NEBOJUJEME S ALKOHOLOM,
ALE ZÁPASÍME O ČLOVEKA.

Milujem, preto nepijem.
Je to slogan, ktorý nám
pripomína motív dobrovoľnej
abstinencie z lásky. Aj láska je cesta, na ktorej máme dozrievať.
Sme svedkami veľkej krížovej výpravy za účelom vyslobodiť svätú
zem, ktorou je srdce človeka. Preto je v našom srdci skryté vnútorne
rozhodnutie oslobodiť človeka od strachu.
Strach má pôvod v srdci človeka a aj v jeho prostredí. Je to strach
pred sebou samým. Aj strach z reakcie ľudí okolo. Zápas o človeka
prebieha na dvoch frontoch. Zápasíme o to, aby sme premohli strach
v sebe samom a strach ktorý ide z okolitého prostredia, od ľudí ktorí
sú okolo. Ide aj o Strach z toho, že to ľudia okolo mňa budú
rozhodovať. Pritom zabúdame, že je tu Boh, ktorý nás obdaril
ľudskou dôstojnosťou.
Reakcia prostredia na náš štýl je často negatívny, často zosmiešňujúci
– pochopiteľne predsa je to prejav námietky a niekedy aj prejav
ľútosti. Tu sa ukazuje že môžeme žiť inakšie, byť človekom slobodným
od manipulácie zvykmi a emóciami a vďaka tomu slobodnými
k dozrievaní v láske.
Na mnohých frontoch, ale jeden nástroj a jeden cieľ.
Sme svedkami obyčajov a tradícii hlboko zakorenených v našom
prostredí, vôbec v západnej civilizácii, ktoré si vynucujú účasť na
kultúre alkoholu vyúsťujúcej do rôznych závislosti. Zvyk opíjania sa
alebo nemierneho konzumovania alkoholu dospelými aj mladými, aj

mladistvými, ktorí sú zaviazaní celkovou abstinenciou je morálne
odsúdeniahodný. No konzumovanie alkoholu je len vrcholom
ľadovca problému, ostatné časti problému sú skryté pred našimi
očami. Mnohé problémy závislosti sú pred nami skryté. Môžeme ich
ignorovať. Ale aj tvrdiť že sú krásne a lákavé. No skúsení ľudia vedia,
že sa nemôžeme dať zlákať ilúziami. Nemôžeme sa nechať oklamať.
KOČ to nie je boj s látkou, ktorá sa nazýva alkohol. Alkohol to je iba
vrcholec ľadovca. Podstatné problémy sú skryté vo vnútri človeka. Je
to napr. strach, chýbajúca seba akceptácia, snaha sa vyrovnať
s druhými, panovať nad druhými, zapadnúť do masy ľudí, ...
Zrelý člen KOČ sa nesústredí len na alkohol. Kruciata to je zápas
o človeka. Preto je prvým ovocím členstva v KOČ oslobodenie od
strachu. Je to aj poslanie voči blížnym. Vyslobodzovať zo strachu.
Preto heslom KOČ je Nebojte sa!
Členstvo v KOČ nie je potvrdením zrelosti. Je to skôr znak nastúpenia
na cestu postupného vzrastu – dozrievania v láske zahŕňajúcej
človeka, ktorého dôstojnosť je ponižovaná. Tento proces vzrastu je
povzbudený a stimulovaný stretnutím sa s druhým človekom alebo
skupinou a ich reakciou na náš postoj. Okolie tento postoj príjme
alebo neprijme. Niekedy to neprijatie je aj bolestné. KOČ je nielen ísť
proti prúdu spoločenských obyčajov, ale znamená aj vzrast jej členov.
Kruciata dáva abstinencii nový hlbší rozmer ako cesty dozrievania
v láske.
Dozrievanie v láske.
Záväzok abstinencie má charakter konania dobra. Nie je sľubom!
Láska je bez podmienky. Neodvoláva sa. Pozrime sa napr na
manželstvo. Láska nie je hotová v deň sobáša. Láska manželov stále
dozrieva až do smrti. Iba láska bez podmienky dáva silu pri
prekonávaní problémov. Láska, ktorá nedozrieva tak sa môže dať pod

vplyv nezrelých spoločenských foriem. Láska sa musí pestovať. Aby
dozrievala. Mimochodom problémy jej pomáhajú dozrievať.
Potrebné je dozrievanie v láske aj na ceste KOČ. Sledujeme cieľ:
postaviť sa proti všetkému, čo zneucťuje ľudskú dôstojnosť.
Perspektíva KOČ sa nekončí iba pri alkoholickom probléme. Skutok
vyslobodenia a lásky vyžaduje starostlivosť a rast. Abstinencia z lásky
sa stáva nástrojom nachádzania aj iných otroctiev v živote dnešného
človeka a vyslobodenia z nich. Už len napr vyslobodenie zo strachu
ako je dôležite. Strach vychádza z hriechu ktorého sme otrokmi.
Človek má rozpaky prijať svoju existenciu, ktorá je znetvorená
hriechom. Mnoho ľudí je narkotizovaných za účelom získania ľudskej
dokonalosti. Chcú byť ako boh. Zasahujú do prirodzeného života
človeka. A chcú ho meniť. Nečistota. Násilie voči nenarodeným.
Hazard. Závislosť na médiách. Všetko toto a iné chce naplniť prázdno
človeka.
Kto sa bojí, nech sa vráti domov.
Členstvo v KOČ potrebuje rast a rozvoj. Je to cesta budovania
človečenstva. Potrebné je dozrievanie v láske, ktorá má byť nezištná.
Aj napriek tomu že v okolí je nepochopenie. Okolie vždy bude
ponúkať chemicky a duchovný fast food, ktorý dovoľuje mať pocit
božskosti.
Deklarácia KOČ začína cestu dozrievania v láske. Osobné rozhodnutie
verejne deklarované vyžaduje motiváciu a rast. Milujem – preto
nepijem. Láska musí stále rásť a dozrievať. Táto cesta počíta
s protivenstvami v okolí. Okrem nich konflikty budú aj v nás samých.
Strach a pochybnosti. A prichádzajú otázky: Je dobré sa tak tomu
venovať? Možno by bolo dobré sa vtesnať do davu? Možno by bolo
dobre byť ako tí ostatní? Dávať svedectvo o slobode tým že budem
zachovávať triezvosť kultúrnym pitím? Bežným štrnganím? Vypitím si

na zdravie? Samozrejme pri starostlivosti o svoju triezvosť a okolia.
Veď KOČ je dobrovoľná.
Člen KOČ ktorý nedozrieva a nerozvíja svoju lásku, je ako vojak ktorý
na začiatku vojny je plný nadšenia. Neskôr strach, nuda, nevýhody, ...
ho privádzajú do frustrácie. Dokonca prichádzajú myšlienky na
dezerciu. Potrebné je starať sa o morálku vojakov. Tu je potrebná
motivácia, ktorá je opretá o nadprirodzenú lásku. Člen KOČ, ktorý
stratí lásku a nutnosť rastu služby lásky a dozrievania v nej bude
bojovať s alkoholom namiesto toho, aby rástol a dozrieval v nezištnej
láske. Kruciata oslobodenia človeka nie je bojom so substanciou
(látkou), ale je to zápas o človeka a jeho dôstojnosť.
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