Kje se nahaja OŠ Škofja Loka - Mesto?

Dodatne informacije: 041 268 643 (Franci), 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

RAZNOLIKOST OBRAZOV
V AL-ANONU
v soboto, 10. novembra 2018
v Osnovni šoli Škofja Loka - Mesto,
Šolska ulica 1, Škofja Loka

Nekateri med nami že od trenutka, ko stopimo v prostor za srečanje
Al-Anona, vemo, da smo se znašli prav tam, kamor sodimo. Drugi se, ko
pridemo prvič, razgledamo in vidimo polno sobo ljudi, ki so po videzu, po
oblačenju in celo po vedenju povsem drugačni od nas, tako da se sprašujemo,
kaj si sploh lahko obetamo od ljudi, ki so videti tako različni. Ko pa vztrajamo
in še prihajamo, odkrijemo, da imamo - kljub na videz precejšnjim razlikam tudi precej skupnega.
V Al-Anon prihajamo iz različnih življenjskih okolij. Živimo v manjših
krajih, v velikih mestih, tako v Bangladešu kot v Parizu ali v Rovtah. Smo
preprosti ljudje brez izobrazbe in imamo doktorate. Lahko smo goreči verniki
ali nismo pripadniki nobene veroizpovedi. Smo predstavniki različnih ras,
političnih pripadnosti, spolnih usmerjenosti, poklicev, gospodarskih in socialnih
okolij. Smo mladi in manj mladi, premožni in obubožani, ženske in moški.
Različni smo si kot noč in dan. Na prvi pogled je morda videti, kot da ni
ničesar, kar bi nam bilo skupno, če pa se zazrete globlje, boste zlahka videli,
da vsi med nami trpimo zaradi uničujočega alkoholizma koga bližnjega. Naj
smo v odnosu do alkoholika starši, ljubimci, odrasli otroci, zakonski partnerji,
bratje in sestre, sodelavci ali prijatelji, naj so naši alkoholiki živi ali mrtvi, naj še
aktivno pijejo ali so že leta trezni, ko se srečujemo, da bi delili naše izkušnje,
moč in upanje, ugotovimo, da imamo drug drugemu še veliko dati.
Ko vztrajamo in še prihajamo, izvemo drug od drugega, da je
alkoholizem bolezen, ki ne prizadene samo pivca, marveč tudi njegovo
okolico. Odkrijemo, da obstaja nekaj preprostih orodij, s katerimi je mogoče
spremeniti, kako se počutimo in kako gledamo na svoje razmere. Obstajajo
orodja, ki nam lahko pomagajo, da imamo več od življenja in da v tistem, kar
je bilo dotlej zgolj boj za preživetje, najdemo pobudo in priložnost. Ko na teh
srečanjih vidimo, kako začenjajo tisti okrog nas doživljati v svojem življenju
vse več svobode in veselja, se nas večina zave, da obstajajo utemeljeni
razlogi za upanje ne glede na obup ali težave, v katerih smo.
Alkoholizem ne dela razlik. Prav tako pogosto, kot prizadeva zatirane,
se loteva tudi najuglednejših družin. V Al-Anonu zvemo naslednje: če se ne
menimo za razlike med nami, če smo odprti in se ne pustimo zapeljati
predsodkom, če se skušamo učiti drug od drugega, potem utegnemo odkriti
silno moč zdravljenja. Skupaj lahko dosežemo, kar nam je vsakemu posebej
tako rekoč nemogoče: premagamo uničujoče učinke te bolezni in se naučimo
spet živeti.
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.«

Program:
09.00 - 09.30

Prihod udeležencev, prijava s plačilom
kotizacije 5€
(Stranski vhod zgradbe, OŠ Škofja Loka - Mesto)

09.30 - 10.15

Otvoritev srečanja z gostjo
(Govornica je dolgoletna članica, ki vztraja in
prihaja na srečanja)

10.30 - 12.00

Srečanja

Al-Anon
Al-Anon OO
AA

Odprtost
Ali sodimo v Al-Anon?
Kako reč deluje?

12.00 - 13.30

Odmor za kosilo
Zagotovljena je možnost kosila v 700 m oddaljeni,
cenovno ugodni gostilni »Pr' Starman«, Stara loka
22. Na voljo bosta dva menija; mesni in
vegetarijanski, cena 8 eur. Naročilo oddate ob
prihodu. Sicer so v bližini tudi trgovine in manjši
lokali, lahko pa si hrano in pijačo prinesemo s seboj
in z njo pogostimo sebe in drug drugega.

13.30 - 15.00

Srečanja

Al-Anon
Al-Anon OO
AA

Živeti polno
Uporaba orodij
K dejanju

15.15 - 15.30

Zaključek srečanja

