JE

Prevzem bonov in plačilo za naročena dodatna kosila pri
Sonji: 041 887 840
• za soboto, 23.5.2015 med 8.30 – 9.20 ob sprejemu pred
hotelom Aria
• za nedeljo, 24.5.2015 med 8.50 – 9.20 pred jedilnico Natura

ST

s temo, ki je temelj in vodilna nit prvih treh izhodišč:

EN

Enodnevni gosti
Kosilo (sobota, 23.5. 2015 ali nedelja, 24. 5. 2015 po predhodnem naročilu)
• v hotelu Bor 9,00 € (sobota in nedelja)
• v jedilnici Natura 6,50 € (sobota)
• rok za naročilo dodatnega kosila: do 16.5. 2015 po
telefonu: +386 (0) 5 909 7000

18. tradicionalno srečanje
na Debeli rtič

UŽ

Prijave in rezervacije: do 15. aprila 2015
- vsak sam direktno na hotelski recepciji s prijavnico, ki je
na voljo na spletni strani Al-Anona, na obvestilih, na naših
skupinah ali po telefonu: +386 (0) 5 909 7000,
http://www.zdravilisce-debelirtic.org ali mzl@mzl-rks.si

Družinske skupine Al-Anon in Alateen v Sloveniji
vse svoje članice in člane
ter prijatelje iz skupnosti AA
vabijo na

SL

Namestitev in prehrana:
MLADINSKI DOM OZ. PAVILJON VEVERIČKA
Polni penzion: 31,00 €
HOTEL BOR
Polni penzion: 40,00 €
Popusti za otroke:
Do 3 let: brezplačno, od 3 do 6 let: 50 % , od 7 do 14 let: 30 %
Doplačila:
Turistična taksa, ki je enotna za vse: 0,63 €

VABILO

NO

Kako do Debelega rtiča?
Po avtocesti Ljubljana – Koper, na 1. rondoju ankaranskega
križišča zavijemo v smer Škofije, na 2. rondoju pa smer
Ankaran; nadaljujemo do Mladinskega zdravilišča in letovišča
RKS Debeli rtič, Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran.
Dodatna informacije so na al-anonskih obvestilih ali pri
Tadeji: 031 812 645

Al-Anon

OT

Al-Anon

Vseslovensko srečanje
družinskih skupin

EN

Vseslovensko srečanje
družinskih skupin

OKREVANJE

ODGOVORNOST
IN
ODLOČANJE
Po skupinski vesti na konvenciji
upoštevamo sedmo izročilo
Debeli rtič 23. 5. - 24. 5. 2015

Vseslovensko srečanje
družinskih skupin

Vseslovensko srečanje
družinskih skupin

Al-Anon

Uvod v Prizadevanje za osebno svobodo

»Program Družinskih skupin Al-Anon vsebuje tri
zapuščine: okrevanje preko dvanajstih korakov, enotnost
preko dvanajstih izročil in služenje preko dvanajstih
izhodišč, kar sestavlja duhovni temelj našega programa.
Vsak od njih daje priložnost za zdravljenje in osebnostno
rast.
Vendar nekateri moči in lepote zapuščin nismo
takoj prepoznali. Na začetku okrevanja od posledic
pitja nekoga drugega smo se verjetno zavedali vrednosti
korakov, nismo pa spoznali, kako bi jih lahko uporabili
na drugih področjih našega življenja. Podobno smo
razmišljali glede izročil. Ko smo napredovali v
programu, smo verjetno razumeli, da nas izročila lahko
vodijo pri reševanju problemov v naših al-anonskih
skupinah in da bi se izhodišča dalo uporabiti za
probleme na ravni svetovnih služb. Neraziskano nam
je ostalo vprašanje, kako bi načela, ki so v izročilih in
izhodiščih, lahko uporabljali, in to poglobljeno v našem
osebnem življenju.
Četudi je zapuščine sprva morda težko razumeti,
se sčasoma in z nenehnim poglabljanjem vanje naše
dojemanje postopoma spreminja. Globina njihove
modrosti nam nudi razumevanje al-anonskega
programa, ki bo večno raslo in se razvijalo, in metode,
kako ga udejanjati v “vsem svojem početju”. Bolj, ko
se iz njih učimo, bolj spoznavamo, koliko učenja nas
v njih še čaka.«

Dvanajst izhodišč za služenje (prva tri izhodišča)

1. Končna odgovornost in pristojnost odločanja o svetovnih
službah Al-Anona pripada skupinam Al-Anona.
2. Družinske skupine Al-Anon svojo celotno upravno in
izvršno pristojnost prenašajo preko svojih delegatov na
svojo službeno konferenco in njene organe.
3. Pravica do odločanja omogoča učinkovito vodenje.

Al-Anon
PROGRAM
Sobota, 23.5.2015

8.30 - 9.30 Sprejem (pred hotelom Arija)
9.30 - 11.00 Uvodni del z gostjama iz Belgije (vsi)
11.30 - 13.00 Srečanja
Al-Anon
Prevzemanje odgovornosti
OO Al-Anon Deljena odgovornost
Alateen
Naj se začne z menoj
Čutim svojo skupino kot del širše skupnosti AA?
AA		
13.30 - 14.30 Kosilo
15.00 - 17.00 Srečanja
Al-Anon
Pristojnost odločanja
OO Al-Anon Pravica do odločanja
Zaupamo svojim delegatom in zaupnikom?
AA		
18.00 - 19.00 Večerja
19.00 - 20.00 Druženje

		(ob s seboj prinesenih kulinaričnih
		
dobrotah brez alkohola)

20.00 - 21.30 Sproščujoč družaben program
		
		

(s seboj prinesimo le dobro voljo, smeh 		
in mehko podlogo za sedet)

22.00 - 23.00 Nočno srečanje
		
Kvalitetno odločanje (vsi)
Nedelja, 24.5.2015
8.00 - 9.00 Zajtrk
9.30 - 11.30 Srečanja

Al-Anon
Zaupanje
OO Al-Anon Spusti in bogu prepusti
Ali zahtevam odgovornost ali sem odgovoren?
AA		
12.00 - 13.00 Zaključek

