
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در   یخورده بودم، اتاق کهیاز خانه ام  یمخف یکه با کشف  قسمت دم،ید یم یام قبل از آمدن به کدا، در کابوس یزندگ در

 .کندیآن است، نابود م ریرا که ز یزیهر چ کردیم دیبود که تهد رانیآنقدر و یروانیش ریاتاق ز نی. ایروانیش ریز

سمبل ها اگر س یبه خانه  یشبانه زمان یاهایرو نیا تیشده بودم  اما واقع ایرو یچه من متوجه  سرم در  دیما ر که هم

 یدور یهم وابستتتتگ یبه کار، الگو ادیبه الکل در حال مرگ بود. به خاطر اعت ادیبه خاطر اعت ژهیو یهابخش مراقبت

  .میکامل بود بیربه تخ کیما نزد یهر دو مسرم،ه ادیمن در برخورد با اعت ییو احساس  توانا ینیگز

کرد. با  شنهادیوابستگان گمنام را پ هم خانواده گفتم و او انجمن یاز اعضا یکیموضوع را به  نیبحران، من ا نیطول ا در

تواند  یمن م یشتتده  بیتخر یروانیشتت ریکه اتاق ز دمیفهم میکدا با راهنما یشتترکت در جاستتاک و کار کردن قدم ها

 .رمیروزانه ام بکار گ یبرنامه را در زندگ یابزارها تیشود اگر من بتوانم با پشتکار و جد ریتعم

ده زن اگر او برنامه را انتخاب کند ایو  ریخ اینداشتتتم که بدانم همستترم زنده خواهد ماند  یراه چیاستتت که من ه واضتت 

به ارتباط صادقانه  لیخود و با تما یکه با تمرکز بر بهبود دانستمیآن ها خارج از کنترل من بود اما من م یماند. همه یم

و شرم آور مربوط به  یمخف یایکنم و تمام آن زوا ریرا تعم یروانیش ریتوانستم اتاق زیم ،یکدا و با وجود ناراحت یبا اعضا

ستتتالم بوجود آوردم که  ییربنایو ز هیپا کیمراقبت از خود ، من  نیبا تمر ن،ی. عالوه بر ااورمیب ییرازها را به روشتتتنا

 .کرد یمدر کدا جذب کند البته اگر خودش انتخاب  یبهبود یهمسرم را برا توانستیم

 ریخراب شده اتاق ز یهاکردم. گوشه ریرا تعم زهایچ یایدوسال تالش و کوشش در کار کردن برنامه، من خ بایاز تقر پس

گرفت برنامه کدا را با راهنما کار کند، اگرچه  میو تصم افتیبود. خوشبختانه همسرم بهبود من بهتر شده یزندگ یروانیش

اکنون  یکدا، دوستتتتان بهبود یبرترم، راهنما یرویدارند، با کمک ن ریبه تعم ازیوجود دارند  که ن ییهامکان یهنوز برخ

 .را دارم دهید بیو آس یمخف یهر جا ریتعم یکه ابزار الزم برا دانمیم
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The Secret Attic 

Throughout my life prior to CoDA I had a recurring nightmare where I was shocked to discover a hidden part of my 

house: a walled-off attic. This attic was so dilapidated that it threatened to destroy everything beneath it. 

Although I intellectually understood the dream's symbolism, it wasn't until my wife was in the Intensive Care Unit 

dying from alcoholism that the reality of this nightmare finally hit home. Due to workaholism, my codependent pattern 

of "walling off" and my enabling of her addiction, both of us had nearly been destroyed. 

During this crisis I told a family member the situation and they suggested Codependents Anonymous. By attending 

meetings and working the CoDA Steps with my sponsor, I learned that my dilapidated attic could and would be 

repaired as I diligently applied the tools of the program in my daily life. 

Obviously, I had no way of knowing whether my wife would live or die, nor if she would choose recovery if she did 

survive. All that was beyond my control, but I did know that by focusing on my own recovery and by being willing 

to honestly connect with fellow CoDA members despite discomfort I could repair my dilapidated attic and shed light 

onto all its secret, shame-filled corners. Further, by practicing good self-care I was providing a healthy foundation that 

could attract my wife to recovery in CoDA, if she chose. 

After almost two years of diligently continuing to work my program I have repaired many secret, broken corners of 

my attic and life has improved. Fortunately, my wife did survive and decided to work the CoDA program with her 

sponsor. Although there are still some dilapidated spots that need repair, with the help of my higher power, my CoDA 

sponsor and the Fellowship of Codependents Anonymous, I now know I have the tools to repair any secret, broken 

places.  

Richard W. - December 7, 2019 
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