NAUJIENLAIŠKIS
AUKŠTAITIJOS
REGIONAS

„Esu labai dėkingas už tai, kad mano Aukštesnioji Jėga
davė dar vieną šansą gyventi vertingą gyvenimą.“
KASDIENIAI APMĄSTYMAI, p. 152
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Sveiki, mielieji, birželį pradedame su Dėkingumo diena, o jo pabaigoje susitinkame Šventosios stovykloje. Tikrai yra už ką
dėkoti! Daugiau renginių ir susirinkimų galite rasti www.aaar.lt. Ir primename, kad visada labai laukiame jūsų atsiliepimų,
pasiūlymų ir skelbimų, kuriais norėtumėte pasidalinti su kitais. Rašykite mums aaar.naujienlaiskis@gmail.com
Naujienlaiškio redakcija

2019 M. BIRŽELIS. KAS VYKS?
Tradicinė tarptautinė AA vasaros stovykla Šventojoje
šiemet vyks birželio 21–30 dienomis įprastoje vietoje, poilsiavietėje „Energetikas“.

ŠVENTOJI 2019
BIRŽELIO 21–30 D.

DEVYNIOS DIENOS DEVYNIOS NAKTYS

Regionų vasaros stovyklos:
AA Aukštaitijos regiono vasaros stovykla vyks rugpjū-

čio 20–25 dienomis ten pat, kur ir pernai (stovyklavietėje „Paštys“, Zarasų r.).

AA Panevėžio regiono vasaros stovykla vyks liepos 25–
28 d. Bradesių k., Rokiškio r. Informacija tel. +370 685 27311,
+370 604 69591.

AA Kauno regiono vasaros stovykla vyks rugpjūčio 15–
18 dienomis Panoterių k., Jonavos r. Informacija tel. +370 674
20747, Lina.

Mus kviečia kaimynai:

Lenkijos anoniminiai alkoholikai 45 metų jubiliejų
švenčia rugpjūčio 16–18 d. .

Tarptautinis AA jaunų žmonių konventas „Eurypaa“
rugpjūčio 9–11 dienomis vyks Barselonoje (Ispanija).
Daugiau informacijos www.aaar.lt.

NAUJAS „PENKTO KAMPO“ NUMERIS!
Jo ieškokite AA grupėse visoje Lietuvoje, klauskite
savo regiono literatūros platintojų arba kreipkitės
tiesiai į AA Lietuvoje Tarnybos biurą Birštone.
KVIEČIAME VISUS, norinčius ir galinčius prisidėti prie žinios
perdavimo bei kitų tarnavimo veiklų. Skambinkite mums!
Viešosios informacijos komitetas: +370 682 42709, Irma.
Vidaus ryšių komitetas: +370 685 64037, Inga.
AA LIETUVOJE:
Apie renginius ir veiklas AA Aukštaitijos regione: www.aaar.lt
Visos Lietuvos AA naujienos ir informacija: www.aalietuvoje.org

2019 M. GEGUŽĖ. ATSPINDŽIAI
Gegužės 4–5 dienomis Druskininkuose vyko AA Lietuvoje
grupių atstovų suvažiavimas

ATSILIEPIMAI:

N

uslūgus emocijoms ir šiek tiek aprimus, nutariau pasidalinti
savo pastebėjimais apie AA grupių atstovų suvažiavimą Druskininkuose. Taip, važiavau susitikti su bendražygiais, ir paliko gera
jus susitikus, bet esminio dalyko trūko – dalijimosi patirtimi, nes iš
pat pradžių tema buvo pakreipta ne vienybės stiprinimo linkme, ko
aš daugiausia ir pasigendu, bet keliami klausimai, kurie mus skaldo. Taip, brangieji, tie dalykai irgi svarbūs –, ir konsultantai, ir bendradarbiavimas su kai kuriais specialistais – bet ar tikslinga apie tai
tiek kalbėti, laikas parodys. Nenoriu ir nebūsiu teisėjas – užtenka,
jau prisiteisėjavau, bet gavau dovaną – jus. Ir jūs man visi reikalingi
bei brangūs, tad palaikykime vienas kitą, o ne kritikuokime ar smerkime, nes mūsų jėga – vienybėje.
Algirdas (AA grupė „Sartai“)

M

anau, kad Patikėtinių taryba nebuvo itin gerai pasiruošusi suvažiavimui, nes jame iškeltas klausimas pažadino daugiau sumaišties, negu suteikė naudos. Nors daugelis grupių atstovų kalbėjo
ir apie einamąsias problemas, jos liko nuošalyje. Kalbame apie vienybę, o jos, man atrodo, visgi trūksta. Grįžus į grupę ir perteikus suvažiavimo nuotaikas jos nariams, man piršosi viena mintis – kad
trūksta dialogo tarp grupių atstovų, regionų tarnautojų ir Patikėtinių tarybos. Taip pat pasirodė svarbu, kad vienas tarnautojas turėtų atstovauti tik vienam draugijos struktūros vienetui – ar tai būtų
grupė, ar regionas, ar regiono komitetas, ar Patikėtinių taryba. Neturėtų vienas žmogus atstovauti visur.
Gintautas (AA grupė „Bernardinai“)

Gegužės 25 d. Klaipėdos grupė „Kablys“ pakvietė mūsų
regiono „Jaunimo“ grupės narius pasidalinti patirtimi
savo jubiliejuje.

ATSILIEPIMAS:

L

abai džiaugiamės ir dėkojame „Kabliui“ už šiltą priėmimą šios
grupės 9-ajame jubiliejuje. Mane sužavėjo AA draugijos dvasia,
kurią jutau iš to, kaip grupės nariai rūpinosi savo svečiais, taktiškai
sprendė problemas, palaikė gerus santykius su patalpų kaimynais.
Po pasidalinimų kartu papietavome, dalyvavome ekskursijoje į bažnyčios bokštą, galiausiai mus ne tik palydėjo prie jūros, bet ir šiltai
aprengė, nes buvome gana sužvarbę. Kodėl svarbu lankyti vieniems
kitus ir švęsti? Mūsų ekipaže keliavo pirmuosius blaivybės mėnesius
skaičiuojantis naujokas. Buvo gera matyti jo džiaugsmą, o mums važiuojant atgal jis jau planavo savo laiką stovykloje Šventojoje.
(Vilma, AA grupė „Jaunimo“)

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

