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JAV ir Kanados Anoniminių alkoholikų Generalinės tarnybos biuras
(GTB) yra informacijos šaltinis AA nariams ir grupėms, ieškančioms
apibendrintos AA draugijos patirties. Su koronavirusu (COVID-19)
susijusiai situacijai pasaulyje greitai kintant, mes esame pasirengę ir
toliau tarnauti šiuo precedento neturinčiu, neigiamai visuomenės
sveikatą veikiančiu metu, padėdami grupėms dalintis apibendrinta
patirtimi.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad GTB nėra mūsų grupėms vadovaujanti
valdžios institucija ir neįvedinėja jokių taisyklių ar direktyvų, nes
kiekviena grupė ir tarnyba veikia savarankiškai ir sprendimus priima
vadovaudamasi savo grupės sąmone. GTB dalinasi AA patirtimi ir
neteikia gairių, skirtų sveikatos problemoms spręsti. Dėl konkrečios
informacijos siūlome kreiptis į savo valstybines, regionines ar vietines
sveikatos apsaugos institucijas.
Esame sukaupę šiek tiek bendro pobūdžio žinių, kaip kai kurios grupės ir
nariai nutarė elgtis reaguodami į pasaulinį viruso protrūkį. Daugelis
palaiko savo sveikimą dalyvaudami AA susirinkimuose internetu ir šitaip
laikosi „socialinės distancijos“, kurią rekomenduoja vietinė, regioninė ir
nacionalinė valdžia.
Dalyvaudamos internetiniuose susirinkimuose grupės gali susitelkti į
savo pagrindinį tikslą: perduoti savo patirtį dar kenčiančiam alkoholikui.
Daug grupių pranešė vietinėms AA tarnyboms, kad laikinai nerengia
susirinkimų savo įprastinėse patalpose. Kai kurios grupės pasidalino,
kad naudojasi Zoom ar Google Hangouts platformomis arba
susirinkimus rengia per konferencinius skambučius.
AA grupės taip pat sudaro kontaktų sąrašus, palaiko ryšį telefonu, el.
paštu arba socialiniuose tinklalapiuose. Daug vietinių regionų,
intergrupių tarnybų savo tinklalapiuose paskelbė informaciją, kaip
„gyvus“ susirinkimus perkelti į skaitmenines platformas. Šiuo iššūkių
kupinu laiku posakis „AA skaitmeniniame amžiuje“ tikrai įgijo naują
prasmę.

Pateikiame naudingų nuorodų sąrašą.


Generalinės tarnybos biuro tinklalapis: www.aa.org
o Video / audio: https://www.aa.org/pages/en_US/videos-and-audios
o Skaitykite, klausykite ar žiūrėkite gestų kalba knygą „Anoniminiai
alkoholikai“ bei „Dvylika žingsnių ir Dvylika tradicijų“:
https://www.aa.org/pages/en_US/read-the-big-book-and-twelve-steps-andtwelve-traditions
o AA archyvai ir istorija: https://www.aa.org/pages/en_US/archives-andhistory
o AA Pasaulinės tarnybos YouTube kanalas:
https://www.youtube.com/channel/UC2nfvf9DeDA7QYvLeq4pQ-w



AA Grapevine tinklalapis: https://www.aagrapevine.org/
o AA Grapevine YouTube kanalas:
https://www.youtube.com/channel/UCI9uFLJ__aXT3-At0PlPWUQ



AA Online Intergroup: https://www.aa-intergroup.org/



Kaip suprasti anonimiškumą: https://www.aa.org/assets/en_US/p47_understandinganonymity.pdf

Prie AA Generalinės tarnybos biuro pasiūlymų
pridedame lietuviškas nuorodas:


AA Lietuvoje tarnybos biuro tinklalapis: www.aalietuvoje.org
o AA Lietuvoje regionų tinklalapiai: www.aaregionai.org



Knyga „Anoniminiai alkoholikai“ lietuvių kalba:
https://www.aalietuvoje.org/wpcontent/uploads/2019/10/Anoniminiai_alkoholikai.pdf



Kaip suprasti anonimiškumą:
https://www.aalietuvoje.org/pagrindinis/susipazinkite/kaip-suprastianonimiskuma/



AA gairės. Internetas: https://www.aalietuvoje.org/wpcontent/uploads/2020/03/AA-Gaires_Internetas.pdf

