Naujienlaiškis
Aukštaitijos
regionas

„AA – tai daugiau negu nuostatų rinkinys; tai veikiančių alkoholikų
draugija. Mes privalome perduoti žinią, kitaip galime patys sunykti, ir tie,
kuriems nebus perduota tiesa, mirs. Tikėjimas – ne tik didžiausioji mūsų
dovana, su kitais juo dalytis – didžioji mūsų pareiga.“
(„Kaip tai mato Bilas“, p. 13)

2018 metų

Sausis

Nr.1

Sveiki, mielieji, mes visada laukiame jūsų atsiliepimų, pamąstymų, pasiūlymų ir skelbimų,
kuriais norėtumėte pasidalinti su kitais. Rašykite aaar.naujienlaiskis@gmail.com. Bendraukime tarpusavyje, nes pasidalindami išsaugome tai, ką turime.
Naujienlaiškio redakcija

2018 M. VASARIS. KAS VYKS?

2018 m. sausis. ATSPINDŽIAI

Vasario 3 d. 11 val. vyks Aukštaitijos regiono

susirinkimas. Adresas: J. Matulaičio a. 3, Vilnius (AA gru-

pės „Šviesa“ patalpose). Planuojama susirinkimo darbotvarkė
– trumpos tarnautojų ataskaitos, artėjančių renginių aptarimas (Dėkingumo diena, AR vasaros stovykla, AR grupių suvažiavimas) ir kiti einamieji bei grupių reikalai. Planuojama susirinkimo trukmė – 1 valanda. Kviečiame dalyvauti visų AR
grupių atstovus, AR tarnautojus ir visus, kam tai svarbu.

Vasario 10 d. AA grupė „Šviesa“ švenčia 19-ąjį

Jubiliejų! Adresas: J. Matulaičio a. 3 (Parapijos namų salė),
Vilnius. Registracija nuo 12 val.
Tel. pasiteirauti: +370 645 15836

Vasario 17 d. Klaipėdoje vyks patirties pasida-

lijimo seminaras tema „12 tradicijų“. Adresas: Rum-

piškės g. 6 (Marijos Taikos Karalienės bažnyčios patalpos, 2
aukštas). Seminaro laikas: 10.00–18.30 val. (su kavos pertraukėlėmis). Patirtimi dalinsis Daiva ir Olga („Pagrindinis tikslas”,
Vilnius). Tel. pasiteirauti: +370 672 11552.

Vasario 10 d. Telšių AA grupė „Ramybė“ kvie-

čia į 17-os metų sukaktį. Atviras susirinkimas –nuo

12.00, uždaras – nuo 15.00, o nuo 17.30 – vakaronė. Adresas:
Masčio g. 14, Telšiai (Telšių „Kranto“ progimnazija). Tel. +370
619 36073 (Juozas).

Kovo 10 d. – antrasis Aukštaitijos regiono grupių suvažiavimas Vilniuje. Suvažiavimo vieta: Erfurto

g. 3, Vilniuje (AA grupės „Lazdynai“ patalpose). Suvažiavimo
tema: „Grupė – AA visumos dalis“. Suvažiavimo tikslas: Aukštaitijos regiono grupėms pasidalinti patirtimi ir pabendrauti tarpusavyje. Daugiau informacijos: tel. +370 685 64037
(Inga), el.p. aukstaitija.regionas@gmail.com

KVIEČIAME VISUS, norinčius ir galinčius prisidėti prie
žinios perdavimo bei kitų tarnavimo veiklų. Skambinkite
mums!
Viešosios informacijos komitetas: +370 627 67 288
Vidaus ryšių komitetas: +370 687 87 826

ŽIEmoS SToV YKL a
SudEIKIaI 2018
DVASINIAI POKYČIAI TAIKANT AA PROGRAMĄ
Sausio
4-6 dienomis Sudeikiuose vyko AR Žie2018 m. SauSio 4–7 d. Sudeikiai, utenoS ra j.

mos stovykla
„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
Atsiliepimas:
apriboti. Suprantame, kad tenkinti instinktus nėra vienintelis gyvenimo tikslas. Iškeldami instinktus

S

į pirmą vietą,kodėl
tarsi kinkome
ne arklį į vežimą,
bet vežimą vyko
į arklį, o tai
neabejotinai ves ir
į neviltį.
upratau,
ši Žiemos
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sklandžiai
su Tik
polėkiu.
skirdami didžiausią reikšmę dvasiniam tobulėjimui įgyjame šansą.“ („Kaip tai mato Bilas“, p. 330)
Nes jau nuo pat vietovės paieškos stovyklai viskas klojosi taip,
P r omus
g riramums
m a palankius bei palaikanlyg „Jis“ savo ranka vedžiotų
čius judėjimą žmones. Ne be reikalo šią vietovę įvardija „Aukštaitijos perlu“, bet svarbiausia – žmonės. Ir Jūs patys, mielieji, pastebėjot, koks atsidavimas ir pasiaukojimas vyravo organizatorių
veikloje. Tai tikra dvasingumo išraiška jų tarnavime ir darbuose,
tai pavyzdys man, kaip dėkingumą paversti veiksmais. Lenkiu galvą dar už vieną nuostabią pamoką, už jūsų rūpestį ir atsidavimą
bendram reikalui, nes tik vienybėje ir tarnavime – mūsų sveikimo
jėga.“
(Algirdas, AA grupė „Baltriškės“)
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

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.

Sausio 20 dieną vyko Palangos AA grupės „Gintawww.aaar.lt

ras“ 21 metų jubiliejus
Atsiliepimas:

K

ai vartojau, net neturėjau tokios minties važiuoti į Palangą,
svaigalai buvo stipresnė jėga. Jau ketvirti metai iš eilės važiuoju į AA grupės „Gintaras” jubiliejus. Ten susitinku su AA bičiuliais
iš visos Lietuvos, susipažįstu su naujais, išgirstu naujų patirčių, tai
pat galiu pasidalinti savąja. Geras jausmas būti AA dalimi.“
(Virgis, AA grupė „Lazdynai“)

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

