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„Ar dabar aš tikiu, ar noriu tikėti aukštesne už mane Jėga?“
2017 metų
Kai žmogus gali pasakyti, kad tiki ar nori tikėti, užtikriname – sausis-vasaris
jis eina teisingu keliu.
(Anoniminiai alkoholikai, p. 41)

Nr.1-2

Sveiki, pirmasis šių metų numeris brendo kiek ilgiau negu įprastai, tad jus pasiekia su sausio ir vasario naujienomis viename leidinuke. Belaukiant bundančio pavasario, kviečiame visus bendradarbiauti leidinio ruošime ir siųsti pasiūlymus, įžvalgas, atsiliepimus bei pasisakymus el. paštu:
aaar.naujienlaiskis@gmail.com. Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.
Naujienlaiškio redakcija

2017 m. Kovas. Kas vyks?

Kovo 11 / 11 val. Vilniuje AA Aukštaitijos

regiono grupių suvažiavimas tema „Grupė – AA
visumos dalis“. Adresas: Erfurto g. 3, Vilnius (AA grupės
„Lazdynai“ patalpose). Kviečiame regiono grupes aktyviai
dalyvauti ir dalintis savo patirtimi!
Pasiteiravimui: +370 687 87826 (Mindaugas).
Programa:
10:30 – 11:00 Registracija
11:00 – 12:15 Suvažiavimo atidarymas. Grupių atstovų pasisakymai.
12:30 – 13:30 Grupių atstovų pasisakymai.
13:30 – 15:00 Pietūs
15:00 – 16:00 Grupių atstovų pasisakymai.
16:15 – ... Uždaras AA susirinkimas. Grupė – AA visumos dalis

Balandžio 8–9 d. Panevėžyje vyks Lie-

tuvos AA grupių suvažiavimas. Suvažiavimo tikslas – priminti apie AA grupių svarbą draugijos egzistavimui. Renginio programą rasite http://www.aaar.lt/files/
AA_grupiu_suvaziavimas-A4.pdf .
Daugiau informacijos: +370 680 44122 (Kęstutis),
+370 652 31873 (Renatas), +370 687 33428 (Gintaras).

Kiekvieną trečiadienį, 19 val., Vilniu-

je, Povilaičio g. 18 (2-as aukštas) vyksta vienos valandos uždari AA moterų susirinkimai.

Susirinkimų metų galima vaikų priežiūra. Formatas: skaitoma 12&12. Pasiteiravimui: +370 682 42709

Papildoma informacija.

06.23 – 07.02. „Devynios dienos – devynios
naktys, Šventoji 2017“. Jau prasidėjo registracija į

AA stovyklą Šventojoje, poilsiavietėje „Energetikas“! Registracija telefonu +370 611 25095.

AA Aukštaitijos regiono Viešų jų ir Vidaus ryšių komitetai labai
laukia visų norinčių ir galinčių prisidėti prie žinios perdavimo bei
kitų tarnavimo veiklų. Jūs visi esate laukiami.
Tel.: 8 626 67 288 (Viešų jų ryšių komitetas),
8 687 87 826 (Vidaus ryšių komitetas).

2017 m. sausis-vasaris. Atspindžiai.
Sausio 5–8 d. vyko AA Aukštaitijos regiono žiemos stovykla „Aš (mes) meilės bendrijoje“
Atsiliepimas:

I

gnalinos žiemos stovykloje dalyvavau pirmą kartą. Buvau nustebusi, kad taip lengvai ir paprastai jaučiausi. Manau, dėl to,
kad šįkart tarnavau ir buvau dalimi. Dar gera, kad spigino šaltis, ir mes visi daug laiko praleidom kartu – kartu valgėm, ėjom
į baseiną. Mindaugas vis siūlydavo tortų pusryčiams J Buvo labai saugu. Džiaugiuosi, kad kartu vyko SAV stovykla, ir tampame bičiuliais.
(Vilma, AA grupė „Jaunimo“)

Vasario 18 d. vyko AA Aukštaitijos regiono pasidalinimo patirtimi seminaras „Dvylika tradicijų ir
tarnavimas. Lenkijos AA patirtis“
Atsiliepimai:

S

večių iš Lenkijos patirtis leido pažvelgti į tradicijas dar kitu
kampu. Be to, tai tarsi atgaivino jau kiek „išsisėmusius“
mūsų regiono seminarus. Noriu tikėti, kad ateity kviesimės į seminarus įvairių svečių dažniau; kad juose dalyvaus ir specialistai, mūsų bičiuliai; kad įgysime draugų, kurie galės kalbėti apie
AA, nepažeisdami anonimiškumo; kad pagaliau užaugsime ir
turėsime A lygio patikėtinius (kaip kaimyninėje Lenkijoje).
(Martynas, AA grupė „AA grupė“)

S

eminaro metu buvo apžvelgtos gyvybiškai svarbios AA tradicijos, nuo kurių priklauso Anoniminių alkoholikų išlikimas. Anot Lenkijos AA patyrimo, svarbiausia yra pirmoji tradicija. Kitos tradicijos buvo sukurtos tarsi tam, kad išsaugotume
būtent šią pirmąją tradiciją. Dvylika tradicijų taip pat tiesiogiai nurodo daugybę mūsų asmeninių ydų. Jos netiesiogiai kiekvieno prašo atsisakyti išdidumo ir apmaudo. Jos reikalauja asmeninės ir grupinės veiklos. Dėkoju AA Aukštaitijos regiono
tarnybai, puikiai surengusiai seminarą ir sukvietusiai gausų AA
narių būrį jame dalyvauti. Su dėkingumu, Alfa.
(Alfa, AA grupė „12“)

Daugiau informacijos apie renginius ir veiklas Aukštaitijos regione galite rasti tinklapyje www.aaar.lt

