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„Mes iš naujo pažinsime laisvę ir laimę.“
(„Anoniminiai alkoholikai“, p. 73)
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Sveiki, mielieji, ačiū, kad esate kartu ir mus skaitote!
Daugiau paskaityti galite www.aaar.lt, o mes visada labai laukiame jūsų atsiliepimų,
pasiūlymų ir skelbimų, kuriais norėtumėte pasidalinti su kitais.
Rašykite mums aaar.naujienlaiskis@gmail.com
Naujienlaiškio redakcija

2018 M. Liepa. KAS VYKS?
Birželio 22–liepos 1 d. AA vasaros stovykla Šventojoje DEVYNIOS DIENOS DEVYNIOS NAKTYS.
Birželio 30 d. AA LIETUVOJE 30 METŲ JUBILIEJUS

Palangos sporto rūmai, Sporto g. 3. Registracija nuo 8 val. ryto,
nuo 10 val. – šventės atidarymas ir šventiniai renginiai, o nuo
nuo 17 val. – šventinis koncertas.

Liepos 22–29 d. AA Žemaitijos regiono vasaros
stovykla Pakūtoje. Tel.: +370 657 97542 (Eduardas).

Liepos 26–29 d. AA Panevėžio regiono vasaros
stovykla S. Medikienės sodyboje ant Sartų ežero kranto, tel.:
+370 614 69591 (Aurelijus) ir +370 616 48068 (Virgilijus).

Liepos 27–29 d. kviečiame į EURYPAA – jaunų žmo-

nių, esančių AA, suvažiavimą, kurio tikslas kasmet susiburti ir
švęsti blaivybę. Šis, jau 9-asis, suvažiavimas šiemet vyks Vilniuje, Menų fabrike LOFTAS, Švitrigailos g. 29.

Kitos VASAROS STOVYKLos:

• Suvalkijos regiono vasaros stovykloje rugpjūčio 3–5 d. poilsiavietėje „Viktorija“ (prie Vištyčio ežero).
• Aukštaitijos regiono stovykloje rugpjūčio 21–26 d. sodyboje „Paštys“, įsikūrusioje Paščio ežero pakrantėje ant Utenos ir
Zarasų rajonų ribos.
• Kauno regiono vasaros stovykloje rugpjūčio 24–26 d. sodyboje „Pocynė“ (Panoterių miestelis, Jonavos r.). Išankstinė registracija ir nakvynės užsakymas tel.: +370 655 51451 (Kęstas).
• Dzūkijos regiono vasaros stovykloje (rugpjūčio 31–rugsėjo 2
d.) kaimo turizmo sodyboje „Pas Algirdą“, adresu Piliakalnio g.
18, Piliakalnio k., Alytaus raj. Daugiau informacijos ir nakvynės
rezervacija tel.: +370 616 13932 (Stasys) ir +370 614 24289
(Alvydas)

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

AA LIETUVOJE:
Apie renginius ir veiklas AA Aukštaitijos regione: www.aaar.lt
Visos Lietuvos AA naujienos ir informacija: www.aalietuvoje.org

2018 m. birželis. ATSPINDŽIAI
Birželio 2 dieną Vilniuje vyko AA „Dėkingumo
diena“. Atsiliepimai:

N

uo pat pirmų blaivybės metų dalyvauju „Dėkingumo dienose“.
Prisimenu pačią pirmąją savo „Dėkingumo dieną“, kuri vyko
mokyklos salėje Vilniaus miegamuosiuose rajonuose. Paskui šventė persikėlė į vadinamuosius „VRM‘us“. Dabar jau antrus metus ji
vyksta Lietuvos edukologijos universiteto patalpose. Šventė keičiasi kasmet. Yra buvę didžiulių „Dėkingumo dienų“, su keliais šimtais
dalyvių, yra buvę ir mažiau jaukių, su pustušte susirinkimų sale.
Keičiasi šventės organizatoriai, keičiasi ir pati mūsų draugija. Jau
kelerius metus „Dėkingumo dienos“ metu neberengiame šokių, tačiau jau antrus metus „Dėkingumo dienos“ proga organizuojame
susitikimus su AA bičiuliais – gydytojais, psichologais, socialiniais
darbuotojais. Šiemet tokiame susitikime dalyvavo apie dvidešimt
profesionalų, specialistų. Jie noriai klausėsi AA narių patirčių, uždavinėjo klausimus. Manau, kad toks tiesioginių, draugiškų ryšių
užmezgimas su tais, kurie kasdien susiduria su geriančiais alkoholikais, yra labai naudingas abiems pusėms. Tikiuosi, kad bendravimas tik stiprės ir netrukus AA tarnyboje jau turėsime ir A lygio
patikėtinių nealkoholikų. Šiemet „Dėkingumo diena“ man pasirodė labai jauki ir draugiška. Gal nebuvo labai įspūdingų pasisakymų, daugybės skirtingų susirinkimų, tačiau mačiau daug laimingų
ir linksmų AA narių, besidalinančių patirtimi, jėgomis ir viltimi ne
tik susirinkimų salėje, bet ir rūkykloje, prie kavos stalo ar lauke prie
užkandžių autobusiuko. Esu dėkingas mūsų pirmeiviams Lietuvoje,
taip pat tiems, kas sugalvojo surengti pirmąją Dėkingumo dieną, ir
tiems, kas ją organizavo šiemet. O dabar jau laukiu Šventosios stovyklos ir draugijos įsikūrimo trisdešimtmečio Palangoje.
(Balys, AA grupė „12“)

K

elionei iš Kauno į Vilnių rinkausi traukinį, kad į Dėkingumo dieną galėčiau važiuoti ramiai, maloniai, laukdama susitikimo su
žmonėmis, labai reikšmingais mano gyvenime. Kad turėčiau laiko
pagalvoti, kokia esu dėkinga Dievui už gyvenimą. Pagalvoti apie
žmones, atsiradusius mano gyvenime ir kitus – sugrįžusius i jį. Ir
apie tai, koks puikus mano gyvenimas yra šiandien. Nuostabiai praleistas laikas, išgirstos mintys, išgyvenimai... Grįžtant namo traukiniu vėl turėjau apie ką pagalvoti ir dėkoti už gerą dieną.
(Asta, AA grupė „Eureka“, Kaunas)

AA PASAULYJE:
Pagrindinė AA svetainė: www.aa.org
AA Europos regiono svetainė: www.alcoholics-anonymous.eu

