TROJÚHELNÍK V KRUHU AA
UZDRAVENÍ • JEDNOTA • SLUŽBA

Kruh v našem znaku zastupuje celý svět Anonymních alkoholiků, uvnitř našeho nového úžasného světa
jsme našli osvobození od naší smrtelné posedlosti. Trojúhelník symbolizuje Tři Odkazy AA – Uzdravení,
Jednotu a Službu. Základna trojúhelníku představuje naše Uzdravení skrze Dvanáct Kroků. Dvě další
strany představují Jednotu a Službu. Tyto tři strany jsou sobě rovny.
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Na jednotě přímo závisí naše životy i životy těch,
Společenství AA je mnohem více než poukteří přijdou po nás. Střízlivost znamená dlouhý
há soustava principů, je to společenství alživot a štěstí pro lidského jedince. To samé předkoholiků, kteří jsou zapojeni do akce. Musístavuje jednota pro společenství AA jako celek.
me předávat poselství, jinak bychom sami
Pokud jsme jednotní, jako společenství přežimohli ochabnout, a ti, kteří se nedozvědí
jeme; pokud bude naše jednota v troskách,
pravdu, mohou zemřít. Za naše štěstí vděspolečenství zmizí. Většina jednotlivců
číme mnoha lidem a práci každého
se nedokáže uzdravit, pokud nemají
z nás. Jakmile jsme duchovně popodporu existující skupiny. Jednokročili, poznali jsme, že budeme
S
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ta, účinnost a dokonce i přežití
mít potřebu neustále dávat
společenství AA bude vždy zábez nároku na odměnu. Když
viset na neustálé ochotě vzdát
jsme takto žili a pracovali, pose některých osobních ambicí
chopili jsme, že se postupa tužeb na úkor zajištění sponě stáváme přitažlivějšími
lečného bezpečí a prospěchu.
pro druhé lidi v daleko větStejně jako obětování ambicí
ší míře, než tomu bylo kdysi.
znamená pro jednotlivce uzdraKdyž
nás
lidé
okolo
nás
zklaUZ
Í
vení, znamená pro skupinu i pro
mali, byli jsme schopni porozuD R AV E N
AA jako celek zajištění jednoty a tím
mět jejich motivům a příliš nás to
i naše přežití.
neovlivnilo.
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Já jsem kruh a strany trojúhelníka představují tři stránky mé osobnosti, fyzickou, emocionální
a duchovní. Ta poslední je základnou tohoto symbolu. Společně se všechny tři stránky mé osobnosti
transformují do střízlivého a šťastného života. Uzdravuji se fyzicky, emocionálně i duchovně.
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