Kako do Ljubljanske ceste 58 v Domžalah?
Z avtobusom, z avtom iz smeri Trzin ali po avtocesti. Blizu je železniška
proga, stavba poleg je NLB, diagonalno nasproti pa Kulturni dom F.
Bernika s številnimi parkirišči (parkirna mesta so na voljo za stavbo KD F.
Bernika, dostop iz Cankarjeve ulice).
Dodatne informacije: 051 308 610 (Simeona) in 041 972 001 (Saša).

JESENSKO VSESLOVENSKO SREČANJE DRUŽINSKIH
SKUPIN AL-ANON

VABILO

Okrevanje, enotnost, služenje
Družinske skupine Al-Anon Slovenije
vabijo svoje članice in člane
ter prijateljice in prijatelje iz skupnosti AA
na enodnevno srečanje s temo

VZTRAJAJMO IN PRIHAJAJMO
v soboto, 18. novembra 2017,
v Centru za mlade (Domžalski dom) v Domžalah,
Ljubljanska cesta 58
Uvod/zaključek: vhod spredaj Center za mlade
Srečanja: vhod z dvorišča v prostorih Društva LIPA

»Kamnosek udari po skali mogoče devetindevetdesetkrat, ne da
bi se kaj poznalo, včasih ni niti najmanjše razpoke. In vendar se skala,
potem ko po njej udari še stotič, razpolovi. Odločujoč ni bil tisti zadnji
udarec, ampak vsi tisti pred njim.
Enako velja za al-anonsko okrevanje. Morda si prizadevam
sprejeti, da je alkoholizem bolezen, ali se naučiti odmika z ljubeznijo
ali se znebiti svojega samopomilovanja. Morda se že mesece trudim
za dosego nekega cilja, ne da bi bilo videti kakšne rezultate, in že sem
prepričana, da le zapravljam svoj čas. Vendar če vztrajam in prihajam
na srečanja, pripovedujem o svojih prizadevanjih, če še naprej skušam
živeti vsak dan posebej in sem potrpežljiva s sabo, se morda nekega
dne prebudim z ugotovitvijo, da sem se spremenila kot čez noč. Kar
naenkrat mi je dano sprejemanje, odmik in spokojnost, ki sem jo
iskala. Rezultati so se morda res pokazali nenadoma, vendar sama
vem, da je bila sprememba mogoča le zaradi mesecev vere in
napornega dela pred tem.
Pogosto slišimo, naj vztrajamo in prihajamo. Danes si bom
zapomnila, da to ne velja le za srečanja, ampak tudi za učenje
spremenjenega razmišljanja, vedênja in novih navad. Rezultatov
morda ne bom videla takoj danes, vendar lahko zaupam, da kljub
temu napredujem.« Pogum, da spremenim (28. JULIJ)
»Ko je odnos s treznim alkoholikom postal zame neznosen, sem
poskusila z Al-Anonom. Čeprav sem se do neke mere umirila že po
prvem srečanju, mi je bilo še vedno težko prevzeti kakršno koli
dolžnost. Ko sem o tem spregovorila z nekim članom Al-Anona, mi je
rekel, naj ne skrbim in le prihajam na srečanja. Zelo sem vesela, da
sem vztrajala in prihajala, kajti velike spremembe so se dogajale v
mojem življenju že preprosto s tem, ko sem redno obiskovala
srečanja.« O vztrajnosti (NAČRTOVANJE NAPREDKA, str. 53: Od
preživetja do okrevanja, str. 82)
7. izročilo: »Razumeti sedmo izročilo kot zaščito za svojo duhovno
rast, je znak ponižnosti in osvobajanja. Sedaj vem, da ne gre samo za
to, da razumem, zakaj dajem svoj denar in služim, ampak tudi za to,
da dojamem, da prejemam – obilo čudežev.« Poti do okrevanja, str.
198–199

PROGRAM:
9.00–9.30

9.30–10.15

10.30–12.00

Al-Anon
Al-Anon OO
AA

Prihod in prijava udeležencev
(Vhod
od
spredaj,
dvorana
Ljubljanska 58, Domžale)

CZM,

Otvoritev, srečanje z gostjo
(Govornica je dolgoletna članica,
vztraja in prihaja na srečanja.)
Srečanja
(Vhod
z
dvorišča,
prostori
Ljubljanska 58, Domžale)

ki

LIPE,

Življenje je lepše, ker vztrajam
prihajam
Vztrajam in grem naprej
Orodja, ki delujejo v mojem okrevanju

in

12.00–13.30

Odmor za kosilo
Najbližja možnost je v 300 m oddaljeni,
cenovno ugodni gostilnici »Gostilna dela
(Usposabljanje mladih)« na dvorišču
Ljubljanske ceste 64, nasproti občine.
Obvezno prednaročilo na telefonsko
številko 0599-04817. Sicer pa si jedačo
in pijačo kot običajno lahko prinesemo s
seboj ter z njo pogostimo sebe in drug
drugega.

13.30–15.00

Srečanja
(Vhod
z
dvorišča,
prostori
Ljubljanska 58, Domžale)

LIPE,

Al-Anon
Al-Anon OO
AA

Proces, ki se ne neha
Ne vem vsega
Uporabljamo vseh Dvanajst & Dvanajst

15.15–15.30

Zaključek srečanja
(Vhod
od
spredaj,
dvorana
Ljubljanska 58, Domžale)

CZM,

