Naujienlaiškis
Aukštaitijos
regionas

„Mes nesame išgydyti nuo alkoholizmo. Ką iš tikrųjų turime – tai kasdien atidedamą mirties nuosprendį, su sąlyga, kad palaikysime tinkamą dvasinę būseną.“
(„Anoniminiai alkoholikai“, p. 74)
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Sveiki, mielieji, kas jums padeda palaikyti tinkamą dvasinę būseną? Savistaba, malda, grupės, pagalba vienas
kitam? O gal tiesiog priminimas sau, kas tokie esame, ir nuoširdumas bendraujant? Kviečiame susitikti Aukštaitijos vasaros stovykloje ir pabendrauti „paprasta širdžių kalba“. Daugiau renginių ir susirinkimų galite rasti www.aaar.lt. O mes, kaip visada, labai laukiame jūsų atsiliepimų, pasiūlymų ir skelbimų, kuriais norėtumėte pasidalinti su kitais. Rašykite mums aaar.naujienlaiskis@gmail.com
Naujienlaiškio redakcija

2018 M. rugpjūtis. KAS VYKS?
Rugpjūčio 11 d. Elektrėnų AA grupė „Žaliasis sodas“ kviečia paminėti 11 metų jubiliejų.

Tema „Kiekvieno gijimas priklauso nuo AA vienybės“. Registracija – nuo 11 val., atviras AA susirinkimas – 12 val. Nuo 13 val.
– žuvienė, 15 val. – uždaras AA susirinkimas, o nuo 16.30 – vakaronė, maudynės ir lauko žaidimai. Adresas: Pastrėvys, Elektrėnų marių pakrantė. Daugiau informacijos tel.: +370 648
21511 (Kazimieras) ir +370 657 95379 (Gintaras).

Rugpjūčio 21–26 d. – AA Aukštaitijos regiono vasaros stovykla! Šiais metais ji vyks naujoje vietoje, sodybo-

je „Paštys“, įsikūrusioje Davainių k., Dusetų sen., Zarasų r., ant
Paščio ežero kranto (www.sodyba-pastys.com). Šių metų stovyklos tema – „Paprasta širdžių kalba“. Daugiau informacijos
tel.: +370 614 98059 (Aelita). Kambarių/namelių rezervacija
tel.: +370 699 05778 (Dalia).

Nuo šiol visi AA grupėje „Jaunimo“ vykstantys
susirinkimai yra ATVIRI. Susirinkimuose gali dalyvauti

kiekvienas norintis. Savo patirtimi, kaip ir anksčiau, dalinsis tik
AA nariai. Susirinkimai vyksta penktadieniais 19.30, adresu: S.
Daukanto a. 1, Vilnius (šv. Kryžiaus namai).

Mūsų dar laukia kelios AA
VASAROS STOVYKLOS:

• 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)
Daugiau informacijos www.aaar.lt

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: +370 685 64 037
AA LIETUVOJE:
Apie renginius ir veiklas AA Aukštaitijos regione: www.aaar.lt
Visos Lietuvos AA naujienos ir informacija: www.aalietuvoje.org

2018 m. liepa. ATSPINDŽIAI
Birželio 22–liepos 1 d. Šventojoje vyko AA vasaros
stovykla „Devynios dienos, devynios naktys“, o birželio 30 d. Palangoje – AA Lietuvoje 30-mečio jubiliejus.
Šiuose renginiuose svečiavosi mūsų draugai ir kolegos iš užsienio. Štai, ką jie įsiminė.

M

an buvo didelė garbė būti pakviestam ir dalyvauti Lietuvos
AA trisdešimtmečio jubiliejaus šventėje ir kasmetinėje vasaros
stovykloje Šventojoje. Jaučiausi apsuptas tikros tarnystės dvasios ir
stiprios AA bendruomenės šilumos. Esu be galo dėkingas visiems,
kurie taip sunkiai dirbo, kad tai būtų ypatingas laikas. Labai tikiuosi, kad greitai vėl turėsiu galimybę grįžti ir pasimėgauti nuostabia
Lietuvos AA draugija.“
(Scott, Britų Kolumbija, Kanada)

B

irželio pabaigoje turėjau nepaprastą galimybę keliauti po gražius jūros pakrantės miestelius – Šventąją ir Palangą. Buvau
pakviestas dalyvauti Lietuvos AA 30-ies metų jubiliejaus šventėje.
Tai buvo labai jaudinanti patirtis. Laikas, praleistas su Lietuvos AA
draugijos nariais, buvo ypatingas. Pažinau daugybę naujų draugų,
kurių sveikimo, entuziazmo ir dvasingumo dėka turėjau puikų savaitgalį Lietuvoje. Lietuvos AA draugija yra tiesiog nuostabi! Man
buvo didelė garbė būti pakviestam švęsti kartu šią fantastišką blaivybės šventę. Ačiū visiems ir kiekvienam. Tikiuosi, kad mūsų keliai
ir vėl kada nors sėkmingai susieis...“
(Erik, Generalinės Tarnybos patikėtinis, Didžioji Britanija)

Š

iemet antras kartas, kai buvau Šventosios stovykloje, nors AA
draugijoje esu penkerius metus. Pernai, būdamas pirmąsyk,
vien tik eidavau į susirinkimus arba vienas vaikščiodavau prie jūros. Šiemet jau norėjau daugiau būti su mūsiškiais ne tik stovyklos
renginiuose, bet ir laisvu laiku. Supratau, kad AA yra man brangių
žmonių, su kuriais norisi pabūti. Šilti apsikabinimai, pajuokavimai,
paprasti pokalbiai apie kasdienybę ir amžinybę. Leidau sau žmonėms pasakyti gerus žodžius, kurių anksčiau neišdrįsdavau. Pabuvimas leido suprasti, kad esu dalis AA, kad man reikalingi per tuos
metus sutikti žmonės, ir aš jiems reikalingas. Tai nuostabus, iki šiol
nepatirtas jausmas, duodantis daug stiprybės. Esu dėkingas, kad
galėjau pasitarnauti vesdamas susirinkimus ir kukliai prisidėti prie
30-mečio šventės reikalų.“
(Audrius, AA grupė „12“)

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

