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- Początek rejestracji uczestników. 

 

Przygotowanie do mityngu wieczornego. 

Przywitanie uczestników, przedstawienie spraw organizacyjnych.  

Miting wieczorny  wg. scenariusza grupy „4 Wymiar”. 

Temat wiodący:  „Osadzeni w rzeczywistości”.  
Fragment  z Wielkiej Księgi:  
„str. 114 od akapitu „Wielu z nas…”   do str. 115 „…równocześnie   pożyteczne i szczęśliwe”. 

Przygotowanie do mityngu nocnego. 

Mityng nocny. „…i stosować te zasady we wszystkich naszych  poczynaniach.”   

http://www.4wymiar.org/
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Przygotowanie do mityngu Kroków. 

Miting spikerski - KROK 11 – „Lepiej jest pocieszać niż być pocieszanym,        rozumieć niż być   

rozumianym, kochać niż być kochanym”. 

 „Dopóki ziemia kręci się…”  występ wokalno-muzyczny część I. 

Czas wolny dla osób nie zainteresowanych koncertem. 

Miting spikerski - TRADYCJA 11   „O AA mówić, gdy pytają, żyć tak, żeby pytali.”  

 

Przygotowanie do mityngu Kroków. 

Miting spikerski - KROK 12  „Przebudzenie duchowe jako następstwo wszystkich Kroków”.   

Przygotowanie do mityngu Tradycji. 

Miting spikerski - TRADYCJA 12 „Anonimowości – przekonanie, że alkoholik może nam 

zaufać, iż go nigdy nie zdradzimy. Przesłanie nadziei dla wszystkich pijących problemowo."   

 

Przygotowanie do koncertu. 

„Dopóki ziemia kręci się…”  występ wokalno-muzyczny część II. 

„Czas wolny dla osób nie zainteresowanych koncertem. 

Przygotowanie do mityngu wieczornego. 

 Miting wieczorny  wg. scenariusza grupy „4 Wymiar”. 

Temat wiodący:  „Moja choroba nie tkwi w butelce, ale w mojej głowie” 
Fragment  z Wielkiej Księgi : 
 „str. 73 od akapitu „Jakże jednak łatwo…”   do str. 74 „…konieczność nowego działania”.  

Przygotowanie do mityngu nocnego. 

Mityng nocny.  „Moja odpowiedzialność za stawianie zasad ponad osobiste ambicje”. 
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Przygotowanie do mityngu Tradycji. 

Miting podsumowujący.  „Poznaliśmy nową wolność i nowe szczęście.” 

Sprzątanie. 

„Dopóki ziemia kręci się…”  występ wokalno-muzyczny część III 

- Obiad i krąg zamykający  - Refleksje osobiste każdego uczestnika. 
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