
Modlitwa o Uwolnienie - The Set - Aside Prayer - The Lay - Aside Prayer 

„Drogi Boże, odsuń ode mnie wszystko to, co myślę, że wiem na temat [mnie 
samego, co myślę, że wiem na temat mojej choroby, co myślę, że wiem na temat 
Wielkiej Księgi, co myślę, że wiem na temat Programu Dwunastu Kroków, co 
myślę, że wiem na temat Wspólnoty i ludzi we Wspólnocie, co myślę, że wiem 
na temat duchowości, a w szczególności co myślę, że wiem na temat Ciebie 
Boże], tak abym mógł mieć otwarty umysł i nowe doświadczenie [na wszystkie 
te aspekty]. Proszę, pomóż mi zobaczyć Prawdę. Amen.” 

„Modlitwa o Uwolnienie”  - czasem znana jako „Modlitwa o odłożenie/
uwolnienie”, w takiej formie jak wyżej, nie jest dosłownie zapisana w Wielkiej 
Księdze, ale jej przekaz i idee, które zainspirowały powstanie modlitwy można 
odnaleźć w Wielkiej Księdze na stronach zaznaczonych poniżej. Zdania użyte 
poniżej, te pogrubioną czcionką,  zawierają modlitwę w najczystszej postaci. Nie 
krępuj się zaadoptować lub modyfikować słowa w nawiasach w razie takiej 
potrzeby. Nasi duchowi przewodnicy odkryli, że ta modlitwa wydaje się mieć 
ogromny wpływ, kiedy przeprowadzamy kogoś przez Krok Pierwszy i Drugi z 
Wielkiej Księgi.  

Strona 42 , ¶ 2: „Ale program działania, aczkolwiek całkowicie rozsądny, był 
dosyć drastyczny. Oznaczał wyrzucenie do kosza wielu przekonań, którymi 
kierowałem się przez całe życie”. 

Strona 46, ¶ 1: „ Pragniemy Cię zapewnić, że z chwilą, gdy udało nam się 
odrzucić nasze uprzedzenia i wykazać jedynie samą wolę uwierzenia w Siłę 
Większą od nas samych, zaczęliśmy osiągać rezultaty.” 

Strona 46, ¶ 3: „ A zatem, kiedy mówimy Ci o Bogu, mamy na myśli Twoją 
własną koncepcję Boga. Dotyczy to również innych duchowych pojęć zawartych 
w tej książce. Nie pozwól, aby jakieś twoje uprzedzenie wobec tych określeń 
zniechęciły cię do szczerego spytania samego siebie, co one dla ciebie 
oznaczają.” 

Strona 47, ¶  3: „ Oprócz pozornej niezdolności do zaakceptowania wielu spraw 
na wiarę, często okrywaliśmy, że byliśmy wręcz upośledzeni z powodu uporu, 
wrażliwości i irracjonalnych uprzedzeń. Wielu z nas było tak drażliwych, że 
nawet przelotna wzmianka o sprawach duchowych automatycznie wzbudzała 
wrogość. Musieliśmy porzucić taki sposób myślenia.Mimo że część z nas się 



opierała, zrezygnowanie z tego rodzaju uczuć wcale nie było takie trudne. 
Stanąwszy twarzą w twarz z alkoholowym zniszczeniem, w niedługim czasie 
otworzyliśmy umysł na sprawy duchowe, tak jak staraliśmy się to zrobić w 
innych kwesPach. Pod tym względem alkohol miał wielką siłę perswazji. W 
końcu pokonał nas i doprowadził do stanu, w którym zaczęliśmy kierować się 
rozsądkiem. Czasami ten proces był żmudny – mamy jednak nadzieję, że nikt 
inny nie będzie uprzedzony tak długo, jak niektórzy z nas.” 

Strona 49, ¶ 2: „ My, którzy kroczyliśmy już tą wątpliwą ścieżką, błagamy was o 
odrzucenie uprzedzeń, nawet w odniesieniu do zorganizowanych religii. 

Strona 58, ¶ 3: „ Niektórzy z nas usiłowali trzymać się starych przekonań, ale 
dopóki nie pozbyli się ich całkowicie, nie osiągnęli żadnego rezultatu.”
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