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„[...]pamatysime, kaip mūsų patirtis gali padėti
kitiems [...].“
(Anoniminiai alkoholikai, p. 73)
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Sveiki, „[...] Anoniminių alkoholikų vienybė, paveikumas, netgi likimas visada priklausys nuo mūsų nuolatinio pasiryžimo susilaikyti nuo kai kurių asmeninių ambicijų ir norų bendro saugumo ir bendros gerovės labui. Taip pat kaip aukojimasis reiškia išlikimą kiekvienam alkoholikui atskirai, taip ir grupei, ir
visai AA Bendrijai jis reiškia vieningumą ir išlikimą [...]“ (Kaip tai mato Bilas, p.220). Labai prašome visų
bendradarbiauti leidinio ruošime ir siųsti pasiūlymus, įžvalgas bei savo atsiliepimus el.paštu:
aaar.naujienlaiskis@gmail.com. Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.
Naujienlaiškio redakcija

2016 m. rugpjūtis. Kas vyks?

08.23 – 08.28

AA Aukštaitijos regiono vasaros stovykla
„Dėkingas, kad tai vyksta su manimi“
Stovykla vyks poilsio namuose „Tolieja“, Molėtų rajone, Poviliškio kaime (http://tolieja.lt/).

Daugiau informacijos ir registracija:
aaar.vidausrysiai@gmail.com,
tel. 8 687 87826 (Mindaugas)

Kiekvieną sekmadienį / 9:30 val.
Įsikūrė nauja AA grupė Baltriškėse. Susirinkimai
vyksta Tiberiados bendruomenės namuose, Baltriškių kaime, Zarasų raj.

Visus galinčius kviečiame atvykti į susirinkimus, palaikyti naują grupę.
Tel. 8 685 56405

Kiekvieną antradienį / 14:00 val.
Psichikos sveikatos centre vyksta dalinimosi patirtimi susirinkimai (Vasaros g. 5, Vilnius). Visi, kurie gali
ir nori, yra labai kviečiami pasidalinti savo patirtimi
šioje ligoninėje.
Tel. 8 617 05980

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).

2016 m. liepa. Atspindžiai.
06.24 – 07.03 Vyko AA vasaros stovykla Šventojoje „Devynios dienos – devynios naktys, Šventoji 2016“
Atsiliepimai:

S

tovykla prasidėjo alinančiu karščiu, kuris ir džiugino, ir vargino. Atidarymo ceremonija sutrumpėjo iki minimumo. Neatlaikė technika, lydėsi laidai. Jau antri metai stovyklos tema – Dvylika Tradicijų. Tad susirinkimuose
netrūko karštų pasisakymų. Tradicijų laikymasis – paprasta ir kartu labai
nelengva užduotis. Tai jautėsi tiek temų nagrinėjime, tiek „užklasinėje“ veikloje – nuo nesankcionuotų susirinkimų iki piktinimosi registracijos mokesčiu.
Nepaisant nedidelių nesusipratimų, labai norisi pasidžiaugti stovyklos narių
gausėjimu – šįmet jau pasiekėm 1519 žmonių. AA narių apie 800. Antri metai
stovykloje aktyviai dalyvauja didesnė pusė Patikėtinių t-bos, tų, kurie rūpinosi knygų platinimu, 7 tradicija. Netrūko svečių. Iš Lenkijos, Estijos, Latvijos,
Floridos. Lenkai atvyko su dviem dėžėm knygų, skirtų lenkiškai kalbančioms
grupėms. Stovykla buvo gyva ir įvairialypė – nuo įsiskaudinusių iki dėkingų.
Škvalas mus paliko be laužo ir fejerverkų, užtat A. Mamontovas padovanojo
„Laužo šviesą“ ir savo AA bičiulystę.
(Eglė, 2016 m. Šventosios stovyklos programos koordinatorė)

N

ors man dar tik ketvirta iš keturių galimų stovyklų Šventojoje, galiu drąsiai teigti, kad tai vienintelė ir pati geriausia vieta tobulėti dvasiškai su
visa šeima kartu. Stiprūs tradicijų susirinkimai, noriu aš to ar nenoriu, įtikina ir nepalieka kito pasirinkimo – tenka ir namuose reikia laikytis vienybės
ir elementarios tvarkos. Begalinis dėkingumas AA už tai, ką aš turiu šiandien.
O aš turiu daug. Tikėjimą, pasitikėjimą ir mylinčią, visada laukiančią šeimą.   
(Rolandas, AA grupė „Kryžkelė“, Kaišiadorys)

Š

iandien, jau ilgėdamasi šiųmetinės Šventosios stovyklos, nejučiomis prisimenu savo pirmąją Šventąją. Nors grupėje jau buvau apšilusi kojas, stovykloje pasijutau lyg kitame pasaulyje. Gyvenime būdama ne iš bailiųjų, tąkart nė per žingsnį nesitraukiau nuo savo grupės narių, o apie dalinimąsi
patirtimi susirinkimuose nebuvo nė kalbos. O jie dar ir linksminasi! Truputėlį
pavydėjau ir bendrystės, ir laisvumo, ir tarnavimo džiaugsmo. Ir štai šiemet –
lyg visai kitomis spalvomis tapyta Šventoji. Nuo pirmųjų žingsnių – pažįstami veidai, su kuriais gera ir apie futbolą, ir apie gyvenimą, ir apie AA tradicijas pasikalbėti. Gausybę prisiminimų talpinančios erdvės. Virpulį keliantys
žodžiai susirinkimuose. Ir dar tarnavimo galimybė, atverianti naujas žodžių
„dėkinga“, „atsakinga“ ir „sava“ reikšmes. Tarp šių stovyklų – dveji metai, tarp
šios ir anos manęs – šviesmečiai. Ačiū Jums!
(Viktorija, AA grupė „12“)

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

