ŽEMAITIJOS A.A. VASAROS STOVYKLA
PLUNGĖS RAJONAS, PAKUTUVĖNAI
2017m. liepos 23 – 30 d.

A.A. GYVENIMO BŪDAS
Liepos 23d. Atvykimo diena
15val. Atviras A.A. susirinkimas (Angare)
18val. Stovyklos atidarymas (Angare)
A.A. Stovyklos uždari susirinkimai vyks angare.
Liepos 24 diena
10.00val. - 12.00val. I žingsnis
Pasidavimo pergalė. Mes suvokiame, kad tik patyrę visišką pralaimėjimą,
galime atgauti jėgas, kad įstengtume sustiprėti ir išsilaisvinti.
19.00val. – 21.00val. II žingsnis
Nuostabus išsilaisvinimas. Aš turiu pasiduoti – Tam, kurio pečiai platesni
nei manieji.

Liepos 25 diena
10.00 val. – 12.00 val. III žingsnis
Šiandien galiu pasirinkti. Galop suvokėme, kad praeityje elgėmės
savanaudiškai ir dėl to galėjome būti įskaudinti.
19.00 val. – 21.00 val. IV žingsnis
Sąžiningas su savimi. Kitų apgaudinėjimas beveik visuomet kyla iš savęs
pačių apgaudinėjimo.
Liepos 26 diena
10.00 val. – 12.00 val. V žingsnis
Galų gale laisvas. Nuoširdus noras tapti geresniems.
19.00 val. – 21.00 val. VI žingsnis
Viltis ilgam. A.A. kelionė tampa turininga, įžvalgos tampa tiesa, svajonės
virsta tikrove, šiandiena – amžinybe.
Liepos 27 diena
10.00 val. – 12.00 val. VII žingsnis
Įvardyti baimę. Pagrindinė mūsų ydų priežastis buvo egoistinė baimė.
19.00 val. – 21.00 val. VIII žingsnis
Sveikstant. Keliantys nerimą praeities emociniai konfliktai slypi mūsų
pasąmonėje taip giliai, jog kartais jų nė neprisimename.
Liepos 28 diena
10.00 val. – 12.00 val. IX žingsnis
Pašalinti grėsmes blaivybei. Bendrumo jausmas su žmonija kasdieniniame
gyvenime.
19.00 val. – 21.00 val. X žingsnis
Vakar dienos bagažas. Jei noriu pasirūpinti rytdienos reikalais, reikia
susitvarkyti šiandieninius.
Liepos 29 diena
10.00 val. – 12.00 val. XI žingsnis
Asmeninė kelionė. Mano gyvenimo kelionė bus tokia, kokią Jis man skyrė.

19.00 val. – 21.00 val. XII žingsnis
Neįkainojama meilė. Dvyliktojo žingsnio esmė – meilė, kuriai netaikoma
kainos sąvoka.
Liepos 30 diena
10.00 val. Stovyklos uždarymas.

A.A. stovyklos organizatoriai

Juozas tel. 861936073, Telšiai
Alius tel. 860161074, Telšiai
Zenonas tel. 863091160, Šilutė
Jonas tel. 865799228, Gargždai
Laima tel. 860495250 Klaipėda
Valdas tel. 869808158 Klaipėda

Stovyklos metu savo patirtimi dalinsis Lietuvos A.A. Draugijos
pirmininkas Gintaras, Vilnius (A.A. Tradicijos). Susirinkimas atviras
(angare).
Vyks A.A. NON – STOP uždari susirinkimai (teatriuke).
Vyks Al – Anono, SAV uždari susirinkimai.
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Rekomenduojamas stovyklos registracijos mokestis suaugusiems – 10

Stovykloje planuojami kultūriniai ir sportiniai renginiai, plaukimas
baidarėmis Minijos upe
Tradiciškai stovykloje budintys miestai praveda A.A. dvasinius
uždarus susirinkimus, tą dieną tvarkosi stovyklos teritorijoje, verda sriubą iš
savo atsivežtų produktų ir atsakingi už gerą nuotaiką.

