
Angajamentul ACA în combaterea comportamentului prădător 
 

Întâlnirile ACA au un scop principal: să transmită mesajul copiilor adulți care încă suferă. Acest grup consideră că 

permițând comportamentului de prădător să aibă loc în intalnirile și în jurul acestora, creează o distragere de la acest scop. 

 

Intrăm în camerele ACA pentru a găsi vindecare din experiențele copilăriei în care am fost victime. După cum precizează 

cealaltă listă de spălătorie, unii dintre noi se pot comporta ca urmare a acestei traume devenind noi înșine victimizatori. Ca urmare 

a disfuncției din copilărie, acesti autori învață devreme să detecteze și să profite de cei care încă nu au învățat să aibă încredere în 

instinctele lor sau să-și stabilească limite sănătoase. Numim acest comportament ca fiind unul de prădător. 

 

Prin menținerea unei abordări proactive pentru abordarea acestei dinamici, întâlnirea noastră este mai putin vulnerabilă la 

re-crearea disfuncției și ascunderii sau secretizării. Pe măsură ce exersăm conexiuni mai sănătoase în ACA, ne monitorizăm 

motivația de a ne conecta cu nou-venitul sau cu alți membri. Ne străduim să ne respectăm limitele unul celuilalt. Evităm să 

profitam de camaraderia cu membrii grupului pentru a solicita favoruri emoționale, personale sau financiare, sau sa obținem 

întâlniri romantice și sexuale. Ne abținem de la a profita de autoritatea percepută, cum ar fi rolurile de servicii (oficial) sau 

calitatea de membru cu vechime în cadrul grupului, pentru a pretinde controlul asupra altor membri. 

 

Dacă vă simțiți incomod cu privire la abordarea unui membru, înainte, în timpul sau după întâlnire, vă sugerăm să vorbiți! A 

12-a Tradiție a Anonimatului nu este un scut de apărare impotriva abordării deschise a comportamentului neadecvat. Mai degrabă, 

așa cum sugerează Soluția ACA, vindecarea începe când riscăm să ieșim din izolare. Vă rugăm să vorbiți cu unul sau mai mulți 

membri de incredere sau susțineți-vă îngrijorarea la o întâlnire de conștiință de grup. Noi credem că abordarea in mod deschis a 

comportamentului prădător este responsabilitatea tuturor membrilor ACA și a fiecărui grup în parte. 

 

Nu suntem perfecți. Dacă simțiți că grupul nu vă ia problema în serios, vă rugăm să căutați sprijin în afara reuniunii, ceea ce 

poate include încercarea de a participa la alte întâlniri. Resursele aditionale sunt listate pe spatele acestui card.  
 

 

APB Tent Card – Approved by ACA WSO Board of Trustees for Preliminary Publication – 10.3.2019. 
Acest document este disponibil spre testare pentru a fi aplicat imediat în cadrul întâlnirilor. Vă rugăm să trimiteţi feedback-ul vostru despre eficienţa şi necesitatea acestui amendament pentru 

buna desfăşurare întâlnilor ACA, la adresa de e-mail liteval@acawso.org Această adresă de e-mail va fi deschisă pentru primirea feedback-ului  vostru până la data de 30 Noiembrie 2020. 
După aprecierea acestui feedback, rezoluţia va fi înaintată către Conferinţa Anuală a Serviciilor ACA spre aprobarea finală din Aprilie 2021.  
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Angajamentul ACA în combaterea comportamentului prădător  
 

Partea a doua 
 

Prin afişarea acestui anunţ într-un loc vizibil în întâlnirile noastre, ne asumăm angajamentul de a combate în mod deschis 

comportamentul prădător atunci când acesta se manifestă. 
 

Reflectare cu privire la Tradiţia 9 
 

Putere Superioară. Fie să-mi reamintesc ca programul ACA, întâlnirile sale şi structurile sale de organizare a serviciilor sunt 

diferite de familia mea de origine. Fie să am răbdare şi să evit să caut cea mai uşoară cale de ieşire atunci când mă confrunt cu o 

situaţie dificilă. Ajută-mă pe mine şi grupul meu ACA să cerem ajutor în menţinerea întâlnirii noastre într-un cadru sigur şi 

orientat spre recuperare. De asemenea, ajută-ne să ne bucurăm de lucrurile pe care le facem bine.  
 

Resure suplimentare:  
 

APB repository page: https://acawso.org/category/apb/ 

 

 

 

 

Addressing Inappropriate Behaviors: https://acawso.org/2018/07/27/addressing-inappropriatebehaviors/ 

 

 

 

Special Edition ComLine on Addressing Predatory Behavior: 

https://adultchildren.org/wpcontent/uploads/2019/02/Predatory_Behavior_ComLine_Final.pdf 
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