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„[...]pamatysime, kaip mūsų patirtis gali padėti
kitiems [...].“
(Anoniminiai alkoholikai, p. 73)

2016 metų
Rugsėjis

Nr. 9

Sveiki, „[...] Praktinė patirtis rodo, kad niekas neužtikrina atsparumo alkoholiui taip, kaip aktyvus
darbas su kitais alkoholikais. [...]“ (Anoniminiai alkoholikai, p. 78)
Labai prašome visų bendradarbiauti leidinio ruošime ir siųsti pasiūlymus bei įžvalgas el. paštu:
aaar.naujienlaiskis@gmail.com. Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.
Naujienlaiškio redakcija

2016 m. spalis. Kas vyks?

10.08 d. / 11:00

Aukštaitijos regiono ataskaitinis-rinkimų susirinkimas.
Kviečiami regiono tarnautojai, grupių atstovai bei
visi, kam svarbu. Nelikite nuošalyje ir dalyvaukite, o
naujienas parvežkite ir pasidalinkite savo grupėse.
Susirinkimas vyks Bernardinų parapijos salėje (iš
kiemo pusės), Maironio g. 10, Vilnius

Kiekvieną šeštadienį/ 17:30 val.

Vilniaus priklausomybės ligų centre (Gerosios Vilties g. 3, Vilnius),

III aukšte vyksta AA dalinimosi patirtimi susirinkimai.
Visi norintys ir galintys pasidalinti savo sveikimo patirtimi esate labai laukiami. Norintys prašome kreiptis telefonu 8 648 42577

Kiekvieną mėnesio šeštadienį/ 11:00

AA grupėje „Desiderata” kviečia į atvirus AA
susirinkimus.
Maloniai kviečiame visus, kam aktuali alkoholizmo problema ir Anoniminių alkoholikų siūlomas jos
sprendimo būdas.
Po atviro AA susirinkimo nuo 12 val. vyksta vienos
valandos trukmės uždari AA susirinkimai.
Tel. pasiteiravimui: 8 618 33118, 8 602 07193.

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. rugsėjis. Atspindžiai.

Rugsėjo 10 dieną AA grupė „12“
šventė 25 metų sukaktį.
Atsiliepimai:

Š

ventę geriausia vertinti kitą rytą (tokia jau mano patirtis...). O kitą rytą aš atsibudau laiminga, širdyje – džiaugsmas ir dėkingumas: Dievui, sau ir kitam žmogui. Dėkinga
Dievui – už naują gyvenimą, kaip nesibaigiančią šventę, sau
– kad kvietimą priėmiau, kitiems žmonėms – kad jie yra, kad
daug darbų nuveikė ir kad atėjo į grupės jubiliejų atviromis
širdimis.
Džiaugsmas ir dėkingumas nėra iškalbingi – taigi: nuoširdus
Ačiū.
(Virginija, AA grupė “12”)

R

ugsėjį grupės „12“ dvidešimt penkerių metų jubiliejaus
renginiai vyko „Legendos klube“. Ne atsitiktinai. Juk iš
tiesų daugeliui AA narių ši grupė (dar kam nors iš ankstesnių laikų žinoma „Rūsio“ slapyvardžiu) yra tam tikras pradžios, atskaitos taškas, turbūt nėra AA nario Lietuvoje, kuris
nebūtų apie šią grupę girdėjęs. Žodžiu, legendinė.
Man buvo nepaprastai smagu ateiti į jubiliejinius renginius:
sutikau gausybę pažįstamų, gal ir seniau matytų veidų, buvo
labai gera paklausyti kalbėtojų susirinkimuose – prieš akis
plaukė visa grupės „12“, o gal ir visos AA Lietuvoje istorijos
upė – su esančiais, jau išėjusiais, gal net ir ateisiančiais. Prisiminimai, senbuviai, svečiai iš visos šalies ir užsienio, susirinkimai, dalinimasis patirtimi ir dar gausybė įvairiausių akimirkų bei į keletą sakinių nebesutilpsiančių fragmentų – tai
tos Aukščiausios jėgos, dvasinės programos ir AA bendrystės
mozaika, įkvepianti palinkėti grupei „12“ ilgiausių metų ir
dar sykį ištarti – legendinė.
(Antanas, AA grupė „Bernardinai“)

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

