PROGRAM XXXV ZLOTU ANONIMOWYCH JEDZENIOHOLIKÓW 2022
Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów
ul. Stefana Żeromskiego 6
05-400 Otwock

Piątek 4 listopada
11.00 Zgromadzenie SKAJ (rejestracja uczestników SKAJ od 10.00)
13.00 Obiad dla uczestników Zgromadzenia SKAJ
14.00 Początek rejestracji uczestników Zlotu
17.00 Taniec w kręgu (na dobry nastrój)
18.00 Kolacja
19.00-20.00 MITYNG POWITALNY
Z czym przyjeżdżam?
Jak czuję się dziś w swoim ciele?
Czego chciał(a)bym doświadczyć na Zlocie?
Czego potrzebuję od Wspólnoty?
20.30-22.00
Sala nr 1
MITYNG KOBIECY
Spikerka Doroty
Jaki wzorzec kobiecości
otrzymałam w domu rodzinnym?
Jak czuję się z moją kobiecością
teraz?
W jaki sposób bycie we wspólnocie
AJ pomaga mi akceptować i
rozwijać moją kobiecość?

MITYNG MĘSKI
Sala nr 2
Spikerka Kamila
Jaki wzorzec męskości otrzymałem
w domu rodzinnym?
Jak czuję się z moją męskością
teraz?
W jaki sposób bycie we wspólnocie
AJ pomaga mi akceptować i
rozwijać moją męskość?

22.00-22.30 Medytacja wieczorna (sala nr 2)
22.30 MITYNG NOCNY (do ostatniego chętnego, sala nr 1)
Refleksje z mityngów dzielonych
Emocje i przekonania związane z wyglądem naszego ciała i seksualnością

Sobota 5 listopada
7.00-7.50 Do wyboru:
"Zanim wyruszysz" - (automasaż,
i relaksacja stóp) maks. 15 osób zapisy na listę w recepcji zlotowej

Warsztat pracy z ciałem - "Granice"
Potrzebny luźny strój. Ćwiczymy boso
lub w skarpetkach.

8.00 Śniadanie
9.00-10.30 MITYNG Głód fizyczny, emocjonalny i duchowy mój nieodłączny towarzysz (sala nr 1)
Spikerka Wioli
Co zajadam?
Po czym poznaję głód duchowy?
Co mnie karmi, nasyca, wypełnia?
11.00-12.30 Do wyboru warsztat lub mityng:

Sala nr 1
WARSZTAT
Docenianie siebie

Sala nr 2
MITYNG
Przebudzenie duchowe
Spikerka Gosi
Czy moja Siła Wyższa mnie kocha?
Jakie praktyki duchowe stosuję?
Co oznacza dla mnie "przebudzenie
duchowe"?

12.30 Obiad
13.00-15.00 Spacer po Otwocku "Śladami Koziołka Matołka"
13.30-15.00 Czas wolny: gry planszowe
15.00-16.00 Do wyboru warsztat lub mityng:

Sala nr 1
WARSZTAT
Moja mapa zdrowienia

MITYNG Abstynencja - czym jest, jak
ją rozumiem?
Sala nr 2
Spikerka Asi
Poślizg, wpadka, nawrót - czym się
różnią?
Jak ewoluowało moje rozumienie
pojęcia abstynencji?
Jak dbam o swoje emocje, by
utrzymać abstynencję?

16.30-18.00 Do wyboru jeden z mityngów:
MITYNG Rozmowa z ciałem
Sala nr 1
W jaki sposób
zadośćuczyniam swojemu
ciału?
Co mi pomaga akceptować
moje ciało?
Czy wiem, co lubi moje ciało?
Czy rozpoznaję sygnały z
mojego ciała?
Co mówi moje ciało?

MITYNG "Jak obchodzić się z
Tygrysem" - wskazówki do planu
jedzenia
Sala nr 2
Co mi daje lub w czym mi pomaga
plan jedzenia?
Plan jedzenia to godność wyboru
- jak to rozumiem?
Jak zmieniał się mój plan jedzenia
w okresie zdrowienia?

18.00 Kolacja
19.00-21.00 Czas wolny: dyskoteka, taniec w kręgu i zabawy zespołowe
22.00-22.30 Medytacja wieczorna (sala nr 2)
22.30 MITYNG NOCNY (do ostatniego chętnego, sala nr 1)
Co dla mnie oznacza poddanie się?
Co przeszkadza mi w utrzymaniu relacji z Siłą Wyższą?
Co koi mój lęk, gdy nie jest to jedzenie?

Niedziela 6 listopada
7.00-7.50 Do wyboru:
"Zanim wyruszysz" - (automasaż,
i relaksacja stóp) maks. 15 osób zapisy na listę w recepcji zlotowej

Warsztat pracy z ciałem - "Akceptacja"
Potrzebny luźny strój. Ćwiczymy boso lub
w skarpetkach.

8.00 Śniadanie
9.00-10.30 MITYNG Ja w grupie, czyli po co nam tradycje? (sala nr 1)
"Zawsze ofiarować pomocną dłoń i otwarte serce AJ wszystkim
jedzenioholikom – za to jestem odpowiedzialny/a"

10.45-12.30 MITYNG podsumowujący (sala nr 1)
Jak pomaganie innym wzmacnia moje zdrowienie?
Z czym wyjeżdżam?
13.00 Obiad

Witaj w domu!
Czy kiedykolwiek chciałeś stracić 5 kg? 9 kg? 18 kg? 45kg albo więcej? Czy kiedykolwiek
marzyłeś o tym, że kiedy już schudniesz, to utrzymasz swoją wagę? Witaj w AJ, witaj w
domu!
Czy czasami czułeś się nieswojo w świecie jak bezdomna sierota, bez miejsca, do
którego naprawdę byś należał? Witaj w AJ, witaj w domu!
Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, aby Twoja rodzina pojechała już do pracy lub do
szkoły, abyś Ty mógł zająć się jedzeniem? Witaj w AJ, witaj w domu!
Czy kiedykolwiek obudziłeś się rano i czułeś się szczęśliwy, bo pamiętałeś, że Twój
ulubiony smakołyk czeka na Ciebie w lodówce lub w szafce? Witaj w AJ, witaj w domu!
Czy kiedykolwiek spojrzałeś w gwiazdy i zastanawiałeś się, co tak nieistotna osoba jak Ty
robi na tym świecie? Witaj w AJ, witaj w domu!
Czy kiedykolwiek gotowałeś, kupowałeś lub piekłeś dla swojej rodziny, a potem zjadałeś
wszystko sam, żeby nie musieć się dzielić? Znamy Cię w AJ, ponieważ jesteśmy Tobą.
Witaj w AJ, witaj w domu!
Czy kiedykolwiek chciałeś ukryć się w domu, nie pójść do pracy, nie sprzątać, a nawet
nie ubierać się, nie widzieć się z nikim ani nie pozwolić nikomu się zobaczyć? Witaj w AJ,
witaj w domu!
Czy kiedykolwiek schowałeś jedzenie pod łóżkiem, pod poduszką, w szufladzie, w
łazience, w koszu na śmieci, w kredensie, w koszu na ubrania, w szafie lub w
samochodzie, aby móc je zjeść w samotności bez niczyich spojrzeń? Witaj w AJ, witaj w
domu!
Czy kiedykolwiek byłeś zły, urażony, zbuntowany – wobec Boga, współmałżonka,
lekarza, matki, ojca, przyjaciół, dzieci, sprzedawców w sklepach, których spojrzenia
wyrażały więcej niż tysiąc słów, gdy ty przymierzałeś ubrania – bo oni byli szczupli, bo
oni chcieli, żebyś Ty był szczupły, a w końcu bo byłeś zmuszony do przejścia na dietę,
żeby ich zadowolić lub uciszyć lub zmusić ich do odwołania ich słów i cofnięcia ich
spojrzeń? Witaj w AJ, witaj w domu!
Czy zdarzyło Ci się wyszlochać swoje cierpienie w ciemną noc, ponieważ nikt Cię nie
kochał i nie rozumiał? Witaj w AJ, witaj w domu!
Kontakt:
zlototwock@gmail.com

www.anonimowijedzenioholicy.org

