Díky za sjezd!!!

Když mi přišla pozvánka na 30. sjezd abstinujících do Červeného Dvora, chvilku jsem váhala, zda jet…
Přece jen to mám z Ostravy přes čtyři sta kilometrů a při stavu D1 je to časově i psychicky velmi
vyčerpávající cesta. Ale touha vidět známé tváře, terapeuty, sestřičky, lékaře, projít se v parku,
připomenout si některé okamžiky z léčby, byla prostě silnější. A ani na okamžik jsem svého
rozhodnutí nelitovala. Akce byla jedním slovem úžasná. Těžko se popisuje ta škála pocitů, která mne
během sjezdu zaplavila. Vděčnost, lítost, hrdost, nostalgie, ale také spousta radosti a štěstí z toho,
kolik lidí díky léčbě v Červeňáku může žít úplně nový smysluplný život. Na sjezdu často zaznívala
kromě díků slova jako znovuzrození, druhý domov, zázemí, jistota. A všichni, kteří prošli úspěšně
léčbou v Červeném Dvoře, těmto slovům dobře rozumí. Ano, právě díky Červenému Dvoru jsme se
doslova znovu narodili a vracíme se zde skutečně jako domů. I se všemi pocity, které k těmto
návratům patří. A na sjezdu byly o to silnější, že byly znásobeny o vzájemné sdílení všech
zúčastněných. Když jsem přebírala diplom za pětiletou abstinenci, přáli mi lidé, které jsem nikdy
předtím neviděla. Ale stejně jsme se znali a byli si blízcí, spojoval nás všechny podobný příběh… A pro
mne bylo hodně důležité osobně poznat kolegy, kteří abstinují desítky let a slyšet, jak jim abstinence
změnila život k lepšímu. Vnímala jsem, že i po těch dlouhých letech přistupují k abstinenci s pokorou.
A znovu mi došlo, že právě ta pokora, bez falešného hrdinství, že už jsme za vodou, je tím nejjistějším
způsobem k trvalé abstinenci. A že vždycky budeme jen na cestě k ní, nikdy ne v konečném cíli…
Právě proto je setkávání abstinentů podle mne tak důležité. Právě proto pro mne byla tak důležitá
účast na tomto sjezdu. Díky za něj!!!
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