvena kažkada visiškai
CIOSkaltes _kupra, turejau išmok- JCjuodviejų ryšysvėl atgimė, Kita palūžę, 0 dabar vienas kitą palai-

• •• _~ .• kantys žmones.
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Ivona ŽIEMYTĖ

1~/J.lIl11n'I1;li - \'11.,11:111.:1II/(ן buvcitn: /1. S'L:j'TOKO /JuOIr.

"J)IC\'() ncbūiin.n reikia iesko-
{J Pukutuvcuuosc". - sake šios pa-
rafllJn ... klcbona-, Gcdrmin a s
\ulllt!.llldl', ~1111l1~ ap:-,41~ll1killS.
th .ivuuuk.r-, ncp.moro k.rlbctis:
"I';'pr.lqai 11IrJl~ili'l;li nenori tie-
\l"". ~lat ! .:.j:1 victnvę. vudinarnų
~lhll;lIkYl1ltl huvcmc, jo; viso kras-
In "'lI"'lrinkll,ia~ \Cllna, su kūdi-
~1.ll\ lr v.ukcliaiv. alht;JlI(:ias Die-
\ll/ndiio lr "kkianėia:-. dvasios iš-
gijllllO bei t.upuxavio s.uuarvės.
/uuasklaiduiinkai. ncjsigilill<; i ak-
cijos prasme. pavadino kone 3S0-
(lahonll~, Tačiau radome auksa-
r.mk] /mogų i, Ukrncrgės. vardu
Pl.rcidas. .uvvkus] i Pakutuvcnus
q:ttyti "nplyt01ėt' bei Kryiiaus kc-
hų, r.idumc kcuuius dcvirnuuctį
kl.upcclicų. tikinautį. jog .uvazia-
\'1) ČI.I nuunru. het dvasiskai pri-
"1"du~! lr ilgam įvrkūrus] iš molio
drchrojc rrobclcjc. Kalbinome po-
n:: Artūrą. dešimt dienu gyvenusi
:tcny~;::!~jc ~,iilHiJ ;Ll~(j:~inlin;qal-
koholiku 1\' 1'''' I,ClUI·OSstovvk-
I~c. -

Nuo haliucinacijų
iki praregėjimo

t\\ al\':liiav'lll čia numirti,
lie". vanud.uuus mciadoną. jau-
člau"i kisI.!' vis it mcdūza. nei ta-
11;\\. nei \'i~las.Tas preparatas slo-
pino ir paralyiia\'ll kūrybincs ga-
iI"s. Vos įcjcs i savo kambario iš-
t!,\'vcncla\'<lu košmarus Pavargau
IlUO S;I\"~\ naikinimo. kovos su vi-
diniaic; demonais. Ilgą laikų var-
iou mciadoną yra savizudybė.
Kad būčiau priimtas i Vilniaus
narkomanų reabilitacijos centrą,
reikejo laukti PO"! savaičių, Su-
tikęs gatveje Kostą (buvęs pran-
civkonų vienuolis). paprašiau, jog
nuvc/tų mane i Pakutuvėnus, - sa-
~\) kl.iipcdrcus Andrius.

- Per dvr savaites organizmas
I\SI\'.tlO. :Ihlranda motyvacija
hci:'li s.ivo g.'"\'~nilll:!, Išpradžių li-
~uhta". ;J!.!tHli~":I" 'llll·!.!~l1is "lIL-

;1I11\1I1l'l.ll~·' k.lll'r!.!l>.ku ~1;Jrhu. net
,u"llau'll:lll \ollk:IlII" Ar duobes
ka\l;\u .• 11"t.uupraus: po laukus su
karučiu - vivur "ki, zrlpino rubi-
n:u. rcgcjau haliucinacijas. Po po-
ros savaičių tiek sustiprejau, jog
artimicji man,s nebcpazino. - kal-
ba Audrius. - lr nors mano demo-
n~ik:lI1kins mane iki gyvos galvos,
" tikr"jų būtcnt tia p;tlvriau Die-
\ l) :lfltIl11:1, PakuĮuvc:n:li man - ar-
\ :d:llui. iSgryninanti dykuma. To-
~I" dal\'ktĮ praregi Cia nuošalumo-
JC. I'ir, galvos plaukia debesys, ir
g)"enimo ratas vėl sukasi. Kiek-
vieno, icSkanCio dvasios išgijimo,
patirtis labai asmeniška, int ymi.
Nėra absoliutaus atsakymo, kodėl
laU duot", tas priklausomybės
,r)'2ius: u2 tėvų nuodėmcs. tavo
nuopuolius ir silpnumą. ncbran-
d:j Vicna ai,ku: malda. kollapsji BO",/ eIieIIII,k;JiP"kutu_ėllll balllyG'ioje klebollas mišas "'iko keletui belldruomelles lIarių
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Dailininkas Audrius sako, jog glwnimo rats»
ve! sukasi.

Stai al per Žolincs buvau
bažnyčioje: mane tiesiog spaudc
minia žmonių ir kunigo sauu-
mas. Jis atšnekėjo savo. ir baig-
tos rnišios. Pakutuvėnuove .
nera: jauti vieningą ben 'ruornc-
nes dvasią, klebonas G. _
gali prieit ir iš tavo akiq ;. ,<, \
kad csi pasirengęs išpaži»: .,i. tik
iki siol ncdrįsai. Mus. pa ... ,,0,
dvasios. ypač traukia pabeudrau-
ti vu dvavininku, kuris supras lr
palaikys. ! 15-os metų AA gru-
pės gyvavimo jubiliejų kvictėmc
visus Klaipėdos kunigus. bet ne-
atejo nė vienas. Tai ir parodo.
jog kol kas esame visuomenes at-
sturntieji.

Viešpats padeda tiems,
kurie padeda patys sau
- Kol nebuvau atradęs Paku-

tuvėnų, Dievas. ta Aukščiausioji
Jėga, man buvo AA klubas. - kal-
ba Artūras. - Ašniekaip neįsten-
giau priimti tikejimo, buvau tiek
"pasikėlęs". kad man buvo žema
atsiklaupti bažnyčioje. Man pa-
aiškėjo: štai kai atsikratysiu savo
blogio - pakilsiu. Tikintysis ne-
bijo mirties, ir gyvenime jam
lengviau. Buvo užplaukę minčių:
kuo būčiau tapęs. jei nebūčiau al-
koholikas' Gal būčiau daugiau
pasiekęs, 0 gal taip ir būčiau pra-
gyvenęs kaip inkubarorini-, \1':.-

čiukas ir nesu pratęs. ko g~vern-
mas vertas. Dabar supratau, k\;!K
turiu savyje tos bjaurasues. vdų,
ir ta patirtimi galiu pasid.rlvti su
kitu, kuris jaučias viską praradęs.
Bendraujant tarpusavy "Garsty-
čios sėkloje" ivyksta siclų mainai:
išėjęs išklubo tiesiog spindi. Tai
yra ta vieta, kur gali atsikrntyti
purvo. Juk pašalieCiui neidomu.
jei pasakosi, kaip tau šiandie nc-
gera, bet kai susėda du trys alko-
holikai ir sprendtia vienas kito
problemas, tai visai kas kita.

PakuLUvėnai buvo kita erd,·':.
Reikia ištrūkt išmiesto mūrq. i>
rutinos, ten esi nuogesnis ir 3t\'!-
resnis. Tik sugrižau - apnikusios
problemos LUOjpat pastatė i ,·ie-
tą, bet supranLU ir tai. jog nuolat
negali gyventi euforijojc. Prisi-
pildęs turi gyvcnti ten, kur esi.


