Naujienlaiškis
Aukštaitijos
regionas

„Mano tvirtumas gimė iš pastangų duoti, o ne iš 2017 metų
Rugpjūtis
reikalavimo ką nors gauti“
(The best of Bill, p. 46-47) Nr.8

Sveiki, mielieji, praūžus kraują kaitinančiam stovyklų sezonui, grįžtame namo ir dar kartą pasveriame derlių.
Kaip tik čia pravartu pasitikrinti ne tik ką gavome, bet ką davėme kitiems ir kuo pasidalinome. Jeigu jaučiatės
užauginę gausų derlių – kviečiame juo dalintis atviruose AA susirinkimuose, kurių pilnutėlis rugsėjis! O svarbiausia – atviruose AA susirinkimuose maloniai kviečiami dalyvauti visi besidomintys Anoniminių alkoholikų
judėjimu: alkoholikų artimieji, žmonos, vyrai, seserys, draugai, spaudos atstovai ir kt.
Naujienlaiškio redakcija, aaar.naujienlaiskis@gmail.com

2017 m. RUGsėjIS. Kas vyks?
Rugsėjo 9 d. AA grupė „Desiderata“ kviečia paminėti 23-

ejų metų sukaktį. 11 val. vyks atviras AA susirinkimas, 12
val. – uždaras susirinkimas. Adresas: Rūdninkų g. 20/1. Visų
Šventųjų bažnyčios parapijos namai. Tel. pasiteirauti: +370
686 15056.

Spalio 2–6 d. Zarasų raj., Baltriškių km., Tiberiados vienuolyno svečių namuose organizuojama stovykla, kurios
metu vyks uždari AA susirinkimai VI–VII žingsnių tema, taip
pat II, III ir XI žingsnių tema. Informacija ir registracija telefonais: +370 685 64037 (Inga), +370 672 49226 (Virgis) ir
+370 699 97479 (Algis).
Atviri susirinkimai:

• AA grupėje „Šviesa“ Vilniuje – kiekvieną pirmadienį 19 val.
Kviečiami dalyvauti visi, kam aktuali alkoholizmo problema
ir galimas jos sprendimo būdas. Esate laukiami P. J. Matulaičio a. 3 (prie Laidojimo namų centro). Tel. +370 645 15836.
• „AA grupėje“ Vilniuje. Penktadieniais „AA grupėje“ (Panerių
g. 4, Motinos Teresės seserų labdaros valgykla) vyksta atviri
AA susirinkimai, o kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį ir
paskutinį ketvirtadienį atviruose AA susirinkimuose patirtimi dalinasi vienas kalbėtojas. Tel. +370 654 88406.
• AA grupėje „Jaunimo“ Vilniuje. Kiekvieną pirmą mėnesio
penktadienį 19.30 val. čia vyksta atviri AA susirinkimai.
Adresas: S. Daukanto a. 1 (Šv. Kryžiaus namai).
• AA grupėje „Pagrindinis tikslas“ šeštadieniais 14 val. vyksta atviri AA naujokų susirinkimai. Trukmė 1 val. 15 min.
Adresas: Žirmūnų g. 1e – 311, III aukštas (einant pro liftą
dešinėje foje pusėje), Vilnius. Tel. +370 677 12648.
• AA grupėje „Šag za šagom“ Vilniuje – kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį 11 val. Adresas – Visų Šventųjų g. 5.
• AA grupėje „Nash vybor“. Kiekvieną antrą mėnesio ketvirtadienį 19 val. AA grupėje „Nash vybor“ Vilniuje (Erfurto g. 3)
vyks atviri AA susirinkimai.
Tel. pasiteirauti:+370 675 90860.

AA Aukštaitijos regionas labai laukia visų, norinčių ir galinčių
prisidėti prie žinios perdavimo bei kitų tarnavimo veiklų.
Esate laukiami!
Viešosios informacijos komitetas: +370 626 67 288.
Vidaus ryšių komitetas: +370 687 87 826.

2017 m. rugpjūčio ATSPINDŽIAI

Rugpjūčio 4–6 d. Helsinkyje vyko Europos jaunimo Anoniminių Alkoholikų (EURYPAA) suvažiavimas

K

iekvienais metais vyksta Europos Jaunimo Anoniminių
Alkoholikų (angl. EURYPAA) suvažiavimas, kuris yra
skirtas švęsti blaivybę. Kasmet šio renginio vieta yra skirtingi Europos miestai, šiais metais suvažiavimas vyko Helsinkyje. Renginyje dalyvavome ir mes, šeši AA nariai iš Lietuvos.
Bendras dalyvių skaičius siekė 500 AA narių iš viso pasaulio. Visi susirinkimai buvo atviri, kurių metu buvo dalinamasi patirtimi, viltimi ir jėgomis, sveikstant nuo alkoholizmo.
Džiaugiamės, jog renginio metu turėjome ir tarnystės galimybę, tai mums padėjo pasijusti suvažiavimo dalimi. Jutome dėkingumą ir džiaugsmą, kai viso suvažiavimo pabaigos
susirinkime vyko blaivybės skaičiavimas. Stovėjome rate su
visais renginio dalyviais, kurių blaivybė – nuo 8 dienų iki 42
metų. Juk mus visus skiria viena diena. Pabaigos susirinkimas ir visas AA suvažiavimas buvo baigtas Ramybės malda,
sukalbėta visomis dalyvaujančių šalių kalbomis. Dieve, suteik man ramybės susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti, ką galiu pakeisti, ir išminties tą skirtumą suprasti.“
(Indrė, Aušrinė, Aira, Andrius, Irma, Tomas)

Rugpjūčio 22–27 d. vyko AA Aukštaitijos regiono vasaros stovykla „Tolieja“

A

ukštaitijos regiono vasaros stovykla, vienas iš svarbiausių įvykių man šią vasarą, vyko Toliejoje – išvaizdingoje, ramioje, patogioje, draugiškoje vietovėje. Į ją vykau tarnauti, tačiau pavyko ir pasidalinti savo sveikimo patirtimi,
ir išgirsti apie kitų patirtį, ir dalyvauti kultūriniuose, jau tapusiuose tradiciniais, renginiuose. Virš 220 žmonių 6 dienas
gyveno lyg darni šeima – draugiškai, patogiai ir įdomiai. Ir
sočiai – dvasingumu, potyriais bendravimu ir t.t. Stovyklą
kūrėme patys. Pailsėjusi jau laukiu 2018 m. Toliejos. Iki malonaus!“
(Gintvilė, AA grupė „Žaliasis sodas“, Elektrėnai)

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

