HOTEL BOR
Polni penzion: 41,00 € na osebo na dan
Cena vključuje: polni penzion, kopanje v bazenih z ogrevano morsko vodo, parkirišče (do polne zasedenosti) in DDV
Popusti za otroke:
do 3. leta brezplačno, od 3. do 6. leta 50 %, od 7. do 14. leta 30 %
Doplačilo za turistično takso na osebo na dan: odrasli
1,13 €, otroci od 7. do 17. leta 0,63 €, otroci do 6. leta so
oproščeni plačila

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani društva Al-Anon
in na številkah: 051 308 610 (Simeona), 041 972 001 (Saša)

JE

Kako do Debelega rtiča?
Na AC razcepu Ljubljana – Koper zavijemo proti Ankaranu;
na 1. rondoju ankaranskega križišča zavijemo proti Škofijam,
na 2. rondoju pa proti Ankaranu; nadaljujemo do Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič, Jadranska
cesta 73, 6280 Ankaran.

v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na Debelem rtiču

EN

Plačilo in prevzem bonov za naročena dodatna kosila:
• v soboto, 21. 5., med 8.30 in 9.20 ob sprejemu pred hotelom Arija
• v nedeljo, 22. 5., med 8.50 in 9.20 pred jedilnico Natura

19. tradicionalno
Vseslovensko srečanje

UŽ

Enodnevni gosti:
Kosilo po predhodnem naročilu ob prihodu na srečanje:
• v hotelu Bor 9,00 €
• v jedilnici Natura 6,50 €

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

SL

Prijave in rezervacije: izpolnjeno prijavnico, ki je na voljo
na spletni strani Al-Anona (zavihek ‘’Novice’’) kot tudi na
skupinah, pošljite najpozneje do 15. aprila 2016:
po faksu na številko +386 (5) 909 7002, elektronsko na naslov
rezervacije@mzl-rks.si ali pokličite +386 (5) 909 7000
http://www.zdravilisce-debelirtic.org ali mzl@mzl-rks.si

VABILO

ST

MLADINSKI DOM – PAVILJON VEVERIČKA
Polni penzion: 32,00 € na osebo na dan

NO

Namestitev in prehrana:

Al-Anon

OT

Al-Anon

Vseslovensko srečanje
družinskih skupin

EN

Vseslovensko srečanje
družinskih skupin

OKREVANJE

z naslovno temo

12. KORAK
Debeli rtič, 21. in 22. maj 2016

Vseslovensko srečanje
družinskih skupin

Vseslovensko srečanje
družinskih skupin

Al-Anon

12. korak
Potem ko smo po vseh teh korakih doživeli duhovno
prebujenje, smo se trudili, da bi to sporočilo prenesli
drugim in ta načela udejanjali v vsem svojem početju.
Ko smo naredili korake od prvega do enajstega, smo
napredovali veliko dlje od svojega prvega duhovnega prebujenja, spoznanja, da smo pred alkoholom
nemočni. Vsak korak je prinesel nadaljnje prebujenje z uvidom in pravim pogledom na naše probleme,
naše življenje in odnos z višjo silo. Iz svojih osebnih
izkušenj vemo, da nam je pomoč brez nadaljnjega
na voljo pri našem iskanju boljšega načina življenja.
Ampak okrevanje je proces, ki se nenehno odvija. Za
našo nadaljnjo rast je bistveno, da svoje sporočilo
okrevanja delimo s tistimi, ki še vedno trpijo, so obupani in prestrašeni.
Sporočilo prenašamo tako, da prijazno sprejemamo novince, da smo mentorji drugim, da sodelujemo pri projektih za stike z javnostmi ter da delimo
svoje izkušnje, moč in upanje na srečanjih, kot tudi
v glasilu The Forum in v drugi konferenčno odobreni
literaturi. Ko načela dvanajstih korakov udejanjamo na
vseh področjih svojega življenja, nadaljujemo proces
spreminjanja življenja in okrevamo od posledic bolezni
alkoholizma.
		

(Prizadevanje za osebno svobodo)

Al-Anon
PROGRAM
Sobota, 21. 5. 2016
8.30-9.20
9.30-11.00
11.30-13.00
Al-Anon
OO Al-Anon
AA		
13.30-14.30
15.00-17.00
Al-Anon
OO Al-Anon
AA		

Sprejem (pred hotelom Arija)
Uvodni del z gosti iz tujine (vsi)
Srečanja
Udejanjanje načel
Nevsiljivost
Ali sejem veter ali ljubezen?
Kosilo
Srečanja
Duhovno prebujenje
Ko dajem, dobivam
Sprememba je proces, ne dogodek

18.00-19.00 Večerja
19.00-20.00 Druženje

		(ob s seboj prinesenih kulinaričnih
		
dobrotah brez alkohola)

20.00-21.30 Sproščujoč družabni program
		
		

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

22.00-23.00 Nočno srečanje
		
12. korak (vsi)

Po skupinski vesti na konvenciji upoštevamo 7. izročilo

Nedelja, 22. 5. 2016

Kot pravi sedmo izročilo, je Al-Anon skupnost, ki se
vzdržuje sama. Kot posamezniki se učimo prevzemati
odgovornost za svoje besede, misli, čustva in dejanja.
Kot člani skupine storimo, kar je treba, da le-ta ostane
močna in odmevna. Samostojni smo, ko dajemo svoji
skupini čas, talent, energijo in denar, ki ga potrebuje, da
pomaga družinam in prijateljem alkoholikov.

8.00-9.00
9.30-11.30
Al-Anon
OO Al-Anon
AA		
12.00-13.00

Zajtrk
Srečanja
Prenašanje sporočila
Služenje
Kar si dobil, ohranjaš le tako, da daješ naprej
Zaključek

