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סלוגנים
 של 

 אי אי
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AA
Slogans

1) Easy does it

2) First things first

3) Live and let live

4) But for the grace of God

5) Think think think

6) One day at time

7) Let go and let God

8) K.I.S.S.—Keep It 
Simple Stupid

9) Act as if

10) This, too, shall pass
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סלוגנים
 של 

 אי אי

1( אל תמהר

2( ראשון - ראשון אחרון - אחרון

3( תחיה ו תן לחיות

4( אבל בחסדי א-ל

5( חושב...חושב...חושב...

6( רק להיום 

7( תן לזה ללכת )שחרר( ואפשר לאלוקים

8( שמור על זה פשוט
   

9( תפעל כאילו...

10( גם את זה יעבור
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AA
Slogans

11) Expect miracles

12) I can’t, He can, I think 
I’ll let Him (Steps 1,2,3)

13) If it works, don’t fix it

14) Keep coming back, it 
works if you work it

15) Stick with the winners

16) Keep on trudgin.’

17) Sobriety is a journey, 
not a destination

18) Faith without 
works is dead
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סלוגנים
 של 

 אי אי

11( תצפה לניסים

 12( אני לא יכול הוא יכול אני חושב 
שאני אתן לו )צעדים 1,2,3( 

13( אם זה עובד - אל תתקן את זה 

14( תמשיך לבוא זה עובד 
אם עובדים את זה 

 15( תדבק למנצחים 

16( תמשיך לעשות מה שאתה עושה

17( מפוקחות זה דרך - זה 
לא תחנה סופית

 18( אמונה בלי פעולה - תמות
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AA
Slogans

19) Poor me, poor me, 
pour me another drink

20) To thine own self be true

21) I came; I came to; I came 
to believe (Steps 1,2,3)

22) Live in the NOW

23) If God seems far 
away, who moved?

24) Turn it over

25)A.A.= Altered Attitudes

26) Nothing is so bad, a drink 
won’t make it worse
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סלוגנים
 של 

 אי אי

19( אני מסכן אני מסכן 
תמזוג לי עוד כוס

20( תהיה אמיתי עם עצמך

21() הגעתי הגעתי ל הגעע
תי לאמונה )צעדים 1,2,3(.

 22( תחיה בעכשיו

 23(אם אלוקים נראה 
רחוק - מי התרחק?

24( תהפוך דף
 25(איי איי -- )גישות שהשתנו(

26( אין דבר גרוע ככל שיהיה 
ששתיה)שימוש(לא יהפוך 

את זה לגרוע יותר
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AA
Slogans

27) We are only as sick 
as our secrets

28) There are no 
coincidences in A.A.

29) Be part of the solution, 
not the problem

30) Sponsors: have one 
use one be one

31) I can’t handle it 
God; you take over

32) Keep an open mind

33) It works it really does!
(page 88 in the Big Book)

34) Willingness is the key
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סלוגנים
 של 

 אי אי

27( אנחנו חולים כמו הסודות שלנו

28( אין באיי איי צירופי מקרים 

29( תהיה חלק מפתרון 
- לא חלק מבעיה

30( ספונסר שיהיה לך אחד 
תשתמש באחד ותהיה גם אחד

31( אני לא יכול להתמודד 
עם זה! אלוקים קח את זה ממני! 

32( שמור על פתיחות ראש
 

33( זה עובד זה באמת עובד! 

34( נכונות זה המפתח
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AA
Slogans

35) More will be revealed

36) You will intuitively know

37) You will be amazed

38) No pain, no gain

39) Go for it

40) Keep the plug in the jug

41) Do it sober

42) Let it begin with me

43) Just for today

44) Sober `n` crazy
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סלוגנים
 של 

 אי אי

35( עוד הרבה דברים יתגלו

36( תדע בדרך אינטויטיבית 

37( תתפלא

38( אין כאב - אין רווח

39( לך על זה 

40( שמור תקע בשקע

41( עשה את זה )מפוקח(

42( תן לזה להתחיל ממני 

43( רק להיום. 

44( מפוקח ומטורף
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AA
Slogans

45) Pass it on.

46)It’s in the book.

47) You either are 
or you aren’t.

48)  Before you say I 
can’t, say I’ll try.

49) Don’t quit before the 
miracle happens.

50) Some of us our 
sicker than others.

51) We’re all here because 
we’re not all there.

52) Alcoholism is an equal 
opportunity destroyer.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

45( תעביר את זה הלה 
)שחרר את זה ( 

46( יש את זה בספר 

47( או שאתה כן או שאתה לא

48( לפני שתגיד אני לא 
יכול תגיד אני אנסה 

49( אל תפרוש לפני שהנס קורה

50( חלק מאיתנו חולה יותר מאחרים.

51( כולנו כאן בגלל שלא כולנו כאן.

52( אלכוהוליזם מחריב 
הזדמנויות שוות.
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AA
Slogans

53) Practice an attitude 
of gratitude.

54) The road to sobriety 
is a simple journey for 
confused people with a 
complicated disease.

55) Another friend of Bill W.’s.

56) God is never late.

57) Have a good day, 
unless of course you have 
made other plans.

58) Decisions aren’t forever.

59) It takes time.

60) 90 meetings in 90 days.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

53( תרגל גישה של אסירות תודה 

54( דרך להחלמה זה מסע 
פשוט לאנשים מבולבלים 

עם מחלה מסובכת

W 55( עוד חבר לביל 

 56( אלוקים זה אף פעם לא מאוחר. 

57( שיהיה לך יום טוב,רק אם 
אין לך תוכניות אחרות.

 58( החלטות הם לא לנצח.

 59(זה לוקח זמן

 60( 90 מפגשים ב90 יום.
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AA
Slogans

61) You are not alone.

62) Where you go, 
there you are.

63) Don’t drink, read the Big 
Book, and go to meetings.

64) Use the 24—hour plan.

65) Make use of the 
telephone therapy.

66) Stay sober for yourself.

67) Look for the similarities 
rather than differences.

68) Remember your last drunk.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

61( אתה לא לבד )יותר(.

 62( לאן שאתה הולך - לשם תגיע

 63( אל תשתה,קרא ספר 
הגדול ובוא למפגשים 

64( תשתמש בתוכנית ל24 שעות 

65( נצל טיפול טלפוני.

66( השאר נקי בשביל עצמך. 

67( חפש את המשותף 
לא את ההבדל. 

68( זכור את המשקה האחרון שלך.
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AA
Slogans

69) Remember that 
alcoholism is incurable, 
progressive, and fatal.

70) Try not to place conditions 
on your sobriety.

71) When all else fails, 
follow directions.

72) Count your blessings.

73) Share your happiness.

74) Respect the 
anonymity of others.

75) Share your pain.

76) Let go of old ideas.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

69( זכור שאלכוהוליזם לא ניתן 
לריפוי מתקדם וקטלני.

70( נסה לא לתת תנאים למפוקחות.

71( כאשר כל השאר נכשל 
- בצע את ההוראות.

72( ספור את הברכות 
)הצלחות( שלך.

73( שטף את השמחה שלך
 

74( כבד אנונימיות של אחרים 

75( שטף את כאבך.

76( תן לרעיונות הישנים שלך לעזוב
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AA
Slogans

77) Try to replace guilt 
with gratitude.

78) What goes around, 
comes around.

79) Change is a process, 
not an event.

80) Take the cotton out of your 
ears and put it in your mouth.

81) Call your sponsor 
before, not after, you 
take the first drink.

82) Sick and tired of 
being sick and tired.

83) It’s the first drink 
that gets you drunk.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

77( תנסה להחליף מקומות בין 
אשמה לאסירות תודה

 78( מה שעובר מסביב בא מסביב. 

79( שינוי - זה תהליך לא תוצאה.

 80( תוציא צמר גפן מאוזניים 
ושים אותו בפה.

 81( תתקשר לספונסר לפני - לא 
אחרי שאתה לוקח משקה ראשון

 82( חולה ועייף להרגיש חולה ועייף.

 83( זה משקה הראשון 
שעשה אותך שיכור.
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AA
Slogans

84) To keep it, you have 
to give it away.

85) Man’s extremity is 
God’s opportunity.

86) The price for serenity and 
sanity is self—sacrifice.

87) One alcoholic talking to 
another one equals one.

88) Take what you can 
use and leave the rest.

89) What if........

90) Yeah but.........

91) If only.........
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סלוגנים
 של 

 אי אי

84( בשביל לשמור את זה 
אתה צריך למסור את זה .

85( קצה יכולת של בן אדם - 
תחילת יכולת של אלוקים.

86( מחיר של שלווה - זה 
שפיות והקרבה עצמית. 

87( כשאלקוהוליסט אחד 
מדבר לשני שניהם שווים.

88( קח מה שאתה יכול ותשתמש 
איתו ואת השאר עזוב.

89(מה אם....

90( כן, אבל......

91(רק אם....
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AA
Slogans

92) Help is only a 
phone call away.

93) Around A.A
or in A.A.?

94) You can’t give away 
what you don’t have.

95) One drink is too many 
and thousand not enough.

96) Half measures 
availed us nothing.

97) Anger is but one letter 
away from danger.

98) Courage to change.

99) Easy does it, but DO it.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

92( עזרה היא רק במרחק 
שיחת טלפון.

93( סביב איי איי או בתוך איי איי ?

 94( אתה לו יכול לתת אם אין לך. 

95( משקה אחד - זה יותר מדי.
אלף בקבוקים - לא מספיק.

96( חצאי פעולות לא נותנות 
חצאי תוצאות.

97( כעס זה אות - ברך מהסכנה.

98( אומץ לשנות. 

99( תעשה את זה לאט ,אבל תעשה.
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AA
Slogans

100) Bring the body and 
the mind will follow.

101) Accept your admission.

102) Remember when!

103) Tighten     
up(financially).

                                
104) We A.A.’s are 
‘gifted’ people.

105) There are 12 steps in the 
ladder of complete sobriety

106) Fear is the darkroom 
where negatives are 
developed.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

100( תביא את הגוף הרגש 
והשכל יבואו אחריו. 

101( קבל הודאה שלך.

 102( זכור כאשר... 

103( הדק את החגורה )חסכון כלכלי(. 

104( אנחנו באיי איי אנשים מחוננים. 

105( יש 12 מדרגות בסולם 
של פקחון מלא 

106( פחד זה החדר החשוך שבו 
גודל )מתפתח( שליליות
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AA
Slogans

107) Before engaging your 
mouth, put your mind in gear.

108) I want what I want 
when I want it.

109) There is no 
chemical solution to a 
spiritual problem.

110) A.A is not something 
you join, it’s a way of life.

111) We can be positive that 
our drinking was negative.

112) Spirituality is the ability to 
get our minds off ourselves.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

107( תפעיל את המח לפני 
שאתה מפעיל את הפה

 108( אני רוצה מה שאני 
רוצה מתי שאני רוצה

 109( אין פיתרון כימי לבעיה רוחנית.
 

110( איי איי זה לא משהו שאתה 
מצטרף אליו - זה דרך חיים

111( אנחנו יכולים להיות חיוביים 
השתיה שלנו היא שלילית.

 112( רוחניות היא היכולת 
לקבל דעתינו על עצמינו
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AA
Slogans

113) Faith is spelled 
a—c—t—i—o—n.

114) Take the mess to 
your sponsor, take the 
message to the meeting.

115) If I think, I won’t drink

If I drink, I can’t think.

116) Stay in the main tent, 
and out of the sideshow.

117) The first step in 
overcoming mistakes 
is to admit them.

118) Formula for failure: 
try to please everyone.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

113( אמונה קריא פ-ע-ו-ל-ה

114( את הבלגן שלך תביא 
לספונסר - לפגישה תביא מסר

115( אם אני חושב - אני רוצה לשתות 
אם אני שותה אני לא יכול לחשוב

116( השאר באוהל המרכזי 
,אך מחוץ להצגה.

117( צעד ראשון בלהתגבר על 
טעויות - זה להודות בהם

118( נוסחה לכישלון היא 
לנסות לרצות את כולם
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AA
Slogans

119) Sorrow is looking back 
worry is looking around.

120) Willpower=our 
willingness to use a 
Higher Power.

121) AA is an education 
without graduation.

122) When your head 
begins to swell your 
mind stops growing.

123) A journey of a 1,000 miles 
begins with the first step.

124) G.O.D.=Good 
Orderly Direction.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

119( צער - זה להסתקל אחורה 
דאגה - זה להסתכל מסביב

120( כח רצון אצלינו זה רצון 
להשתמש בכח עליון

121( איי איי הוא חינוך שלא נגמר

122( כאשר אתה מתנפח השכל 
שלך מפסיק להתפתח.

123( מסע בת 1000 קילומטר 
מתחילה בצעד ראשון

124( ר"ת אלוקים באנגלית 
כיוון טוב ומסודר
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AA
Slogans

125) Be as enthusiastic 
about A.A

as you were about 
your drinking.

126) You received without cost, 
now give without charge.

127) Humility is our 
acceptance of ourselves.

128) Trying to pray is praying.

129) Get it – —give 
it——grow in it.

130) Faith is not belief 
without proof but trust 
without reservation.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

125( תהיה פעיל באיי איי כמו 
שהיית פעיל בשתיה. 

126( קודם לקחת בלי לשלם 
כעת תתן בלי להרוויח 

127( ענווה אצלינו זה קבלה עצמית.
 

128( נסיון לתפילה - היא תפילה .
 

129( קבל את זה תן את זה תגדל מזה. 

130( אמונה היא לא אמונה ללא 
הוכחה אלא אמון ללא סייג.
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AA
Slogans

131) We’re responsible for 
the effort not the outcome.

132) This is a selfish program.

133) E.G.O.=Edging God Out.

134) Keep your sobriety 
first to make it last.

135) I drank: too much—
too often—too long.

136) A.A will work if 
you want it to work

137) Minds are like 
parachutes—they won’t 
work unless they’re open.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

131( אנחנו אחראים על 
המאמץ לא התוצאה.

 
132( זו תוכנית אנוכית 

133( ר"ת איגו - להוציא את 
אלוקים מחוץ לתחום )אנגלית(

 
134( שמור על החלמה שלך 

במקום ראשון כדי שהיא תמשך  

135( אני שותה כ"כ הרבה 
כ"כ תדיר וכ"כ הרבה זמן

136( איי איי תעבוד אם אתה 
רוצה שהיא תעבוד

137( מח הוא כמו מצנח - לא 
רוצה לעבוד עד שיפתח.
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AA
Slogans

138) What you hear and 
see here, stays here.

139) Alcoholism is the 
only disease that tells 
you you’re all right.

140) If you turn it over 
and don’t let go of it, you 
will be upside down.

141) An A.A meeting is where 
losers get together to talk 
about their winnings.

142) A.A is a school in which we 
are all learners and all teachers.

143) God taught us to laugh 
again but God please don’t let 
us forget that we once cried.
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סלוגנים
 של 

 אי אי
138( מה שאתה רואה כאן 

ושומע כאן ישאר כאן. 

139( סקסוהליזם היא מחלה היחידה 
שאומרת לך שאתה בסדר גמור 

140( אם תהפוך אותו ולא תשחרר 
אותו אתה -  תתהפך. 

141( בפגישת איי איי  המפסידים 
מתקבצים יחד כדי לדבר 

על נצחונות שלהם. 

142( באיי איי  זה בית הספר איפה 
שכולנו גם מורים וגם תלמידים. 

143( אלוקים תלמד אותנו לצחוק שוב,אך 
אל תתן לנו בבקשה לשכוח שפעם בכינו.
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AA
Slogans

144) Serenity is not freedom 
from the storm but peace 
amid the storm.

145) A.A may not solve all 
your problems but it is 
willing to share them.

146) It isn’t the load that 
weighs us down—it’s 
the way we carry it.

147) Principles before 
personalities

148) When you do all the 
talking you only learn 
what you already know.

149) The 7t’s —Take Time to 
Think The Thing Through.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

144( שלווה היא לא חופש מהסערה 
- היא שלום באמצע הסערה.

145( איי איי  לא תפתור לך כל הבעיות 
אבל היא מוכנה לשטף אותם.

146( זה לא עומס שמטביע אותנו 
- זה דרך לשאת את העומס.

147( עקרונות לפני האישיות

148( כאשר אתה עוסק בדיבורים הללו 
- אתה לומד את מה שאתה כבר יודע.

149( שבע "T" קח את הזמן 
לחשוב את פני הדברים.
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AA
Slogans

150) There are none too 
dumb for the A.A

program but many 
are too smart.

151) We all have another 
drunk left in us but we 
don’t know if we have 
another recovery in us.

152) To be forgiven 
we must forgive.

153) When we surrender 
to our Higher Power, 
the journey begins.

154) The person with the 
most sobriety at a meeting 
is the one who got up 
earliest that morning.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

150( אי אפשר להיות טיפש מדי בשביל 
תוכנית זו אבל אפשר להיות חכם מדי.

 
151( לכולנו יש משקה נוסף בתוכינו אך 

לא בטוח שיש בנו עוד החלמה ממנו.
 

152( חייבים לסלוח שאחרים יסלחו לנו. 

153( כאשר נכנעים לכח 
עליון - המסע מתחיל.

154( בן אדם עם החלמה הכי 
ארוכה בפגישה - זה בן אדם 

שהתעורר הכי מוקדם מכולם.
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AA
Slogans

155) Knowledge of the answers 
never made anyone slip—
it was failing to practice 
the answers known.

156) H.A.L.T.=Don’t get 
too Hungry, Angry, 
Lonely or Tired.

157) F.E.A.R.=Frustration, 
Ego, Anxiety, Resentment.

158) The 12 Steps tell us how 
it works; the 12 Traditions 
tell us why it works.

159) Without A.A., it’s Amen.

160) If faith without works 
is dead; then willingness 
without action is fantasy.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

155( ידיעת התשובות לשאלות לא 
עשתה דרך חלקה לאף אחד נחלקים 

בתרגול של תשובות הידועות. 

156( ר"ת "עצור")באנגלית( 
עייף רעב בודד כועס. 

157( ר"ת "פחד" )אנגל'( 
תסכול,איגו, חרדה ,טינה. 

158( 12 צעדים מלמדים אותנו איך זה 
פועל 12 מסורת מלמדות למה זה פועל.

 
159( בלי איי איי - אמן. 

160( אם אמונה בלי - מתה אז 
נכונות בלי פעולה - פנטזיה.
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Slogans

161) When a person tries to 
control their drinking they 
have already lost control.

162) The task ahead of us 
is never as great as the 
Power behind us.

163) Seven days 
without an A.A

meeting makes one weak.

164) You are not required 
to like it, you’re only 
required to DO it.

165) When wallowing in 
your self—pity, get off the 
cross, we need the wood.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

161( כאשר בן אדם מנסה 
לשלוט בשתיה שלו - סימן 

שהוא איבד שליטה כבר.

 162( המסימה שלפנינו אף פעם לא 
גדולה יותר מכח גדול שמאחורינו.

163(7 ימים בלי מפגשים עושים 
.)WEAK( את הבן אדם חלש

164( לא דורשים ממך שתוהב את 
זה דורשים שתעשה את זה. 

165( כאשר מתפתלים ברחמים עצמיים 
-תרד מהצלב אנחנו צריכים את העץ.
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Slogans

166) In A.A
we don’t carry the alcoholic; 
we carry the message.

167) The results are 
in God’s hands.

168) We are not human beings 
having spiritual experiences; 
we are spiritual beings 
having human experiences.

169) Remember nothing is 
going to happen today that 
you and God can’t handle.

170) Your Turn in the barrell.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

166( באיי איי  אנחנו לא נושאים את 
המכור אנו נושאים את המסר. 

167( תוצאות בידי אלוקים. 

168( אנחנו לא בני אנוש שיש 
להם חוויה רוחנית - אנחנו ייצורים 

רוחנים שיש להם חוויה אנושית. 

169( זכרו שום דבר לא יקרה 
היום שאתה ואלוקים לא 

תוכלו להתמודד איתו. 

170( תור שלך בחבית.
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Slogans

171) Don’t watch the slippers, 
watch those who don’t slip...
watch them go through 
difficulties and pull through.

172) If we knew which drink 
was going to cause wet brain; 
we would stop just before it.

173) It’s a shame we can’t forget 
our troubles the same way 
we forget our blessings.

174) Be careful what you pray 
for; you’re liable to get it.

175) The time to attend a meeting 
is when you least feel like going.

176) I’ve been sober and I’ve 
been drunk Sober’s better.
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סלוגנים
 של 

 אי אי
171( אל תתסתכל על מחליקים 

תסתקל על מי שלא מחליק איך הוא 
הולך דרך קשיים ומצליחים.

172( אם היינו יודעים איזה משקה מרטיב 
את המוח - היינו מפסיקים רק לפניו.

173( זו בושה שאנחנו לא שוכחים 
צרות שלנו באותה דרך אנו 

שוכחים הצלחות שלנו.

174( תזהר כאשר אתה מתפלל על 
משהו - אתה עלול לקבל את זה.

175( אם לא בא לך ללכת למפגש 
- זה הזמן ללכת למפגש.

 
176( הייתי שיכור והייתי מפוכח 

- להיות מפוקח יותר טוב.
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AA
Slogans

177) A.A
is the highest priced club 
in the world If you have 
paid the dues, why not 
enjoy the benefits?

178) The first step is the 
only step a person can 
work perfectly.

179) The will of God will never 
take you where the grace of 
God will not protect you.

180) Your Big Book is 
your sponsor too.

181) A.A never opened the 
gates of heaven to let me 
in, A.A did open the gates 
of hell to let me out.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

177( איי איי  זה מועדון היוקרתי 
בעולם! אם שילמת דמי כניסה 

למה לא להנות מהיתרונות?

178( צעד הראשון הוא הצעד היחיד 
שצריך להעשות בשלמות.

179(רצון האלוקים לא יקח אותך 
למקום שחסדי האל לא יגנו עליך.

180( ספר הגדול שלך הוא גם ספונסר .

181( איי איי אף פעם לא פתחה שערי 
גן עדן בשבילי להכנס לשם איי איי פתח 

בשבילי שערי גהנום לצאת משם.
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AA
Slogans

182) The only thing we take 
from this world when we 
leave is what we gave away.

183) Time wasted in getting 
even can never be used 
in getting ahead.

184) Some A.A.’s are so 
successful that they turn 
out to be almost as good as 
they used to think they were 
when they were drinking.

185) Sobriety delivers 
everything alcohol promised.

186) Possibilities and miracles 
are one in the same.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

182( הדבר היחיד שאנחנו לוקחים 
איתנו כאשר אנו עוזבים את העולם 

הזה הוא מה שנתנו לאחרים. 

183( בזמן המבוזבז בכדי 
להשתוות לאחרים אי אפשר 

להשתמש כדי להתקדם . 

184( כמה חברי איי איי   כל כך 
הצליחו שנהיו טובים כמו שהיו 

חושבים פעם  כאשר היו שותים .
 

185( מפקחות מספקת בפועל 
כל דבר שאלקוהול מבטיח.

186( אפשרויות וניסים הם אחד .
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Slogans

187) Get out of the driver’s 
seat and let God.

188) H.O.W.=Honesty, Open—
mindedness, Willingness.

189) Taking others inventory 
(when you should be 
taking your own).

190) First we stayed sober 
because we have to...then 
we stay sober because we 
are willing to...then we stay 
sober because we want to.

191) Slogans are wisdom 
written in shorthand.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

187( תעזוב את המושב של נהג 
ואפשר לאלוקים לנהוג. 

188( "איך"  ר"ת  כנות    
פתיחות דעת ונכונות.

 189( לעשות ספירת מלאי 
לאחרים כאשר אתה אמור 

לעשות ספירת מלאי לעצמך.

 190( בתחילה אנו נשארים מפוקחים 
כי אנו חייבים אחרי זה אנו נשארים 

מפוקחים כי אנו נכונים אחרי זה אנו 
נשארים מפוקחים כי אנו רוצים .

 
191(סלוגנים הם חוכמה 

שכתובה בקצרצרים.
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AA
Slogans

192) Active alcoholics 
don’t have relationships; 
they take hostages.

193) Everyday is a gift that’s 
why we call it the present.

194) If you find a path with 
no obstacles, it probably 
doesn’t lead anywhere.

195) Every recovery from 
alcoholism began with 
one sober hour.

196) Each and every alcoholic, 
sober or not, teaches us 
valuable lessons about 
ourselves and recovery.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

192( אלקוהליסטים פעילים אין להם 
מערכות יחסים הם לוקחים בני ערובה  . 

193( כל יום הוא מתנה עם חיים 
בהוווה בשביל זה "הווה " נקרא 

באנגלית "PRESENT" )מתנה(.

 194( אם אתה מוצא את שביל 
ללא מכשולים, קרוב לוודאי 

שהוא אינו מוביל לשום מקום.
 

195( כל החלמה מתחילה משעה נקיה. 

196( כל אלקוהוליסט מפוקח 
או לא מלמד אותנו פרק על 

עצמינו ועל החלמה.
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Slogans

197) We had to quit 
playing God.

198) Don’t compare—identify.

199) Don’t intellectualize—
utilize.

200) RULE 62: don’t take 
yourself seriously.

201) A.A has a wrench to 
fit every nut that walks 
through the door.

202) Living in the 
here and now.

203) How does one become 
an old—timer? Don’t 
drink and don’t die.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

197( נאלצנו להפסיק לשחק אלוקים. 

198( אל תשווה - תזדהה.

199( אל תחקור את הכלים  
תשתמש בהם.

200( חוק מס'62 - אל תקח 
את עצמך ברצינות.

201( איי איי יש לו מפתח לכל 
שייבה שנכנס דרך הדלת.

202( לחיות כאן ועכשיו. 

203( איך נהיים חברים וותיקים? 
לא משתמשים ולא מתים.
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Slogans

204) A.A spoils your drinking

205) Faith is our greatest gift; 
its sharing with others our 
greatest responsibility.

206) If you want to drink, 
that is your business...if 
you want to quit and can’t, 
that is A.A.’s business.

207) In a bar, we got 
sympathyas long as 
our money lasted

In A.A., we get understanding 
for nothing.

208) My worst day in 
sobriety is better than 
my best day drunk.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

204( איי איי מקלקל השתייה שלך
 

205( אמונה היא המתנה הכי 
גדולה .לשטף אם אחרים זה 

אחראיות הכי גדולה. 

206( אם אתה רוצה לשתות זה 
העסק שלך.אם אתה רוצה לצאת ולא 

יכול - זה כבר בעיה של חברותא. 

207( בבר, קיבלנו אהדה --- כל 
עוד הכסף שלנו נמשך.באיי איי 

קיבלנו אהבה עבור כלום.

208( יום הכי גרוע בהחלמה יותר 
טוב מיום הכי טוב במחלה.
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Slogans

209) The elevator is broken  
—use the Steps.

210) Let it begin with me.

211) When all else fails, the 
directions are in the Big Book.

212) Trust God, clean 
house, help others.

213) Anonymity is so important 
it’s half of our name.

214) If we don’t grow, 
we gotta go.

215) All you need to 
start your own A.A

meeting is a resentment 
and a coffee pot.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

209( מעלית נשברה - תשתמש 
במדרגות )צעדים (. 

210( תן לזה להתחיל מעצמך.
 

211( כשכולם נכשלו - הכיוון 
תמצא בספר הגדול. 

212( תבטח באלוקים,תנקה 
בית,תעזור לאחרים.

 
213( אנונימיות היא כל כך חשובה 

- זה הרי חצי מהשם שלך. 

214( אם אנו לא גודלים - אנו הולכים.
 

215( כל מה שאתה צריך כדי להתחיל 
מפגש איי איי - זה טינות ופינת קפה.
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Slogans

216) Religion is for those who 
fear Hell, spirituality is for 
those who have been there.

217) Intolerance = Contempt, 
prior to investigation.

218) When you are a sponsor, 
you get out of yourself If I 
serve, I will be served.

219) Why recovery never ends: 
the disease is alcoholism, 
not alcoholWASm.

220) The A.A way of life 
is meant to be bread for 
daily use, not cake for 
special occasions.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

216( דת - זה לאלה שמפחדים מגהנום 
רוחניות זה בשביל אלה שהיו שם. 

217( אי סבילות פירושה 
בזיון לפני הכרות . 

218( כאשר אתה ספונסר - אתה 
יוצא מתוך עצמך כשאתה 

משרת- משרתים אותך.

219( למה החלמה אף פעם לא 
נגמרת כי זה אלכוהליזם ולא 

אלכוהלוואזם  )"וואז" -"היה" )אנגלית( (

220( תוכנית היא דרך חיים ליום יום 
ולא עוגה לאירועים מיוחדים .
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Slogans

221) The smartest thing an A.A
member can say is, help.

222) You are exactly where 
you are supposed to be.

223) God will never give you 
more than you can handle.

224) Slow but sure.

225) A coincidence is a miracle 
in which God chooses to 
remain anonymous.

226) There is no such thing, 
as a bad meeting.

227) Give time time.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

221( דבר הכי חכם שחבר איי 
איי יכול להגיד - זה "עזרו לי".

222( אתה נמצא בדיוק במקום 
שאתה אמור להיות.

 
223( אלוקים לעולם לא יתן לך דבר 

שאתה לא תוכל להתמודד איתו.

224( לאט אבל בטוח. 

225( צירוף מקרים - הוא נס שאלוקים 
בוחר להשאר שם בעילום שם. 

226( אין דבר כזה מפגש רע. 

227( תן זמן לזמן.
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Slogans

228) I can do something 
for 24 hours that would 
appall me if I had to keep 
it up for a LIFETIME.

229) The lesson I must learn 
is simply that my control is 
limited to my own behavior, 
my own attitudes.

230) A.A works for people 
who believe in God 

A.A works for people who 
don’t believe in God

A.A NEVER works for people 
who believe they ARE God.

231) Just for today I will try 
to live through this day only, 
and not tackle my whole 
life problems at once.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

228( אני יכול לעשות ב24 שעות 
דברים שפחדתי לעשות כל החיים.

 
229( שיעור שאני צריך ללמוד הוא 

רק ששליטה שלי מוגבלת גם על 
התנהגות שלי גם על הגישות שלי.

230( איי איי עובד לאנשים שמאמינים 
באלוקים איי איי עובד לאנשים שלא 

מאמינינם באלוקים .אך איי איי לא עובד 
לאנשים שמאמינים שהם אלוקים. 

231( רק להיום אשתדל לעבור רק את 
היום הזה ולא לנסות לפתור בעיות 

של כל החיים שלי בבת אחת.
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Slogans

232) There are two days 
in every week which we 
have no control over—
yesterday and tomorrow

Today is the only day 
we can change.

233) It is not the experience 
of today that drives people 
mad, it is remorse of yesterday 
and the dread of tomorrow.

234) A drug is a drug.

235) Pain is the touchstone 
of spiritual growth.

236) God has no grand kids.

237) There is a God 
and I’m not it.
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 של 

 אי אי

232( יש רק שני ימים שאין לנו שליטה 
עליהם - זה אתמול ומחר.היום הוא 

היום היחיד שאנו יכולים לשנות.

233( זה לא הנסיון של היום עושה 
את האנשים משוגעים - זה או חרטה 

על אתמול או חרדה מהמחר.

234( סם הוא סם.

235( כאב הוא אבן הבוחן 
של צמיחה רוחנית. 

236( לאלוקים אין נכדים.

237( יש אלוקים והוא לא אני.
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Slogans

238) The road to resentment 
is paved with expectation.

239) Be nice to newcomers 
one day they may be 
your sponsor.

240) Denial is not a 
river in Egypt, but you 
can drown in it.

241) Guilt is the gift that 
keeps on giving.

242) The flip side to 
forgiveness is resentments.

243) There is no magic in 
recovery only miracles.
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 של 

 אי אי

238( דרך לטינה מרוצפת  בציפיות. 

239( תהיה נחמד עם חברים 
חדשים - יום אחד אחד מהם 

יכול להיות הספונסר שלך.
 

240(הכחשה היא לא נהר במצרים 
אבל אתה יכול לטבוע שם.

241( האשמה היא המתנה שלא נגמרת.

242( צד השני של מטבע 
של סליחה היא הטינה.

243( אין שום כישוף 
בהחלמה - רק נסים.
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Slogans

244) Fear is the 
absences of faith.

245) Courage is faith that 
has said its prayers.

246) Depression is anger 
toward inward.

247) Alcoholics heal from 
the outside in, but feel 
from the inside out.

248) 3 A’s in A.A.—affection/
attention/appreciation

249) If it is meant to 
mbe, I can’t stop it

If it isn’t God’s will, I 
can’t make it happen.
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 של 

 אי אי

244( פחד הוא העדר אמונה. 

245( אומץ זה האמונה שכבר 
אמרה את כל התפילות שלה.

 
246( דיכאון הוא כעס כלפי פנימה.

247( אלכהוליסט מחלים מחוץ 
לפנים אך מרגיש מבפנים החוצה.

  "affection" באיי איי "A" 3 )248 
" ַאֲהָבה"  "attention" " תשומת 

הלב"  ="appreciation" "הֹוָקָרה"

249( אם זה אמור להיות, אני לא יכול 
לעצור את זה. אם זה לא רצון אלוקים, 

אני לא יכול לגרום לזה לקרות.



80

AA
Slogans

250) There are A.A members 
who make things happen 
there are A.A members who 
watch things happen there are 
A.A members who DON’T 
KNOW anything happened

251) Don’t drink, don’t think 
and go to meetings.

252) A.A is the last 
stop on the train.

253) One is too many, a 
thousand is not enough.

254) To be of maximum 
service to others.

255) We’ll love you, until 
you learn to love yourself.
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 של 

 אי אי

250( יש חברים  שגורמים לדברים 
לקרות יש חברים שרואים שקורים 

דברים אצל חברים אחרים ויש 
חברים שלא יודעים מה קורה.

251( אל תשתה אל תחשוב 
ותבוא למפגשים.

252( איי איי זה תחנה 
הסופית של רכבת. 

253( אחד זה יותר מדי 
אלף זה לא מספיק.

 254( להיות במקסימום שירות לאחרים.
 

255( אנחנו נאהב אותך עד 
שתלמד לאהוב את עצמך.
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256) When you run out of 
quarters for your a——
kicking machine, I’ve got an 
extra roll for you to use.

257) Try to be grateful and 
resentful at the same time, 
you can’t serve two masters.

258) Write a gratitude list 
and count your blessings.

259) You can always tell 
an alcoholic, but you 
can’t tell him much.

260) Faith chases away fear.

261) Take other people’s 
inventory until you 
can take your own.
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 אי אי
256( כשאתה רץ להשיג עוד מטבעות 

למכונת בעיטות - אני יש לי בשבילך 
שק שלם )כאשר אתה מנסה להלקאות את עצמך ונגמר לך 

סיבות על מה - לי יש עוד כמה דברים שתמשיך להלקאות את עצמך(

257(תנסה להיות אסיר תודה 
ובטינות באותו זמן - אתה לא 

יכול לשרת שני אדונים. 

258( כתוב רשימת אסירויות תודה 
וספור כמה דברים טובים קורים.

 
259( אתה תמיד יכול לומר לאלקוהליסט 

אך אתה לא יכול לומר לו הרבה.
 

260( האמונה מגרשת פחדים. 

261( קח ספירת מלאי של אחרים עד 
שתהיה מסוגל לעשות ספירת מלאי שלך.
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Slogans

262) Pain before sobriety 
and pain before serenity.

263) Unity, recovery, 
and service.

264) If you want to hide 
something from an alcoholic, 
hide it in the Big Book, because 
that’s where he’ll find it.

265) Sobriety, then serenity.

266) Live life on life’s terms.

267) She came through the 
back door of A.A (Alanon).

268) When we couldn’t 
dominate, control, or 
manipulate, we would ask 
for terms and conditions.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

262( כאב לפני החלמה 
וכאב לפני שלווה. 

263( אחדות החלמה ושרות. 

264( אם אתה רוצה להסתיר משהו 
מאלקוהליסט שים את זה בספר הגדול 

כי שם הוא בטוח ימצא את זה. 

265( קודם החלמה אחרי זה שלווה. 

266( תחיה חיים לפי הכללים שלהם.

267( היא נכנסה לאיי איי 
בדלת האחורית.

 
268( כשאנו לא יכולים לשלוט ותמרן 

אנו מבקשים חוקים ותנאים.
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AA
Slogans

269) People who are wrapped 
up in themselves make a very 
small package indeed...

270) The bottle, big 
house, or the box.

271) Death, insanity, 
or recovery.

272) We have a choice.

273) We don’t get run over 
by the train, we get hit by 
the engine (1st drink).

274) If you wonder if you’re an 
alcoholic, you probably are.

275) Instant a——hole, 
just add alcohol.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

269( אנשים העטופים בעצמם 
תעשו עטיפה קטנה יותר... 

270( בקבוק ,בית גדול או תיבה. 

271( מוות ,שיגעון או החלמה. 

272( לנו יש בחירה. 

273( אנחנו לא נדרסים עם רכבת -אנו 
לפגעים עם הקטר )משקה ראשון(.

 
274( אם אתה מופתע שאתה 

אלקהוליסט - ככל הנראה זה מי שאתה.

275( תכין חור ורק תוסיף אלכוהול.
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Slogans

276) I didn’t get into 
trouble every time I drank, 
but every time I got in 
trouble I was drunk.

277) Insanity is defined as 
doing the same thing over, 
and over again, expecting 
different results.

278) We are without defense 
against the first drink, our 
defense must come from a 
power greater than ourselves.

279) Success means getting 
your BUT out of the way.

280) Newcomer is 
someone with less than 
five years sobriety.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

276( לא הסתבכתי בכל פעם שתיתי, 
אבל בכל פעם שהסתבכתי הייתי שיכור.

277( שיגעון זה כשאתה עושה אותו 
דבר עוד הפעם ועוד הפעם וכל 

פעם אתה מצפה לתוצאה שונה.

278( אין לנו הגנה מול משקה 
הראשון. ההגנה שלנו חייבת 

לבוא מכח גדול מאיתנו.

279( הצלחה פירושה לגרש 
את ה"ָאַבל" שלך החוצה.

 
280( חבר חדש זה אחד שיש לו 

החלמה פחות מחמש שנים.
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Slogans

281) The easier softer way 
is one through twelve.

282) Don’t work my 
program, or your program, 
work THE program.

283) If you want what we 
have and you’re willing to 
go to any lengths to get it

284) Ask us how we did it, 
then do what we did.

285) Qualifications for me 
to help you, 1) you have to 
need it, 2) you have to want 
it, 3) you have to ask for it, 
4) you have to ask me.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

281( הדרך הקלה והנוחה זה 
אחד דרך שנים עשר. 

282( אל תעבוד תוכנית שלי אל תעבוד 
תוכנית שלך - תעבוד את התוכנית.

 283( אם אתה רוצה את מה 
שיש לנו  ואתה נכון ללכת בכל 

דרך ע"מ לקבל את זה 

284( תשאל אותנו איך עשינו את 
זה ואז תעשה את מה שעשינו.

 
285( תנאים שלי כדי לעזור לך
1. אתה צריך להיות זקוק לזה 

2. אתה צריך לרצות את זה 
3.אתה צריך לבקש את זה 
4.אתה צריך לשאול אותי.
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Slogans

286) The alcoholic’s mind is 
like a bad neighborhood, 
don’t go there alone.

287) Faith without 
works is dead.

288) Get to the meeting 
early and go to the meeting 
after the meeting.

289) The definition of an 
alcoholic; an egomaniac with 
an inferiority complex.

290) Cunning, baffling, 
powerful, and patient.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

286( המוח של האלכוהוליסט הוא 
כמו בשכונה רעה, אל תלך לשם לבד. 

287( אמונה בלי פעולה - מתה. 

288( תבוא למפגש מוקדם ותלך 
גם למפגש שלאחר מפגש. 

289( הגדרה של אלקוהוליסט - 
רודף איגו עם רגשי נחיתות.

 
290( ערמומי מבלבל,עוצמתי וסבלני.
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Slogans

291) When the pain of 
staying sober becomes less 
than the pain of getting 
drunk, you’ll stay sober.

292) None of us came here 
on a winning streak.

293) The farther I get from 
my last drink, the closer I 
get to my next drunk.

294) This, too, shall pass.

295) Where do I find sobriety? 
Twelve steps past any lengths.

296) How does it work? 
It works just fine.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

291( כאשר כאב של להשאר 
מפוקח יהיה פחות מכאב של לקיחת 

משקה - אתה תשאר מפוקח.
 

292( אף אחד מאיתנו לא הגיע 
לכאן על מסלול המנצחים. 

293( ככל שאני מתרחק 
ממשקה האחרון שלי כך אני 

מתקרב למשקה הראשון. 

294( גם זה יעבור. 

295( היכן אני מוצא מפוכחות? 
12 צעדים  בכל דרך . 

296( כיצד הדבר פועל? 
פועל טוב מאוד!.
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Slogans

297) If you hang around the 
barber shop long enough, 
you’ll get a haircut.

298) Don’t hang around wet 
places and wet faces.

299) Once an alcoholic, 
always an alcoholic.

300) I might have another 
drunk left in me, but do I 
have another recovery?

301) Short version of the 
Serenity Prayer: Lighten up.

302) You don’t have to wait 
till the basement to get 
off the down elevator.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

297( אם אתה נמצא בסביבת ַסַפר 
זמן ארוך בסוף שערך יקצץ.

 
298( אל תהיה בסביבת מקומות 

רטובים ופרצופים רטובים..

299(פעם אלקוהליסט- 
תמיד אלקוהליסט. 

300( יכול להיות לי עוד משקה נוסף 
אבל האם יש לי עוד החלמה נוספת? 

301( גרסה מקוצרת לתפילת 
השלווה -תאיר לי! 

302( אתה לא צריך לחכות עד 
המרתף כדי לרדת ממעלית.
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AA
Slogans

303) Those that don’t go to 
meetings aren’t present to 
find out what happen to them 
what doesn’t go to meetings.

304) F.E.A.R.= False Evidence 
Appearing Real.

305) F.E.A.R.=False 
Expectations Appearing Real.

306) F.E.A.R=Face 
Everything and Recover.

307) F.E.A.R.=F— 
Everything And Run.

308) F.I.N.E.=F——ked—
up, insecure, neurotic, 
and emotional



99

סלוגנים
 של 

 אי אי

303( אלה שלא הולכים למפגשים 
לא נוכחים לגלות מה קורה להם 

כשהם לא הולכים למפגשים . 
F.E.A.R )304= ראיות 

כוזבות שנראות אמיתיות.

305( F.E.A.Rׁ.)פחד(=ציפיות 
שוו שנראות אמיתיות.

 306( F.E.A.R.)פחד( ר"ת 
באנגלית=תתיצב מול הכל ותחלים. 

307( )פחד(F.E.A.R. ר"ת 
באנגלית=תתיצב מול הכל ותרוץ.

 308( F.E.A.R )בסדר(.ר"ת 
באנגלית=דפוק חסר 
ביטחון נירוטי ורגשי
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AA
Slogans

309) G.O.D.=Group of Drunks.

310) In A.A I get an 
owner’s manual to go 
with my new life.

311) N.U.T.S.=Not 
Using the Steps

312) Y.E.T.=You eventually, too

313) When you sober up a 
horse thief, all you have 
is a sober horse thief.

314) First things first

315) If you can’t remember 
your last drink, maybe 
you haven’t had it.
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 של 

 אי אי

309( )אלוקים(G.O.D.ר"ת 
באנגלית=קבוצה של שיכורים.

310( באיי איי קיבלתי מדריך אישי כדי 
לחיות את החיים החדשים שלי.

311( N.U.T.S)משוגעים(.ר"ת 
באנגלית=לא משתמשים ב12 צעדים

 312( )עדיין( Y.E.T.ר"ת 
באנגלית=אתה בסופו של דבר גם

313( כשאתה עוזר לגנב סוסים 
לעלות על דרך כל מה שאתה צריך 

- זה גנב סוסים שעלה על דרך. 

314( ראשון ראשון

 315( אם אתה לא זוכר משקה 
האחרון שלך - אולי עוד לא 

שתית משקה האחרון.
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AA
Slogans

316) If you want to stay 
sober, make the coffee.

317) If you fly with crows, 
you get shot at.

318) Analysis is paralysis.

320) I got sick of being 
sick and tired.

321) It’s easy to talk 
the talk, but you have 
to walk the walk.

322) Life starts when you stop.

323) You have to give it 
away in order to keep it.

324) Fake it till you make it.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

316( אם אתה רוצה להשאר 
נקי - תעשה קפה. 

317( אם אתה מרחף עם 
העורבים יכולים לירות בך. 

318( ניתוח הוא שיתוק. 

320( נהיתי חולה )נמאס לי( 
מלהיות חולה ועייף.

 

321( זה קל לדבר דיבורים אבל 
אתה צריך ללכת בדרך.

 322( חיים מתחילים כשאתה מפסיק. 

323( אתה צריך לתת את זה לאחר 
אם אתה רוצה לשמור את זה. 

324( תזייף את זה עד שתצליח 
לעשות את זה.
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AA
Slogans

325) It’s a selfish program.

326) Today there’s still a 
monkey on my back

He’s just sleeping
He’s real easy to wake up.

327) Fear alone won’t keep me 
sober, but for a newcomer, 
it’s not a bad place to start.

328) I’ve been here a 
few 24 hours.

329) H.I.T.—Hang In There.

330) Under every dress 
there’s a slip
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סלוגנים
 של 

 אי אי

325( זה תוכנית אנוכית.

326( היום יש עדיין קוף על הגב שלי. הוא 
רק ישן. הוא ממש קל להתעורר. 

327( רק הפחד לא ישמור אותי נקי ,אבל 
לחבר חדש זה מקום לא רע להתחיל.

328( אני כאן כבר כמה פעמים של 24 שעות. 

329( )מכה(H.I.T.ר"ת 
באנגלית-תחזיק מעמד. 

330( מעידה מתחפשת בכל הלבושים
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AA
Slogans

331) You have to go to these 
meetings until you want to.

332) Don’t let unpleasant 
people rent space 
in your head.

333) Daniel didn’t go back to 
the lion’s den to get his hat.

334) If you stick with the 
bunch, you’ll get peeled.

335) It gets better.

336) The doors swing 
both ways.

337) You have to put 
in the time.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

331( אתה צריך ללכת למפגשים 
הללו עד שתרצה ללכת אליהם.

 332( אל תתן לאנשים לא נחמדים 
לשכור מקום בתוך הראש שלך. 

333( דניאל לא חזר לגוב האריות 
כדיקחת את הכובע שלו.

 334( אם אתה נדבק לחברה-
יכולים לקלף אותך.

 335( זה משתפר כל הזמן.

 336( דלתות נפתחים לשני הכיוונים. 

337( אתה צריך להשקיע את הזמן.
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AA
Slogans

338) Try it for 90 days, and 
if you don’t like it, we’ll 
gladly refund your misery.

339) Don’t drink, don’t think, 
and don’t get married.

340) Some people 
drink normally, and I 
normally drink.

341) A slip is a 
premeditated drunk.

342) A.A is the easier, 
softer way.

344) It’s been a good 
meeting so far.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

338( נסה את זה במשך 90 ימים, 

ואם אתה לא תוהב את זה, אנחנו 
בשמחה נחזיר האומללות שלך.

339( אל תשתה אל תחע

שוב ואל תתחתן. 

340( יש אנשים ששותים בצורה 

נורמלית - אני בצורה נורמלית-שותה

341( מעידה היא נפילה 

מתוכננת מראש. 

342( איי איי היא דרך רכה וקלה.

344( זו הייתה פגישה טובה עד כה. 

345( אף אחד מאיתנו לא הגיע לכאן 

בגלל ששתה יותר מדי קפה.
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AA
Slogans

345) None of us got here form 
drinking too much coffee.

346) We have a disease 
that tells us we don’t 
have a disease.

347) We have a living problem, 
not a drinking problem.

348) We have a thinking 
problem, not a 
drinking problem.

349) If you don’t want 
to slip, stay away from 
slippery places.

350) The mind is like 
a parachute, it works 
better when it’s open
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סלוגנים
 של 

 אי אי

345( אף אחד מאיתנו לא הגיע לכאן 
בגלל ששתה יותר מדי קפה.

346( יש לנו מחלה שאומרת 
לנו שאין לנו מחלה.

347( יש לנו בעיות עם החיים 
אין לנו בעיות עם השתיה. 

348( יש לנו בעיות של חשיבה 
,ולא בעיות של שתיה. 

349( אם אתה לא רוצה להחליק 
שמור מרחק ממקומות חלקלקים. 

350( מוח זה כמו מצנח - זה 
עובד רק כשהוא פתוח
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AA
Slogans

 
351) Pain is the touchstone 
of progress.

352) My daily sobriety 
is contingent on my 
spiritual condition.

353) Yesterday is a cancelled 
check, tomorrow is a 
promissory note, only 
today is cash in the bank.

354) F.A.I.T.H.: Fantastic 
Adventure in Trusting Him.

355) Sorrow shared is halved; 
joy shared is doubled.

 
356) There is pain in recovery

Misery is optional.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

351( כאב זו אבן הפינה של התקדמות.

 352( מפוכחות  היומית שלי 
תלויה במצב הרוחני שלי.

 353( אתמול זהו צ'ק שנפרע מחר זה 
צ'ק דחוי רק היום יש מזומן בחשבון.

 F.A.I.T.H )354.: הרפתקה 
פנטסטית לסמוך על אלוקים.

 
355( הצער המשותף הוא חצוי; 
השמחה המשותפת מוכפלת. 

356( יש כאב בהחלמה . אומללות 
היא אופציונלית.
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AA
Slogans

357) Lead us not into 
temptation I can 
find it myself.

358) A treatment center 
is where you go and pay 
$15,000 to find out that 
A.A meetings are free.

359) Ask an alcoholic what 
time it is and he’ll tell you 
how to build a clock.

360) Please be patient—God 
isn’t finished with me yet.

361) I am unique, just 
like everybody else.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

357( אל תביאני לרגל נסיון.

אני יכול למצוא אותו לבד.

 358( מרכז גמילה זה מקום שאתה 

משלם 15,000 דולר כדי לגלות 
שמפגשי איי איי הם בחינם. 

359( תשאל את אלכוהליסט מה השעה 

והוא יראה לך איך לבנות את השעון. 

360( בבקשה תהיו סבלנים  - 

אלוקים עוד לו סיים איתי. 

361( אני ייחודי בדיוק כמו כולם.
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AA
Slogans

362) Reality is for people 
who can’t handle drugs.

363) My best friend became 
my worst enemy.

364) When my insides match 
my outside, I’m practicing 
a good program.

365) Today I soak up A.A
the way I used to 
soak up alcohol.

366) When I drank, I was 
committing suicide on 
the installment plan.

 
367) My Higher Power was: 
To Whom It May Concern.
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סלוגנים
 של 

 אי אי

362( מציאות זה לאנשים שיכולים 
להתמודד עם הסמים.

 363( חבר הטוב שלי נהיה 
אויב מס' 1 שלי.

 364( כאשר הפנים שלי גדול 
יותר מה"חוץ" שלי -סימן 
שאני עובד תוכנית טובה.

 

365( היום אני סופג את איי איי כמו 
שפעם ספגתי את אלכוהול. 

366( כאשר שתיתי, הייתי 
מתאבד בתשלומים. 

367( כח עליון שלי היה 
"לכל מאן דבעי".
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AA
Slogans

369) I’ll always have another 
drunk in me, but I’m not sure 
I’ll have another recovery.

370) Chairman at meeting 
asks: Anybody from out 
of town? Out of state? 
Out of their minds?

371) A winner is a loser 
who keeps trying.

 
372) I don’t always know 
what God’s will is for me, but 
I always know what it’s not.

373) I didn’t get sober 
to be miserable.
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 של 

 אי אי

369( תמיד יש לי גישה למשקה 
הבא אבל לא בטוח אם יש לי 

גישה להחלמה הבאה .

 370( מנחה שואל :מישהו מחוץ 
לעיר? מישהו מחוץ לארץ? 

מישהו מחוץ לראש שלו?

371( מנצח זה מפסידן 
שמנסה שוב ושוב.

 372( אני לא תמיד יודע מה 
רצון האלוקים בשבילי אבל 

אני תמיד יודע מה לא.

373( אני לא התפכחתי 
כדי להיות אומלל.
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Slogans

374) I didn’t experiment 
with alcohol and drugs I 
was in advanced research 
and development.

375) Are you walking towards 
a drink or away from one?

376) God could and would 
if He were sought.

377) I love you, God loves 
you, and there’s nothing 
you can do about it.

378) Today I have more 
solutions than problems.

379) If God is your co—
pilot, switch seats.
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374(אני לא משתתף במחקרים 
על אלכהול וסמים - הייתי 

במחקר ופיתוח מתקדמים. 

 375( האם אתה הולך לכיוון 
המשקה או מתרחק ממנו?

 376( אלוקים יוכל ויעשה 
אם הוא יהיה מבוקש

 377( אני אוהב אותך, אלוקים אוהב 
אותך ואתה לא יכול להרוס את זה. 

378( היום יש לי יותר 
פתרונות מאשר בעיות. 

379( אם אלוקים הוא טייס משנה 
שלך - תחליף איתו מקומות.
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380) I did my drinking from 
Park Avenue to park bench.

381) Don’t go in your head 
alone It’s a dangerous 
neighborhood.

382) With a stomach full 
of A.A., you won’t have 
room for a beer.

383) Listen like only 
the dying can.

384) If your ass falls off, 
put it in a paper bag and 
take it to a meeting.

385) There’s safety in numbers
One through twelve.
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380( התחלתי לשתות בפארק 
אווניו )מקום מרכזי( וסיימתי 

על הספסל שבפארק . 

381( אל תלך לתוך הראש שלך 
לבד - זו שכונה מסוכנת. 

.A.A 382( עם בטן מלאה של
, לא יהיה לך מקום לבירה. 

383( תקשיב כמו שרק גוסס יכול. 

384( אם התחת שלך נופל - שים אותו 
לשקית נייר וקח אותו למפגש. 

385( יש ביטחון במספרים. 
אחת עד שנים-עשר.
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386) An ounce of prevention 
is worth a gallon of relapse.

387) My disease is doing 
pushups, getting stronger——
just waiting for me to slip.

388) A.A is a simple program 
for complicated people.

389) My best thinking 
got me here.

390) I am a walking miracle.

391) Don’t romance the drink.

392) When I start wondering 
if everything’s okay, 
it’s probably not.
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386( אונקיה של מניעה 
שווה גלון של נפילות.

387( מחלה שלי הולכת לחדר כושר 
מתחזקת - מחכה למעידה שלי.

388( איי איי היא תוכנית 
פשוטה לאנשים מסובכים.

389( חשיבה הכי טובה שלי 
הביאה אותי לכאן.

390( אני הוא הנס מהלך.

391( אל תהיה רומנטי עם משקה.
 

392( כאשר אני תוהה שהכל בסדר 
- בדרך כלל אני משתכנע שלא.
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393) If hanging around A.A
doesn’t work, try hanging 
out inside A.A.

394) Before I got into A.A., 
I was dying for a drink.

395) God grant me patience
Right now!!!

396) My sponsor says I’m 
trying Very trying.

397) 20/20: Come 20 minutes 
before the meeting, stay 
20 minutes after.

398) Don’t try to clear away 
the wreckage of the future.
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393( אם להמצא מסביב . 

394( לפני הגעתי לאיי איי 
הייתי מת בשביל המשקה.

 395( אלוקים תן לי סבלנות 
אבל הרגע!!!. 

397( 20/20: תבוא לקבוצה 20 דקות 
לפני המפגש ותשאר 20 דקות אחרי. 

398( אל תנסה לנקות 
הריסות של עתידך.
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399) When the student is 
ready, the teacher appears.

400) You can’t speed up 
your recovery, but you 
sure can slow it down.

401) Every drink I drank got 
me here Every drink I don’t 
drink keeps me here.

402) It takes time to get 
your brains out of hock.

403) Stand by the coffee 
pots It’s a good way 
to meet people.

404) People who think they 
know it all are very irritating 
to those of us who do.
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 399( כשהתלמיד מוכן, המורה מופיע.
400( אתה לא יכול לזרז את 
ההחלמה שלך אבל בהחלט 

אתה יכול להאט אותה. 

401( כל משקה ששתיתי הביא 
אותי לכאן.כל משקה שאני לא 

שותה משאיר אותי כאן.

 402( זה לוקח זמן לפדות 
את המוח מהמשכון. 

403( תעמוד ליד פינת קפה זה 
מקום מצוין לפגוש אנשים. 

404( אנשים שחושבים שהם 
יודעים הכל מרגיזים את אלה 

מאיתנו שעושים פעולות.
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405) It don`t matter how 
your jackass got in a 
ditch, just get him out.

406) Don’t drink or use 
between breaths.

407) Always remember 
the insanity...Be thankful 
for the pain...But most 
of all be thankful for the 
days that remain.

408) Three suggestions for 
making an A.A speech:

1) BE INTERESTING

2) BE BRIEF

3) BE SEATED
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406( אל תשתה ואל 
תשתמש בין הנשימות. 

407( זכור תמיד על אי שפיות...תהיה 
אסיר תודה על הכאב...אבל חשוב מכל 

תהיה אסיר תודה על ימים שנותרו. 

408( שלוש הצעות לנאום באיי איי:
1( תהיה מעניין 

2( תהיה תמציתי

3( תשב
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409—417) The A.A Paradoxes:

—From weakness )adversity) 
comes strength.

—We forgive to be forgiven.

—We give it away to keep it.

—We suffer to get well.

—We surrender to win.

—We die to live.

—From darkness comes light.

—From dependence we 
found independence
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409-417( פרדוקסים של איי איי : 

---מהחולשה בא הכח.

 ---אנחנו מוחלים כדי להיות נמחלים. 

---אנחנו נותנים כדי לשמור.

 ---אנחנו סובלים כדי להרגיש יותר טוב.
 

---אנחנו נכנעים כדי לנצח.

 ---אנחנו מתים כדי לחיות. 

---מהחושך בא האור. 

---מהתלות אנו מוצאים חופש










