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ČASOPIS SPOLOČENSTVA AA NA SLOVENSKU
Vychádza od opríla 2002

Som zodpovedný…
keď
ktokoľvek, kdekoľvek vystrie ruku o pomoc,
chcem,
aby ruka AA bola vždy na dosah
a za to
som zodpovedný.

VÍŤAZSTVO KAPITULÁCIE
Uvedomujeme si, že iba prostredníctvom úplnej porážky sme schopní urobiť
svoj prvý krok k oslobodeniu a sile. Priznať si svoju bezmocnosť sa nakoniec stáva
pevným podlažím, na ktorom sa dajú budovať nové a zmysluplné životy.

Časopis spoločenstva AA
na Slovensku

DENNÉ ZAMYSLENIA, str.14, Prvý krok
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7. tradíciia - Príspevky členov AA - Združenie pre služby AA
IBAN SK27 1100 0000 0026 6345 5021 / Tatra banka
Marec 2018 - Ročník 16, č. 64 - Vychádza štvrťročne ku koncu mesiaca
Uverejnené materiály sú majetkom spoločenstva AA, ktoré reprezentuje Kancelária služieb
AA na Slovensku. Redakcia nevracia zaslané príspevky a vyhradzuje si právo na ich krátenie a redakčnú úpravu. Uverejnené príspevky vyjadrujú iba osobnú skúsenosť a názor prispievateľov a nie postoj redakcie, ani AA ako celku.
Časopis je určený pre vnútornú potrebu AA a je verejne nepredajný.

Témy nasledujúceho čísla:
2. krok a 2. tradícia, Prísľuby, Slogany,
Moja cesta do AA – individuálne príbehy,
Moja služba v AA – infomítingy, liečebne, väznice
Služobné stretnutia, Spolupráca s profesionálmi
Slovník pojmov AA, Akcie AA , Reflexie
Pridružené skupiny s 12. krokovým programom :
Al Anon, Alateen, DDA, GA, NA, CODA, OA, SASA a
iné formy mítingov: Triezvy priestor, Skype stretnutia.
Ďakujeme všetkým, ktorí si nájdu čas a odvahu
a napíšu svoju skúsenosť. Pomôžete tak druhému trpiacemu.
Príspevky zasielajte do 10. 6. 2018
na e-mail adresu: redakcia.pramen@gmail.com
kde je možné časopis aj objednať.
Doporučený príspevok za časopis - 1,20 €
Celoročné predplatné vrátane poštovného - 8 € / á 1ks

