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WELKOM IN AA
Dit werkje is samengesteld om je kennismaking
met AA te vergemakkelĳken en haar doelstel-
lingen te verduidelĳken.
Het is pretentieloos bedoeld om je te helpen
wegwĳs te worden in:

- de vergadering
- de diensten
- AA in zĳn geheel
- jouw groep.

Moge het lezen van deze brochure een ruggen-
steun betekenen om te volharden in deze voor
jou levensbelangrĳke beslissing.

I. DEAA-GROEP
Tweedrankzuchtigen, die samen hun drankpro-
bleem bespreken, kunnen zich een AA-groep
noemen, mits zĳ trachten door middel van de
12 Stappen en de 12 Tradities van AA nuchter-
heid te verkrĳgen.
De uitbreiding van de groep gebeurt door het
12de stapwerk, zĳnde: “De AA-boodschapdoor-
geven”.
Het doel van de groep is het uitdragen van de
boodschap en het behouden van de nuchter-
heid van haar leden, door het beleven van de 12
Stappen en de 12 Tradities.
De 12 Tradities dienen om de AA-gemeenschap
te behouden en in stand te houden. Het lezen
en bespreken van het ”Big Book” (Anonieme
Alcoholisten) en het boek ”De Twaalf Stappen
en Twaalf Tradities” is het beste middel om tot
nuchterheid te komen. Het lezen van andere
AA-goedgekeurde literatuur wordt eveneens
ten zeerste aanbevolen.
Het leven van ieder AA-lid en ook dit van hen
die nog steeds lĳden onder de ziekte van het
alcoholisme, hangt af van de EENHEIDen de
DIENSTVAARDIGHEIDin onze gemeenschap om
tot HERSTELtekomen. Zie ook de brochure ”De
AA-groep”.

...
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DE TOEKOMST VAN AA VEREISTVAN ONS...

Het besef dat ons leven en de levens van
hen die nog tot AA zullen toetreden
afhangen van de eenheid in AA.

Het begrip dat de eenheid in AA behouden
blijft als het gemeenschappelijkwelzijn
op de eerste plaats komt.

Dit is ADC-goedgekeurde AA-literatuur.
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