ACRE
OS PRINCÍPIOS ACIMA DAS PERSONALIDADES
Vamos começar observando esta Tradição na XXXX. “O anonimato é
o alicerce espiritual de nossas Tradições, lembrando sempre de
colocar os princípios acima das personalidades”. Quando essa
Tradição fala em anonimato, ela fala da disposição humilde para se
XXXX os Três Legados de A. A. As Tradições de A. A. são os
princípios norteados para manter a nossa Irmandade unida porque da
nossa unidade dependem as nossas vidas e as vidas daqueles que
virão, e de como A. A. se relaciona com a sociedade. A Décima

Segunda Tradição diz que a verdadeira essência do anonimato é
praticar os 36 princípios, ou seja, os Três Legados de A. A. para que
possamos cumprir com a finalidade única de A. A. que é
permanecermos sóbrios e transmitir a mensagem aos alcoólicos que
ainda sofrem.
A Primeira Tradição diz que: “O Grupo tem que sobreviver para que o
indivíduo não pereça”. Fica ressaltado que o Grupo é a parte mais
importante de A. A. Ele precisa ser mantido dentro do espírito da
Quinta Tradição, para que isso aconteça a Décima Segunda Tradição
diz que a verdadeira essência do anonimato e o sacrifício para
praticar os princípios da recuperação, da unidade e do serviço, com
isso asseguramos a unidade de A. A. e evitaremos a desintegração do
Grupo e consequentemente a desintegração do indivíduo, isso só
acontece quando nós membros de A. A. colocamos os princípios
acima das personalidades.
Atualmente não somos abalados por quebra de anonimato como os
membros pioneiros foram nos primórdios de A. A. No decorrer do
tempo nossa Irmandade ficou sendo reconhecida e respeitada
mundialmente devido à prática dos princípios aprendidos com a
própria experiência dos pioneiros. A maior quebra de anonimato que
acontece hoje em dia são dos membros dentro da Irmandade quando
não respeitam os princípios que regem a irmandade, isto é uma
verdadeira quebra de anonimato. Porque quando se desvirtuam os
princípios, desvirtuamos a mensagem e nosso objetivo primordial.
Como falamos, a essência do anonimato está em aceitar e tentar
colocar os Três Legados de A. A. em prática. Com isso cumpriremos
com o nosso propósito primordial que é o mantermo-nos sóbrios e
ajudar outros alcoólicos a alcançares a sobriedade e estaremos
colocando os princípios acima das personalidades.
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