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SJETTE TRIN:  

 

 

 

 

6. Kapitel 

Handling 

Læs anden og tredje afsnit på side 90 

 

Når vi vender hjem, finder vi et sted, hvor vi kan være i fred ___ _______ ____, og 

omhyggeligt overvejer vi, hvad vi har bedrevet.  

Fra 12+12 side 80 

Hvis man er villig til at gå i gang, vil de store fordele hurtigt vise sig, og smerten 

forsvinder, efterhånden som den ene hindring efter den anden overvindes. 
 

Af hjertet takker vi Gud inderligt, at vi kender Ham ______________, nu.  

Som omtalt i løfterne for 5. trin, er du antagelig begyndt at kunne ane 

din Højere Magt. 

Vi tager denne bog ned fra hylden og slår op på de sider, der indeholder de tolv trin. Ved 

omhyggeligt at læse de første fem forslag, kan vi spørge os selv, om vi har forsømt noget, for vi 

bygger på en hvælvning, gennem hvilken vi til sidst selv skal passere som et frit menneske. Er 

arbejdet stadig solidt? Ligger stenene, som de skal? Har vi sparet på cement til fundamentet? Har 

vi forsøgt at blande mørtel uden sand? 

Er du helt overbevist om at du er magtesløs overfor alkohol og at dit liv 

var blevet uhåndterligt? ______________ 

Tror du på, at en Højere Magt kan give dig den sunde fornuft tilbage, der 

gør, at du kan lade den første genstand stå? ______________ 

Holder du oprigtigt fast i din beslutning om at lægge din vilje og dit liv 

over til din Højere Magt, sådan som du nu forstår Ham? ______________ 

Ledte du grundigt efter sandheden om dig selv i dit 4. Trin? _____________ 

Så du den ærligt i øjnene? ______________ 

Fortalte du din sponsor sandheden om alle dine karakterbrister ________ 

og om samtlige de måder, hvorpå de er kommet til udtryk? _____________ 

Eller holdt du en enkelt lille snusket hemmelighed for dig selv? _________ 

Vi var helt indstillet på at lade 
Gud fjerne alle disse fejl i vores 
karakter.  
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Er der nogen områder i det foregående, hvor du ikke er helt tilfreds med 

din indsats? 

Hvis du føler, der er hænge partier, så snak med din sponsor inden du 

går videre. 

Hvis du er tilfreds med det, du hidtil har bedrevet, så står du nu ved 

6. Trin. 

 

Vi har lagt vægt på, at villighed er en absolut nødvendighed. Er vi nu villige til at lade Gud fjerne 

alle de ting, (vi har indrømmet) der kan virke ______________?  

Er du nu villig til at lade Gud fjerne alle de ting, du har indrømmet, der 

er angribelige? Hvad menes der præcis med det? Stødende på hvem og i 

forhold til hvad?  

 

Jo, 

- når du ved at se i femte kolonne på dit fjerdetrins skema 

opdager, hvilket selvisk, uærligt, selvsøgende, frygtsomt og 

ubetænksomt menneske du er blevet,  

- og hvordan de brister i din karakter har fået dig til at handle på 

måder, som gjorde andre ondt,  

- og hvordan dine handlinger gav anledning til at andre gjorde 

gengæld mod dig, så du bliver såret,  

- hvorefter du harmes, frygter, og fyldes med skyld og skam, 

- for slutteligt at drikke dig fuld.  

Så kommer dine nyidentificerede karakterbrister formodentlig til at virke 

stødende og angribelige både i forhold til dig selv og din personlige 

forståelse af en Højere Magt.  

 

Efter at vi har opdaget, hvad vores karakterbrister har forvoldt af ulykke 

både for os selv og andre, skulle man måske tro, at vi ville være mere end 

villige til at komme af med dem.  

Men der er et usikkerhedsmoment her. Vi ved, hvad der sker, hvis vi ikke 

kommer af med karakterbristerne, men nogen gange kan i dags smerte, 

som vi jo på en eller anden måde har vænnet os til og lært at håndtere, 

synes at foretrække frem for risikoen ved forandring, for vi ved jo ikke, 

hvad der kommer til at ske, hvis vi kommer af med dem og forandre os. 

Vi ved ikke noget om uselviskhed og ærlighed. Vi ved ikke noget om mod 

og betænksomhed. For vi har aldrig praktiseret det.  
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Så hvis du sidder med spørgsmål som disse, 

Hvis jeg holder op med at være selvisk – hvordan skal jeg så få 

det, jeg gerne vil have? 

Hvis jeg holder op med at være uærlig – kan jeg så overhovedet 

betale min husleje? 

Hvis jeg kommer af med min selvsøgende og frygtsomme 

karakter – hvor skal jeg så få modet fra til at gøre de ting, jeg bør 

gøre og holde op med at gøre det, som jeg ikke bør gøre?  

Hvis jeg begynder at tænke på andre mennesker og deres ønsker 

og deres behov – hvem tænker så på mig? 

er det i 6. Trin, du finder svaret. 

  

Alkoholisme fører til selvdestruktion, og dermed modarbejder vi den fra 

naturen indbyggede livsvilje. På den baggrund fik vi den nødvendige 

villighed, og derfor kunne Gud og naturen arbejde sammen - for såvel 

Gud som naturen er modstandere af selvudslettelse.  

Trods vores usikkerhed, har de fleste formentlig ligeledes et ønske om at 

blive befriet for de mest iøjnefaldende og destruktive handicaps.  For 

eksempel er der ingen, der ønsker sig så ophidset, at de slår ihjel, eller så 

optændt af sit begær, at de begår voldtægt.  

Men de fleste andre defekter og vanskeligheder falder ikke ind under 

denne skæbnesvangre kategori, og når karakterbrister viser sig i mindre 

ekstrem grad, er det, at spørgsmål som ovenstående melder sig, og hvor 

mange af os er så fuldstændig villige til at give slip på samtlige vores 

karakterbrister? – Ingen!  

 

Hvis vi klamrer os til noget, vi ikke vil slippe, så _____________ vi om _____________ 

_____________ til at _____________ _____________. 

Gud forventer ikke, at du totalt skal give afkald på dine naturlige drifter. 

Han forventer kun, at du efter bedste evne forsøger at få dem bragt i 

overensstemmelse med deres oprindelige formål og er villig til at prøve 

med al den ærlighed, du kan præstere. 

Samtidig ved du, at egenvilje ikke kan overvinde egenvilje, så atter en 

gang beder du om Guds hjælp. 

 

Det er her, du opgiver dine begrænsede mål og  

bevæger dig fremad mod Guds vilje med dig. 
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Så 6. Trin er altså en proces hen i mod at opnå villig til, at lade Gud 

fjerne alle brister i vores karakter snarere end en tør konstatering af, at 

vi er parate. 

 

Kan Han fjerne dem alle - hver og én?  

Spørgsmålet betyder, om du er villig til at lade Ham fjerne dem alle.  

Når Gud kan fjerne vores besættelse af alkohol, kan Han uden al tvivl 

også fjerne alle vores karakterbrister.  

Problemet er ikke, hvad Han er i stand til, men hvad vi er villige til.  

 


