„…nehogy elrontsuk ezt a dolgot!
Maradjon mindig egyszerű!”

A találkozó helyzíne:
Kecskeméti Piarista Iskola
Kecskemét, Piaristák tere 5.
BUSZ

Regisztrációs díj: 1000 Ft.

ÚT
VAS

Szállás
5-én és 6-án vehető igénybe.
Kecskeméti Szakképzési Centrum Kollégiuma
6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 4.
Költsége:
6 ágyas szoba 2300 Ft/fő/éjszaka
2 ágyas szoba 2900 Ft/fő/éjszaka
Étkezés:
Péntek
Szombat

Vasárnap

vacsora
reggeli
ebéd
vacsora
reggeli
ebéd

750 Ft/fő
590 Ft/fő
980 Ft/fő
750 Ft/fő
590 Ft/fő
980 Ft/fő

A rendezvény egész ideje alatt büfé üzemel!
A szállás és étkezési igényeket kérjük
2018. szeptember 30-ig jelezni!
Igénylés e-mailben: kecskeaa@gmail.com
A szállások a jelentkezés sorrendjében lesznek
feltöltve.
A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb
információ a kecskeaa@gmail.com e-mail címen
kérhető.
Al-Anon és egyéb 12 lépéses programok
számára igény esetén külön termet biztosítunk.

Meghívó
ezt nekünk, akik megjártuk az al”…és
koholizmus poklát, el kell hinnünk -,
hogy az alkoholista szervezete éppolyan
beteg, mint a tudata. Nem fogadtuk el,
hogy csak azért nem tudjuk kontrollálni ivásunkat, mert rosszul alkalmazkodtunk az élethez, mert megfutamodtunk
a valóság elől, vagy pedig mert nyilvánvalóan gyengeelméjűek vagyunk.

”

(Anonim Alkoholisták – Orvosi vélemény – XX. oldal)

Anonim Alkoholisták
Kecskeméti Regionális Találkozó

2018. október 5–6–7.

az igazsághoz, hogy a
”Ragaszkodom
hálás szív nem ad helyet az önhittségnek. A hálatelt szív biztosan készséges
szeretetre vezet, amelynél nemesebb
érzés nincs.

”

(Bill így látja – 37. idézet)

”

Életük újjáépítéséhez csaknem minden esetben olyan eszme szükséges,
amely egy náluknál nagyobb erőben
gyökerezik.

”

(Anonim Alkoholisták – Orvosi vélemény – XXI. oldal)

”

Október 5. péntek

Október 7. vasárnap

1700–1900 Regisztráció
1800–1900 Vacsora

700–900 Reggeli

Mit hoztál magaddal?

1930–2030 Május csoport, Kecskemét

”

(Anonim Alkoholisták-A család a későbbiek során–124. oldal))

900–1000 Szerváltásaim (a keresztfüggőségekről)
Józan élet csoport, Lajosmizse

Október 6. szombat
700– 800
800–1700
900– 930
1000–1100

Reggeli
Regisztráció
Megnyitó

1030–1130 „Nagy kincsünk az ’Ima a lelki békéért’,
mert új fénysugár számunkra,…”

(Bill így látja – 20. idézet)

„…felépült, pedig már minden más
módszer teljes kudarcot vallott nála.”

(Anonim Alkoholisták – Az orvos véleménye – XIX. oldal)

Fény csoport, Kiskunfélegyháza

1200–1230 Zárógyűlés

Válaszút csoport, Kecskemét

1130–1230 „…hála azért, hogy az alkoholizmus
kínja már a múlté; hála a felépülés
csodájáért, amit felülről kaptam;…”

(Bill így látja – 133. idézet)

De mégsem vagyunk búskomorak.
… Mi a leghatározottabban ragaszkodunk ahhoz, hogy élvezzük az életet.

800–1000 Regisztráció

Megújulás csoport, Kecskemét

1230–1400 Ebéd
1400–1500 „Az alkoholista nehéznek találhatja
a gyermekeivel való baráti viszony
helyreállítását.”

(Anonim Alkoholisták – A család a későbbiek során – 126. oldal)

Május csoport, Kecskemét

1530–1630 „…alkohollal van dolgunk.
Alattomos, megtévesztő, hatalmas erejű
alkohollal!”

(Anonim Alkoholisták – Hogyan működik? – 56. oldal)

Kecskeméti Remény gyűlés tagjai

1700–1800 „…miért ne kezdhetnénk azzal,
hogy mi bocsátunk meg nekik,
mindannyiuknak, kivétel nélkül?”

(Bill így látja – 151. idézet)

MásNap csoport, Szabadszállás

1800–1900 Vacsora
2000–2400 Buli – Piarista Iskola díszterme

1230

Ebéd

Nem segíthetünk mindenkin, de
”Isten
legalább megmutatja nekünk,

miképpen tekintsünk kedvesen és
megértőn minden emberre.

”

(Bill így látja – 286. idézet)

Istenem, adj lelki békét annak
elfogadására, amin változtatni
nem tudok; bátorságot, hogy
változtassak, amin tudok; és
bölcsességet, hogy felismerjem
a különbséget.

