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„Supratau, kad laikinas arba tariamas gėris dažnai gali tapti
amžino aukščiausiojo gėrio mirtinu priešu. O kad AA draugija
išliktų, tik pačios geriausios mūsų pastangos bus pakankamai
geros“.				
(Kaip tai mato Bilas, p.162)
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Sveiki, mielieji. Nors mes dažnai norime, kad geri dalykai ateitų greitai ir gausiai, bet tikroji laimė ateina tyliai ir savu laiku, kad ir kaip nekantrautume. Tad neeikvokime savęs tariamam gėriui, kaip kad
šis pavasaris nenuleido rankų prieš jį stumdžiusią šlapdribą. Primenam, kad savo pasiūlymus, komentarus, atsiliepimus ir įžvalgas dėl naujienlaiškio galite siųsti el. paštu: aaar.naujienlaiskis@gmail.com
Naujienlaiškio redakcija

2017 m. gegužė. Kas vyks?

Gegužės 6 d.

Trakų AA grupė „Trakas“ švenčia 10 metų
sukaktį. 11.00–12.00 atviras AA susirinkimas, 14.00–

17.00 val. – uždaras. Renginys vyks Trakų rajono kultūros
rūmuose, Vytauto g. 69. Telefonai pasiteirauti: +370 600
40636, +370 676 44828.

Gegužės 12–14 d.

AA stovykla Airijoje. Telefonai pasiteirauti: Auš-

ra +353(85)2296024, Rasa +353(86)2211732, Antanas
+353(86)3572303.

Gegužės 20 d.

Kauno AA grupė „Šilas“ kviečia paminėti 20
m. jubiliejų. 13.00–14.00 val. atviras AA susirinkimas,

15.00–17.00 val. – uždaras susirinkimas. Adresas: Akacijų
al. 32a, Kulautuvos laisvalaikio kultūros centras. Informacija tel.: +370 618 24648 ir +370 658 48003.

KITI ARTĖJANTYS RENGINIAI
Birželio 3 d. DĖKINGUMO DIENA.

Edukologijos universiteto II rūmai (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius). Nuo 11.00 iki 18.00 val. atviri AA susirinkimai, savo
patirtimi dalinsis AA nariai iš Lietuvos ir užsienio šalių.
Tel. pasiteirauti: +370 682 42709

Birželio 23 – liepos 2 d.

Stovykla Šventojoje „Devynios dienos – devynios naktys“. Šių metų tema – žingsniai. Tel. pasitei-

rauti: +370 680 56416 (Juozas). Registracija poilsiavietėje
„Energetikas“ jau seniai vyksta – ar registravaisi? Tel. registracijai: +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. balandis. ATSPINDŽIAI

Balandžio 8–9 d., Lietuvos AA grupių suvažiavimas, Panevėžys:

T

ai antrasis suvažiavimas, kuriame dalyvavau. Žinote, jausmas
geras, sutikus ir išgirdus kitų grupių gyvenimą Lietuvos AA
draugijoje. Pasigendu tarpusavio bendravimo ne tik tokių suvažiavimų metu, bet ir apskritai visuose susitikimuose, renginiuose.
Tokio renginio nauda pasitvirtina, kai grupės pasisemia patirties
ir nebijo reikšti savo nuomonę. Grupės, būkit aktyvios.“
(Inga, AA grupė „Lazdynai“)

G

aliu tik pasidžiaugti už tuos, kurie dalyvavo šiemet suvažiavime, ir už tuos, kurie nutarė „nesuvažiuoti“. Išvengėme „prasmingų“ ginčų apie teisingą ir teisingesnį sveikimą nuo beprotystės... Visą tą laiką jaučiau tikrą AA dvasią ir vienybę – jokių
lenktyniavimų, jokios neapykantos. Iš pasisakymų susidarė vaizdas, kad perėmėme kai kurių biurokratinių įstaigų metodus – steigiame komisijas, komitetus, daugėja pirmininkų, pavaduotojų ir
t.t... O tarnauti nėra kam.Daug naujovių atėjo į AA. Už kiekvieną iš
jų tenka mokėti tam tikrą kainą. Ėjau tarnauti, kad sveikčiau. Pasirodo – klydau. Pirma turiu pasveikti, kad galėčiau tarnauti. Tik
noriu Jūsų paklausti – nuo ko turiu pasveikti? Nuo pasitikėjimo
žmonėmis, Aukštesniąja jėg,, ar tik nuo savo beprotystės?“
(Kęstutis, LAAT patikėtinis)

Balandžio 22 d., AA įsikūrimo Ukmergėje 20ies metų jubiliejus:

U

žulėnyje, pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos gimtinėje, Ukmergės AA atšventė savo 20-ties metų gyvavimo jubiliejų. Mūsų pasveikinti atvyko svečiai iš Trakų, Jonavos, Kėdainių, Utenos, Pilviškių, Elektrėnų, Vilniaus, Ruklos, Vievio, Širvintų,
Ignalinos. Atviro AA susirinkimo metu kalbėję anonimai dalinosi prisiminimais apie pirmosios AA grupės įkūrimą, savo blaivybės kelią. Tylos minute pagerbėme anksti išėjusius AA narius.
Pertraukos metu vaišinomės Lėno ežere pagautos žuvies žuviene. Edukaciniame centre ragavome pečiuje kepto lietuviško kugelio, stebėjome šakočio kepimą, aplankėme A. Smetonos dvaro
apylinkes. Jubiliejinis šurmulys nerimo visą dieną. Smagu man
buvo stebėti šiltus apsikabinimus, nuoširdžius pokalbius. Anonimų bendrystė padrąsino mane pasiprašyti globos. Šilti jausmai
ir dėkingumas neapleidžia iki šiol. AČIŪ visiems dalyvavusiems.
AČIŪ, kad esame.“
(Aurelija, AA grupė „Atgimimas“)

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

