
Mityngi S.L.A.A. na Skype na koncie skypepiatek w piątki 19 do 20:30:
- zamknięte (dla członków S.L.A.A.- w mityngu zamkniętym może
uczestniczyć każdy, kto chce zaprzestać obracać się we wzorcach
nałogowego seksu i nałogowej miłości i już przyjął się do S.L.A.A. Na mityngu
zamkniętym),
- otwarte w 1 piątek miesiąca (zapraszamy wszystkich uzależnionych od
seksu i miłości, sympatyków i także pracujących lub myślących o zaczęciu
pracy na programie S.L.A.A.).
Zgłoszenia z podaniem swojej nazwy na skype są przyjmowane od czwartku
poprzedzającego mityng od godziny 16 - do godziny 18.00 w piątek, pod
adresem e-mailowym skypepiatek@slaa.pl
Ze względów technicznych na mityng przyjmowanych jest pierwszych
kilkanaście osób, które zgłosiły się na w.w. adres, potwierdzenia przyjęcia
będą wysyłane na bieżąco do zgłaszających się, najpóźniej do godziny 18 w
piątek. Ważne: osoba, która jeszcze nie była uczestnikiem mityngu na tym
koncie, musi następnie potwierdzić zaproszenie prowadzącego na konto
mityngu, inaczej nie będzie mogła być włączona w rozmowę. Bieżące
informacje o mityngu będą zamieszczane na forum w zakładce mityngi.
Można poprosić o literaturę S.L.A.A. na maila: Preambuła, 12 kroków, 12
tradycji, zasady na mityngu , Obietnice, Oznaki zdrowienia- wszystkie można
znaleźć na:
http://slaa.pl/index.php/7-dokumentow-glownych-s-l-a-a
http://slaa.pl/index.php/zaloz-grupe-slaa
W piątek prosimy przygotuj się do mityngu (ze względu na anonimowość
należy zadbać o przebywanie w tym czasie samemu w pomieszczeniu lub o
używanie słuchawek, nie stosujemy kamery, sugerujemy, żeby uczestnik miał jakiś 
symbol Siły Wyższej, którą w S.L.A.A. najczęściej jest światło np. świecy oraz literaturę 
S.L.A.A. do wspólnego czytania) i poczekaj prosimy na połączenie ze strony 
prowadzącej/ego, która/y dołączy Cię do grupy na Skype w piątek kilka minut przed godz. 
19.
Mityng składa się z części tematycznej, dzielenia doświadczeniem oraz
organizacyjnej, trwa bez przerwy, więc warto wcześniej zrobić sobie np.
herbatę. W czasie czyjejś wypowiedzi wyłączamy własny mikrofon, żeby nie
przeszkadzać. Gdy chcemy się zgłosić po wypowiedzi włączamy mikrofon i
prosimy o głos, którego udziela prowadząca/y.

Z radością z szansy wspólnego zdrowienia czekamy na zgłoszenia J
Prosimy o rozpowszechnianie informacji o mityngu skejpowym S.L.A.A.,
szczególnie wśród osób, które wg Waszej wiedzy, są poza granicami kraju
lub mają utrudniony dostęp na nasze mityngi.
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