Ez
a Te személyes meghívód az ACA-ban
való részvételre, illetve arra, hogy gyere
vissza közénk! Jelenléted segít nekünk is
a saját felépülésünkben. Tudjuk, hogy
számunkra ez a program hatékonyan
működik – eddig még senki nem vallott
kudarcot, aki őszintén részt vett benne.
Ez a mi utunk a józan gondolkodás felé,
programunk a lelki béke eléréséhez.
_._

Jelentkezés
Szállás és étkezési igény beküldési határidő:
2015. 08. 03.-ig.
Jelentkezés: Gyöngyi: dgyanyu@freemail.hu ,
+36-70-4510-413.
Információ: Laci: +36-30-470-6669, csörgesd
meg és vissza fog hívni.
Szervezett étkezés pénteken vacsorától vasárnap
ebédig lesz. Kérjük megjelölni, illetve előzetesen egyeztetni a speciális étkezési igényt!
A jelentkezésnél még ezekre térj, légy szíves, ki:
- neved (illetve monogramod és keresztneved),
- helység, ahol élsz (nem kötelező),
- honi csoportod (nem kötelező),
- elérhetőségeid (pl. telefon, e-mail),
- szállás igényed (mely napokon, melyik fajta.
A hálózsákos opció is ágyon elhelyezést jelent,
csak ágynemű használata nélkül),
- gondot jelent-e neked a lépcsőzés?,
- kísérőid létszáma, ebből gyermekek száma,
- étkezés-igényed naponként és étkezésenként.
Gyermekek foglalkoztatására, felügyeletére lett
felajánlás; így ez is kérhető a gyűlések idejére.

Általános
Általános tudnivalók
tudnivalók
Helyszín és szállás:
Győri Bencés Gimnázium Kollégiuma,
Győr, Iskola u. 5-7.
(Ez az
(Kis
utca
köza aközponti
Széchenyi tér
Széchenyi
mellett.
Távolsága
térből nyíló
az állomásoktól
egyik kis köz.)
és a
parkolóktól gyalogosan egyaránt ~1 km.)
Regisztrációs díj:
1000 Ft/fő.
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Szállás:
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2500 Ft/fő/éj,
Szállás:
hálózsákosan
ágyneművel
1000 Ft/fő/éj,
2500
Ft/fő/éj.
hálózsákosan
1000 Ft/fő/éj.
Étkezés:
reggeli:
500 Ft,
Étkezés:
ebéd:
reggeli:
1500
500 Ft,
vacsora:
ebéd:
1500
800 Ft,
Ft.
vacsora:
800 Ft.
Gyermek foglalkoztatás:
Parkolási
A szülőkkel
lehetőség:
érkező gyermekek számára felA
ügyelet,
rakparton
foglalkoztatás
vagy az Árkád
kérhető
bevásárlóközpont
a gyűlések
(Budai
idején. út 1.) parkolójában ingyenes, más helyeken szombat 14 h-ig fizetős.

„Győr, a vizek és a találkozások városa”

Meghívó
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Alkoholisták
vagy más módon rosszul működő családok
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Augusztus 14. péntek

Augusztus 15. szombat

Augusztus 16. vasárnap

11.30-13.30 – Érkezés, regisztráció;
étkezés egyénileg

07.00 – Reggeli meditáció

08.00 – Reggeli

08.00 – Reggeli

09.00-10.00 – ACA gyűlés
Jóvátétel
(8.-9. Lépés)

13.30 – Elhelyezkedés, ismerkedés
14.30-16.00 – ACA gyűlés
Családfa
(1. Lépés)
16.30-17.30 – ACA gyűlés
Szennyeslista
(1.-2. Lépés)

09.00-10.00 – ACA gyűlés
Spirituális vezetés
(2.-3. Lépés)
10.30-12.00 – ACA gyűlés
Ne beszélj, ne bízz, ne érezz
(4.-5. Lépés)
12.30 – Ebéd

10.30-11.30 – ACA gyűlés
Integritás
(10.-11. Lépés)
12.00-13.00 – ACA gyűlés
Zárás
(A magunkkal elvitt üzenet)

18.00 – Vacsora
19.30-20.30 – ACA gyűlés
Megnyitó
(A megoldás keresése)

14.00-15.30 – ACA országos ügyviteli
küldött gyűlés – ACA tagoknak
Kérjük az ACA tagjait, hogy figyelmes
jelenlétükkel, illetve a napirendi pontokhoz
való hozzászólásaikkal segítsék a gyűlést!

21.00 – Séta a városban
_._

ACA lelki béke fohásza
Istenem, adj lelki békét,
hogy elfogadjam az embereket,
akiket megváltoztatni nem tudok,
bátorságot, hogy megváltoztassam azt,
akit tudok, és bölcsességet,
hogy felismerjem, hogy
akit tudok, az én vagyok!

16.00-17.30 – ACA gyűlés
Változás
(6.-7. Lépés)
18.00 – Vacsora
20.00 – Fakultatív programok;
szervezés alatt

13.30 – Ebéd
A találkozó ideje alatt lehetőséget biztosítunk
társ anonim 12 lépéses programok számára
üzenetátadó gyűlések tartására.
_._
» A szabadság a szeretet iránti nyitottsággal kezdődik. Az
elhagyatottság dilemmája abban áll, hogy választanunk
kell a fájdalomteli intimitás és a reménytelen elszigetelődés között, de a következmény ugyanaz – úgy védjük meg
magunkat, hogy elutasítjuk a sebezhető Belső Gyermeket,
és kénytelenek vagyunk melegség és szeretet nélkül élni.
Szeretet nélkül az intimitás és az elszigeteltség egyaránt
fájdalmas, üres és elégtelen.
A szeretet feloldja a gyűlöletet. Amikor elengedjük az
öngyűlöletet és magunkhoz öleljük a Belső Gyermeket,
megadjuk magunknak azt a szeretetet, amire szükségünk
van. Egy gyermek érzékenységével kezdjük újra felfedezni
a világot és válik tudatossá bennünk az igény a bizalomra
és arra, hogy szeressünk másokat. «

