Az Anonim Alkoholisták 12 lépése
1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal
szemben – hogy életünk irányíthatatlanná vált.
2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk
hatalmasabb Erő helyreállíthatja lelki egészségünket.

Megközelítés:
Gépkocsival:
1119 Budapest, Kocsis u. 5. Budapest XI.
kerületében.

3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját
felfogásunk szerinti Isten gondviselésére bízzuk.

Meghívó
XX. Budapesti Regionális Találkozó
„Vissza az alapokhoz!”
2020. április 25-26. (szombat-vasárnap)
Kocsis Szálló (1119 Budapest, Kocsis u. 5)

4. Félelem nélkül mélyreható erkölcsi leltárt
készítettünk magunkról.
5. Beismertük Istennek, magunknak és egy
embertársunknak hibáink valódi természetét.
6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten
megszabadítson bennünket mindezektől a
jellemhibáktól.
7. Alázatosan kértük őt hiányosságaink felszámolására.

Tömegközlekedéssel:

8. Listát készítettünk mindazokról, akiknek valaha
kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindnyájuknak
jóvátételt nyújtani.

A Kocsis szálló kb. 5 -10 perc séta távolságban
található az alábbi közlekedési eszközök
megállóitól:

9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk nekik, ahol
lehetséges volt, kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk,
vagy másokra nézve.

 4-es Metro (Bikás park megálló)
 7, 114, 213-as buszok (Bikás park megálló)
 17, 41, 47, 48 villamosok (Hauszmann Alajos
utca megálló)

10. Folytattuk a személyes leltár készítését, és
haladéktalanul beismertük, amikor hibáztunk.
11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni
tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti
Istennel, csak azért imádkoztunk, hogy felismerjük
velünk kapcsolatos akaratát, és hogy legyen erőnk a
teljesítéséhez.
12. E lépések eredményeként spirituális ébredést
éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet
alkoholistákhoz eljuttatni, és ezeket az elveket életünk
minden dolgában érvényre juttatni.

Regisztrációs díj: 1 000 Ft
Parkolás ingyenes a környező utcákban

Általános információk:

2020. április 25. szombat

2020. április 26. vasárnap

8:00-

7:00 – 8:00: Lelki ébredés

Tel: +36 30 94 06 152 (Pali)

Regisztráció (folyamatosan)

Szállás, étkezés:
A találkozó teljes ideje alatt a szállóban büfé
üzemel. Szállást és meleg étkezést azonban a
szállóban nem tudunk biztosítani, azokról
mindenki maga kell gondoskodjon.

Albert | Balatonlelle
9:00 – 9.30:

Megnyitó

Nándi | „Életben maradtunk”, Budapest
9.45 – 10.45:

A szálló közelében az alábbi étkezési lehetőségek
közül lehet választani:

Van megoldás
Dávid | „Üzenet”, Budapest

8.00 – 9.00: Reggeli szünet
9:00 – 10.00: Életünk minden
megnyilvánulásában (Add
tovább!)
Iván | „Remény”, Budapest

11.15 – 12.15: Hagyd menni és Istent tenni!
Linda | „Világítótorony”, Budapest

10.30 – 11.30: Megvalósuló ígéretek
Kinga | „Tűzoltó”, Budapest

12.15 – 14.00: Ebédszünet
14:00 – 15:00: Ez egy cselekvő program
Zsuzsa | „Viadukt”, Veszprém
(a

12.00 – 12.30:

Zárszó

Pali | „Életben maradtunk”, Budapest

-al jelöltek csak szombaton tartanak nyitva, vasárnap nem)

Más 12 lépéses társcsoportok
gyűlései:
A szálló 14. emeleti termeiben.

Program on-line:
https://sites.google.com/view/aa-xx-bp/

15.30 – 16.30: Hogyan változom
Karcsi | Vác
17:00 – 18.00: Párkapcsolat a józanodásban
Fecó | „Rózsaszín felhő”, Budapest
Kötetlen esti program

„Istenem!
Adj lelki békét annak elfogadására,
amin
változtatni
nem
tudok,
bátorságot, hogy változtassak amin
tudok,
és
bölcsességet,
hogy
felismerjem a különbséget!”

