O álcool

e Eu

Eu

Trocaremos
experiências,
forças e
esperanças.

(Sempre)

O ser humano é um animal que aprende, e aprende fazendo.
Ler ou estudar é adquirir informação. ( analfabeto funcional )
Sei como fazer. Fé sem obras = morte.

Fazer ( vivenciar ) é adquirir conhecimento.
Sei fazer (Fé e obra. = vida )

Fazer repetidamente gera automatismo, hábito.
( neste caso gasta-se pouquíssima energia. )

Dr. Jekyll
Razão

X

Mr. Hyde
Emoções
Sentimentos

Ex. Nazista / racista – solução?
Bill - O medo e o orgulho
dizendo não se atreva a olhar
O Ego não pode ser forçado, ele tem de ser ouvido

Quantos conhecem
este livro?

Quantos já o leram?
Com até 1 ano.
De 1 a 3 anos?
De 3 a 6 anos
Mais de 6 anos
O Homem que eu era bebia, o
Homem que eu era voltará a
beber.

Quantas vezes?
5
10

+

Quantos aqui com
até 1 ano de AA?
De 1 a 3 anos?
De 3 a 6 anos
Mais de 6 anos
Cada vez que o leio já sou
um outro Homem.

Aconselho com bastante veemência a todos os
alcoólicos que leiam bem este livro, porque, mesmo
penetrando em suas páginas apenas por curiosidade,
talvez encontrem um campo muito fértil para deter-se,
meditar e até elevar uma prece.

A qtd é importante? William D. Silkworth, M. D.”

Quem já iniciou um Grupo baseado nos
Princípios (métodos) aqui transmitidos?
(e não com suas próprias ideias e convicções)

Qual o principal objetivo
deste livro?
O objetivo dos Princípios é o 11º passo
O deste livro prefácio 1ª edição -

Do que precisamente
trata este livro ? P 62

Se você achar que é um ateu, um agnóstico, um céptico ou se tiver alguma outra forma de orgulho
intelectual que não o permita acreditar o que está neste livro, sinto pena de você. Se ainda achar que é
suficientemente poderoso para ganhar no jogo da vida, sozinho, é assunto seu. Porém, se realmente
desejar abandonar a bebida de uma vez para sempre, e sinceramente achar que precisa de alguma
ajuda, sabemos que temos uma solução para você. Nunca falha, se dedicar ao nosso programa a
metade do entusiasmo que você costumava dedicar à procura da próxima bebida.
Seu Pai Divino jamais o decepcionará! Dr. Bob

Alguém me indicaria um Líder eleito?
Alguém já elegeu um Membro de AA?
Quem iniciará um Grupo baseado nos
Princípios (métodos) aqui transmitidos?
(experiência vivida)

