
Koncepcja I: Ostateczna odpowiedzialność za Służby Światowe AJ i 
władza nad nimi należy do zbiorowego sumienia całej naszej Wspólnoty.

Duchowa zasada: JEDNOŚĆ

W  AJ  wierzymy  w  SW,  która  prowadzi  nas  przez  sumienie  grupy.  Decyzje
reprezentantów pochodzą  od  niej.  Bóg,  jakkolwiek  go  pojmujem,y  wyraża  się
właśnie w decyzjach podejmowanych przez reprezentatywne grupowe sumienie
naszej Wspólnoty jako całości.

Członkowie grup, którzy głosują powinni działać w duchu jedności opierając swoje
decyzje  na duchu Dwunastu Tradycji  AJ.  Powinni  brać  pod uwagę dobro całej
naszej Wspólnoty jako całości. 

W książce „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji” dowiadujemy się, że „aby
uzyskać prawdziwe sumienie grupy, przestrzegamy prawa każdego członka do
wzięcia udziału w dyskusji oraz z uwagą i otwartym umysłem słuchamy każdej
wypowiedzi.  Celem  dyskusji  jest  upewnienie  się,  że podejmowana  decyzja
uwzględnia wszystkie aspekty istotne dla danej sprawy.”

Przy rozważaniu istoty Koncepcji I warto zadać sobie pytanie: czy nowoprzybyły,
który  przychodzi  na  miting  sumienia  może  nie  powinien  zabierać  głosu  tylko
polegać na zdaniu bardziej doświadczonych członków Wspólnoty? Opierając się
na założeniach opisywanej Koncepcji, nowoprzybyły ma taki sam głos jak każdy
inny członek,  odpowiedzialność  grupy jest  wspólna,  bo  to  właśnie  grupa  jako
całość stanowi jedność. 

Jednak każdy z członków grupy powinien podporządkować się decyzji grupy skoro
sumienie grupy w duchu jedności podjęło taką czy inną decyzję. Natomiast taka
osoba  zawsze  w  duchu  wolności  ma  możliwość  wypowiedzenia  swojego
odrębnego zdania. 

Koncepcja  I  wyraźnie  pokazuje,  że  to  grupa  jest  podstawową  jednostką
Wspólnoty. Takie jednostki jak: Intergrupa, Region, Konferencja Służb Krajowych,
Rada Powierników są poniżej grupy. 

Z tego wynika, że aby Wspólnota dobrze funkcjonowała, grupa musi być dobrze
zorganizowana, aby nieść posłanie jedzenioholikom, którzy wciąż jeszcze cierpią –
zgodnie z Tradycją 5.

Dlatego  grupa  musi  dbać  o  to,  aby  osoby  pełniące  służby  obdarzone  były
zaufaniem, bo to im grupa powierza swoje istnienie i działania w ramach niesienia
posłania.

Koncepcję I analogicznie możemy odnieść do funkcjonowania naszych rodzin jak
też całego społeczeństwa. 


