MIEJSCE ZLOTU:

ZGŁOSZENIA NA ZLOT:

POZNAŃ,

Wyłącznie poprzez pocztę email na adres

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii
Zagranicznej,
ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań
http://www.tchr.org

zlot@slaa.pl
Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do dnia
9 lutego 2018r. Jeżeli zdecydujesz się później, powiadom
nas abyśmy mogli zapewnić Ci miejsce.

SLAA
Wspólnota Augustyńska
Anonimowi Uzależnieni
od Seksu i Miłości
Sex and Love Addicts Anonymous

Kontakt telefoniczny w sprawie Zlotu czynny na 2 tygodnie
przed Zlotem:

532 079 632
KOSZT ZLOTU:
200 - 210 zł/osobę – obejmuje: zakwaterowanie +
posiłki + akredytację
Szczegóły:
Dojazd na miejsce Zlotu komunikacją miejską: z dworca
PKP Poznań Główny tramwajem nr 8 z przystanków
DWORZEC ZACHODNI lub MOST DWORCOWY (kierunek
Miłostowo). Czas jazdy ok 17 minut, odpowiednio 8 lub 7
przystanków. Wysiąść na przystanku KATEDRA. Przejściem
podziemnym dotrzeć na drugą stronę dwupasmowej jezdni,
dalej pieszo około 500m wzdłuż Warty ulicą Panny Marii.
Inne linie dojeżdżające na przystanek KATEDRA: tramwaje
nr: 3,4,8,9,16,17 oraz autobusy nr: 67,83,233,911.
Dojazd na miejsce Zlotu autem: z autostrady A2 najlepiej
wybrać węzeł Krzesiny, dalej ul. Krzywoustego, przez Rondo
Rataje i Rondo Śródka do Katedry (Ostrów Tumski).

Noclegi w pokojach (wszystkie z łazienkami):
 1-osobowe 50zł/osoba/doba
 2-osobowe 45zł/osoba/doba
Koszt posiłków:
 Śniadanie: 15 zł
 Obiad: 20 zł
 kolacja: 15 zł
Możliwe posiłki wegetariańskie - prosimy o informację przy
zgłaszaniu uczestnictwa w zlocie.

Akredytacja (opłata jednorazowa, dla wszystkich,
niezależnie od długości pobytu): 10 zł/osobę.
W mailu proszę podać opcję noclegu i posiłków.
Prosimy o zabranie ze sobą kubka i łyżeczki.

Koordynaty GPS:
52 24 47
16 56 48

Organizatorzy Zlotu – grupy SLAA :
Poznań – Droga do Domu
Poznań – Piątka
Poznań – Źródło

55 Ogólnopolski Zlot SLAA
Poznań, 23-25 lutego 2018
W SLAA uważamy, że uzależnienie od seksu i miłości jest
postępującą chorobą, której nie można wyleczyć, ale
większość jej dolegliwości może być zatrzymana. Choroba
może przybierać różne formy. Jedni z nas cierpią z powodu
kompulsywnej potrzeby seksu, inni desperacko przywiązują
się do jednej osoby, jeszcze inni chronicznie popadają w
romanse, intrygi i fantazje. Uzależnienie od seksu i miłości
może także przybierać formę kompulsywnego unikania życia
towarzyskiego, seksualnego bądź uczuciowego. To unikanie
określane jest przez nas jako anoreksja. Zachowania o
charakterze obsesyjno-kompulsywnym oraz aktywność
seksualna doprowadziły nas do pogłębiającej się destrukcji w
życiu rodzinnym i zawodowym.
W SLAA uczymy się akceptować rzeczywistość naszego
uzależnienia. Przechodzimy odstawienie. Dzięki temu dalszy
postęp choroby zostaje zatrzymany. Poznajemy i uczymy się
nowego, trzeźwego życia. Naprawiamy zawikłane stosunki z
otoczeniem. Zaczynamy budować relacje z ludźmi oparte na
przejrzystych i jasnych zasadach. Odzyskujemy godność
osobistą i umiejętność dokonywania wolnych wyborów.
Odbudowujemy wszystkie obszary życia, które ucierpiały w
wyniku choroby, przede wszystkim sfery mentalną,
emocjonalną i duchową, ale również stronę fizyczną i
materialną.

55 Ogólnopolski Zlot SLAA, Poznań, 23-25 lutego 2018
W SLAA NIE SZUKAMY PARTNERKI, PARTNERA ANI KONTAKTÓW SEKSUALNYCH.
Większość mityngów podczas Zlotu jest otwarta i dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób,
bez względu na to czy są członkami SLAA i czy identyfikują się z problemem uzależnienia od seksu i miłości.
Jeden mityng zamknięty, wyłącznie dla członków SLAA, z możliwością przyjęcia nowicjuszy do Wspólnoty.
W czasie zlotu odbędzie się spotkanie Konferencji Krajowej SLAA
Grupy wyznaczają na to spotkanie swoich przedstawicieli - mandatariuszy.
W Konferencji może wziąć udział każdy członek SLAA. Dostępna będzie literatura SLAA.

PLAN ZLOTU

UWAGA: MITYNGI TRWAJĄ 1 GODZ. LUB 1,5 GODZ.
BEZ PRZERWY

PIĄTEK
16:00 – ZAKWATEROWANIE, REJESTRACJA
18:00 – KOLACJA
19:00 – 20:30 MITYNG OTWARCIA
Co mnie sprowadziło do Wspólnoty SLAA? Co dzisiaj
motywuje mnie do zdrowienia?
21:00 – 22:30 MITYNG WIECZORNY SPIKERSKI
Jak w moim życiu realizują się oznaki zdrowienia.
Oznaka 5.jako droga do spełnienia w związku.
23:00 – 24:00 MITYNG NOCNY
„Zostaw, oddaj Bogu.”

SOBOTA
7:00 – MEDYTACJA I MODLITWA – We własnym
zakresie lub wspólne wyjście: zbiórka o 7:00 przy
miejscu akredytacji
8:00 – ŚNIADANIE
9:00 – 10:30 Warsztat TRADYCJI 8.
„Działalność we Wspólnocie SLAA powinna na zawsze
pozostać honorowa, możemy jednak zatrudniać osoby

wykonujące zawodowo pracę w służbach SLAA.”
11:00 – 12:30 KONFERENCJA KRAJOWA cz. 1
Spotkanie Służb Krajowych, Mandatariuszy
i Przedstawicieli Grup
11:00 – 12:30 MITYNG
Stawianie granic sposobem ochrony przed wpadką.
Jakie sytuacje mnie przerastają, w których nie umiem
jeszcze zadbać o siebie?
13:00 – OBIAD
14:45 – 16:15 KONFERENCJA KRAJOWA cz. 2
Spotkanie Służb Krajowych, Mandatariuszy
i Przedstawicieli Grup.
14:45 – 16:15 MITYNG
Jak zachowania wynikające z anoreksji wpływają na
moje identyfikowanie, nazywanie i zaspokajanie moich
potrzeb.
16:45 – 18:15 MITYNG SPIKERSKI
12 Kroków do Nowego Życia.
18:30 – KOLACJA
19:30 – 20:30 WIECZÓR WOKALNO-ARTYSTYCZNY
Prezentacje chętnych uczestników Zlotu, wspólne
śpiewanie.
20:45 – 22:45 MITYNGI KOBIECY (A) i MĘSKI (B)
Jaka jest moja seksualność w procesie zdrowienia.
Obecność seksu i miłości w moim życiu.

23:00 – 24:00 MITYNG NOCNY ZAMKNIĘTY
Krok 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec
uzależnienia od seksu i miłości – przestaliśmy kierować
swoim życiem. Przyjęcie nowych członków do
Wspólnoty SLAA.

NIEDZIELA
7:00 – MEDYTACJA I MODLITWA – we własnym
zakresie. Krok 11.
8:00 – ŚNIADANIE
9:00 – 10:30 MITYNGI A, B, C
A. Zadośćuczynienie sobie przez budowanie relacji
bliskości z samym sobą.
B. Ustanawianie granic – czy dostrzegam jak
subtelnieje moja choroba?
C. Mityng angielskojęzyczny.
11:00 – 12:30 MITYNG KOŃCZĄCY
Krok 12. Jak niosę posłanie innym uzależnionym? Jak
staram się stosować zasady programu we wszystkich
dziedzinach mojego życia?
13:00 – OBIAD

