Naujienlaiškis
Aukštaitijos
regionas

„Jūsų gyvenimas įgaus naują prasmę. Jūs galėsite
matyti, kaip žmonės išsitiesina ir kaip jie padeda
kitiems.“
(„Anoniminiai alkoholikai“, p. 77)

2017 metų
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Mielieji, būkite sveiki, sulaukę didžiųjų metų švenčių! Tegu jūsų širdys plaka meilės ir dėkingumo
ritmu, o mes linkime ramybės ir vienybės ateinančiais 2018-aisiais metais. Kalbėkimės tarpusavyje, o su mumis galite susisiekti aaar.naujienlaiskis@gmail.com. Visada laukiame jūsų atsiliepimų,
pamąstymų, pasiūlymų ir skelbimų, kuriais norėtumėte pasidalinti su kitais.
Naujienlaiškio redakcija

2018 m. Sausis. Kas vyks?

2018 m. sausio 4–7 d. organizuojama

kasmetinė AA Aukštaitijos regiono žiemos stovykla tema „Dvasiniai pokyčiai taikant AA programą“.

DĖMESIO: STOVYKLA VYKS NAUJOJE VIETOJE – Utenos rajone, Sudeikiuose (prie Alaušo ežero).
Registracija: +370 699 05778 (Dalia).
Papildoma informacija: +370 672 49226 (Virgis).

ŽIEmoS SToV YKL a
SudEIKIaI 2018
DVASINIAI POKYČIAI TAIKANT AA PROGRAMĄ
2018 m. SauSio 4–7 d. Sudeikiai, utenoS ra j.

„Augdami ir stiprėdami dvasiškai pastebime, kad požiūris į savo instinktus keistinas. Siekdami dvasinės
ramybės, turto, prestižo, laimingos meilės ir darnaus šeimyninio gyvenimo, turime save atitinkamai
apriboti. Suprantame, kad tenkinti instinktus nėra vienintelis gyvenimo tikslas. Iškeldami instinktus
į pirmą vietą, tarsi kinkome ne arklį į vežimą, bet vežimą į arklį, o tai neabejotinai ves į neviltį. Tik
skirdami didžiausią reikšmę dvasiniam tobulėjimui įgyjame šansą.“ („Kaip tai mato Bilas“, p. 330)

Sausio 20 d. Palangos AA grupė „Gintaras“
kviečia į grupės 21 metų gimtadienį.

P r oAA
g rsusirinkimas,
ama
Nuo 12.00 val. vyks atviras
nuo 15.00 val. – uždaras AA susirinkimas, o nuo 18.00 val. –
vakaronė.
Adresas: Sporto g. 3, Palanga (Palangos sporto centras).
Tel. pasiteirauti: +370 616 96833.
Sausio 4 d. (ketvirtadienis)
12.00–15.00 Atvykimas, registracija, įsikūrimas
13.30–14.30 Pietūs
15.00–16.00 Stovyklos atidarymas
18.00–19.00 Vakarienė
19.00–20.00 Atviras AA susirinkimas „Iš egoizmo į nuolankumą“ (I žingsnis)
21.30–...
Uždaras AA susirinkimas (non-stop)

Sausio 5 d. (penktadienis)
7.00–8.00
Atviras AA susirinkimas „Kasdieniniai apmąstymai“
8.00–9.00
Pusryčiai
9.30–10.30 Atviras AA susirinkimas visuomenei
11.00–12.00 Atviras AA susirinkimas „Aukštesniosios jėgos atėjimas (arba stoka)“ (II žingsnis)
13.30–14.30 Pietūs
15.30–16.30 Uždaras AA susirinkimas „Pasitikėjimas, nepasitikėjimas“ (III žingsnis)
18.00–19.00 Vakarienė
19.00–20.00 Uždaras AA susirinkimas „Mano santykis su Aukštesniąja jėga“
21.30–...
Uždaras AA susirinkimas (non-stop)

Sausio 6 d. (šeštadienis)
7.00–8.00
Atviras AA susirinkimas „Kasdieniniai apmąstymai“
8.00–9.00
Pusryčiai
9.30–10.30 Atviras AA susirinkimas visuomenei
11.00–12.00 Atviras AA susirinkimas „Susitaikymas su savimi“ (IV–V žingsniai)
12.30–13.30 Numatomas AA Aukštaitijos regiono visuotinis susirinkimas
13.30–14.30 Pietūs
15.30–16.30 Uždaras AA susirinkimas „Santykiai su kitais žmonėmis“ (VI–IX žingsniai)
18.00–19.00 Vakarienė
19.00–20.00 Uždaras AA susirinkimas „Mano santykis su kitais AA nariais“
21.30–...
Uždaras AA susirinkimas (non-stop)

Sausio 7 d. (sekmadienis)
7.00–8.00
Atviras AA susirinkimas „Kasdieniniai apmąstymai“
8.00–9.00
Pusryčiai
10.00–11.30 Atviras AA susirinkimas „Gyvenimo (ne)pasikeitimai: ar pildosi svajonės?“
(X–XII žingsniai)
Stovyklos uždarymas, išvykimas iš stovyklos

Maloniai kviečiame visus, norinčius ir galinčius prisidėti
prie žinios perdavimo bei kitų tarnavimo veiklų.
Visada esate labai laukiami!
www.aaar.lt
Viešosios informacijos komitetas:
+370 627 67 288
Vidaus ryšių komitetas: +370 687 87 826
Registracijos mokestis – 6 €. Registracija: Dalia, tel. +37069905778. Daugiau informacijos: Virgis, tel. +37067249226. AA Aukštaitijos regiono tarnyba: aukstaitija.regionas@gmail.com
Apgyvendinimo kaina – 6,27 € žmogui už naktį. Maitinimo kaina – 8,50 € žmogui už dieną. Prašome registruotis iš anksto, vietų skaičius ribotas.
Sudeikių daugiafunkciS centraS, aukštaičių g. 22, Sudeikiai, utenoS raj.

2017 m. gruodžio ATSPINDŽIAI

Lapkričio 25–26 dienomis Birštone vyko
Lietuvos AA tarnybos konferencija

K

aip ir kiekvienais metais, rudens pabaigoje Birštone įvyko LAAT
konferencija, subūrusi deleguotus AA narius apsvarstyti draugijai
aktualius klausimus. Šių metų Konferencijoje, kaip Aukštaitijos regiono delegatė, dalyvavau pirmą kartą. Konferencijos metu buvo pristatytos Patikėtinių Tarybos bei Europos Tarnybos susirinkimo delegato
ataskaitos, kurios bus išplatintos kartu su LAAT konferencijos protokolu, supažindinta su AA Lietuvoje 30-mečiui skirtos knygos reikalais, komisijose svarstyti Konferencijai atsiųsti klausimai, patvirtintas
Suvalkijos regiono patikėtinis. Literatūros komisijoje pristatėme AR
ataskaitinio rinkimų susirinkimo metu suformuotą regiono nuomonę,
kuri svarstant klausimus dėl knygos finansavimo ir grupių šalinimo
iš sąrašo, sutapo su kitų komisijų nuomone. Dėl painaus ir kiek klaidinančio (ne visai aiškaus) formulavimo daugiausia diskusijų sukėlė klausimai dėl „Tarnavimo žinyno“ pakeitimų ir DK susirinkimų. Šis
klausimas konferencijos metu buvo papildytas teikėjų patikslinimu, su
kuriuo anksčiau grupės, svarsčiusios klausimus, neturėjo galimybės
susipažinti. Ne kartą buvo išsakyta nuomonė, jog į dalį Konferencijai
svarstyti pateiktų klausimų atsakymus suformuoti galėjo Konferencijos rengimo grupė ar patikėtiniai, taip pat pabrėžta AA grupių svarba. Kitąmet konferencijos organizavimo reikalais rūpinsis Aukštaitijos regiono tarnautojai – Konferencijos pirmininke išrinkta Gintvilė,
Literatūros komisijos pirmininku – Antanas. Kaip ir linkėta atidarymo
metu, išsiskirstyta su meile, o grupės iki birželio 1 d. kviečiamos siūlyti
kitų metų Konferencijos temą bei siųsti aktualius klausimus.

Į

(Elena, AA grupė „12“, Konferencijos delegatė)

jaukų, talpų ir gražų viešbutį, kuriame daugelį metų vyksta Konferencija, susirinko draugai, pažįstami, bendražygiai iš AA draugijos Lietuvoje, su kuriais bendrauju, tarnauju kelerius metus. Tvyrojo pakili, darbinga, draugiška nuotaika. Konferencija prasidėjo.
Nors ji ir nepasižymėjo klausimų gausa, tačiau darbo pakako. Dalinomės patirtimi, emocionaliai diskutavome, ramiai šnekučiavomės prie
kavos ir arbatos puodelio, salėje susikaupę sprendėme iškeltus klausimus... Ta proga norėčiau paraginti visus AA narius pagalvoti ir pateikti jums rūpimus klausimus – duokite Konferencijai dar daugiau
prasmingo darbo! Stiprų įspūdį padarė knygos 30-mečiui pristatymas. Žemai lenkiuosi jos kūrimo komandai ir svajoju suspėti šią knygą įsigyti. Noriu pasveikinti pirmus metus tarnavusius delegatus, pabaigusius savo tarnystę Marių ir Gintarą, o mūsų patikėtiniui Vytautui
palinkėti turėti pakankamai LAIKO tarnauti naujoje tarnystėje. Esu
dėkinga už pasitikėjimą ir nuoširdžiai teigiu: tarnaudama sveikstu.“

(Gintvilė, AA grupė „Žaliasis sodas“, Konferencijos delegatė)

Daugiau informacijos apie renginius ir veiklas AA Aukštaitijos regione rasite tinklapyje www.aaar.lt
Visos Lietuvos AA naujienas ir aktualią informaciją – www.aalietuvoje.org

