
Merhaba arkadaşlar;

Adım……., ben bir alkoliğim.

ADSIZ ALKOLİKLER......, tarihli ........ GURUBU toplantısına hoş geldiniz.

Toplantıya başlamadan önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum.

Aramızda içkili olanlar veya ayık düşünceyi engelleyen madde alanlar varsa, söz almadan toplantının

sonuna kadar beklemelerini, bu ilk topIantınızsa konuşmalarımızı dinlemenizi, kendinizi başkalarıyla

mukayese etmemenizi,

toplantı süresince telefonlarınızı kapatmanızı, veya mümkünse  zil sesini kısmanızı rica ediyorum.

Şimdi sizleri halen ızdırap çekmete olan alkolikler için kısa bir süre sessizliğe ve ardından da "Huzur

Duasına“ davet ediyorum.

TANRIM .

DEĞİŞTİREMEYECEĞİM ŞEYLERİ KABULLENEBİLMEM İÇİN HUZUR;

DEĞİŞTİREBİLECEKLERİM İÇİN CESARET;

VE ARALARİNDAKİ FARKI KAVRAYABİLMEM İÇİN DE AKIL BAĞIŞLA...

ADSIZ ALKOLİKLER,

Ortak sorunlarını çözebilmek ve diğer alkoliklere yardımcı olabilmek için deneyimlerini, güçlerini ve

umutlarını paylaşan kişilerin bir araya geldikleri kardeşlik kuruluşudur.

Üyelik için tek şart İÇKİYİ BIRAKMA ARZUSU olup bizler, gönüllü katkılarımızla ayakta durmaktayız.

A.A. hiçbir grup, barikat, siyaset, örgüt yada kuruluşa bağlı değildir. Hiçbir anlaşmazlığa karışmak

istemez ve taraf olmaz. Önde gelen amacımız ayık kalmak ve diğer alkoliklerin ayık kalmasına yardımcı

olmaktır.

A.A. PROGRAMA "NASIL UYGULANIR?“ ın okunmasını rica ediyorum.

Bizim için "VAATLER”imizi okur musunuz?

"ON İKİ GELENEK“ Lütfen.

Aramıza yeni katılan var mı? Varsa adlarını öğrenip, hep birlikte "HOŞ GELDİN“ diyelim.

Ziyaretçilerimiz var mı? Kapalı toplantılarımıza alkolik olmayan ziyaretçi alamıyoruz.

A.A. yaş gününü kutlayanlar; 24 saat, 1 ay, 3 ay, 6 – 9 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve daha fazla.

Konuşmaların ## dakikadan fazla olmamasını rica ediyoruz

Bu toplantının bir A.A. Toplantısı olduğunu göz önüne alarak, konuşma ve paylaşımlarınizı alkolizm ve bu

hastalıktan iyileşme konularıyla ilgili yapmanızı rica ederiz. Diğer konuları toplantı sonrasında ele

alabiliriz.

KAPANIŞ

Hepimiz için çok yararlı bir toplantı oldu. Tüm katılanlara ayrı ayrı teşekkür ederim.

İhtiyacınız olanı bu gelişinizde duymadıysanız, bir sonraki toplantıda duyabilirsiniz..

GELMEYE DEVAM EDIN.

Toplantıyı kapatmadan önce eklamek istediğiniz bir şey var mı?

Duyurusu olan?

Adsızlık konusundaki GELENEĞİMİZİ hatırlatırım :

"Burada konuştuklarımız, burada duyduklarımız, burada gördüklerimiz, Burada kalır.

A.A. lar toplantı yaptıkları yerden belli olur.

Şimdir toplantıyı Huzur Duası ile kapatmam için lütfen bana yardımcı olun.


