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Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie obejrzyj ją w przeglądarce

Co nowego - AJ Polska
Jesienny zlot AJ
Kochani Jedzenioholicy, już po raz dwudziesty siódmy
będziemy mieli możliwość spotkania się w kolejnym,
pięknym zakątku naszego kraju, aby wspólnie dzielić
się doświadczeniem, siłą i nadzieją zdrowienia.
Jesienny zlot AJ odbędzie się w dniach 13-15
października w Teresinie (powiat sochaczewski). Już
dziś rezerwujcie czas, by nie stracić okazji naładowania
akumulatorów” pozytywną energią.
Więcej informacji wkrótce.

→ Więcej informacji

Wnioski z grup
Wspólnota AJ to nie “oni”, tylko “my”. Myślisz, że Twój pomysł może wnieść wkład w
rozwój AJ? Realizujecie coś w Waszej grupie i sądzicie, że może się to sprawdzić dla
całej wspólnoty? Chcielibyście coś zmienić? Przygotuj wniosek, który zostanie omówiony i
poddany głosowaniu na zebraniu Służb Krajowych podczas zlotu w październiku. Nie
wiesz, jak napisać wniosek, kiedy i gdzie go przesłać? Napisz w tej sprawie do Komitetu
ds. Statutu, który udzieli wsparcia.

→ Kontakt
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Telefon informacyjny AJ
Przypominamy, że od miesiąca działa dyżur telefoniczny dla wszystkich jedzenioholików.
Czekamy na Wasze telefony w każdy poniedziałek, środę i piątek, w godz 19.00 – 21.00.
Nasz nowy numer: +48 799 993 639. Do usłyszenia w abstynencji!

→ Kontakt

Tradycja na każdy miesiąc
“Darmo dostałeś, darmo daj”. To jedno zdanie oddaje
ducha Tradycji Ósmej, ale czy ta Tradycja jest tylko o
tym? Przeczytaj i zbliż się do tematu.
Dzisiaj o Tradycji Ósmej.
Jeżeli masz doświadczenie zdrowienia w oparciu o 12
Tradycji AJ i czujesz potrzebę, aby się nim podzielić,
napisz na adres:
12tradycjiaz@gmail.com. Twoje świadectwo może się
przyczynić do umocnienia Wspólnoty AJ oraz do
zdrowienia wielu z nas. Jeśli chcesz porozmawiać o
Tradycjach, zapraszamy do kontaktu.

→ Czytaj więcej

Jesteśmy na Facebooku i Instagramie
Przypominamy, że prowadzimy oficjalne profile na
Facebooku i Instagramie. Zapraszamy wszystkich do
polubienia lub obserwowania nas. Pamiętaj, że
udostępniając nasze posty, niesiesz posłanie tym,
którzy wciąż jeszcze cierpią, a być może nie mają
pojęcia o istnieniu AJ!

→ Kontakt
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10 lat grupy AJ w Gdyni
Z radością informujemy, że 16 sierpnia 2017 r. grupa
“Pogoda” z Gdyni obchodziła 10 rocznicę
nieprzerwanej działalności.
Zorganizowany został z tej okazji specjalny mityng,
skupiający się na wdzięcznościach i radościach.
Zapraszamy w każdy czwartek wszystkich z Trójmiasta
i okolic na nasz mityng. Razem zdrowieć jest łatwiej!

→ Kontakt

Co nowego - AJ Świat
Newsletter WSO i Lifeline Magazine
AJ to Wspólnota światowa z 58-letnią tradycją.
Zebrane przez ten czas zasoby - wiedza o zdrowieniu,
indywidualne historie zdrowienia zawarte w literaturze i
miesięczniku Lifeline , wspomagają i wzbogacają
zdrowienie członków AJ na całym świecie. Barierą w
korzystaniu z różnorodności zasobów AJ może być
nieznajomość języka angielskiego, ponieważ wiele
materiałów nie jest przetłumaczonych na język polski.
Jeśli jednak znasz angielski, chcesz wzbogacić
zdrowienie, wiedzę i doświadczenie swoje i innych
członków, zaprenumeruj WSO - Newsletter OA lub
Lifeline magazine, gdzie znajdziesz historie zdrowienia,
felietony, skorzystasz z różnorodności doświadczeń
członków Wspólnoty.

→ Więcej informacji
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Nowości na stronach AJ w Polsce i na świecie
Spacer przez tradycje
Dwanaście Tradycji AJ, często niedocenianych, reguluje i wspomaga działanie oraz
rozwój wspólnoty. Aby dowiedzieć się więcej, możesz zapoznać się z video podcastam i
(w języku angielskim), dotyczącymi Tradycji w serwisie internetowym Vimeo.
Przypominamy też, że w naszym comiesięcznym cyklu "Tradycja na każdy miesiąc"
ukazujemy, że Tradycje mogą mieć też zastosowanie do wszystkich relacji
międzyludzkich, wewnątrz wspólnoty, jak i poza nią. Wkrótce na naszej stronie www
pojawi się do pobrania materiał z warsztatu, który odbył się w Nałęczowie podczas
majowego zlotu. Dotyczył on stosowania Tradycji 11 w relacji z ważnymi ludźmi w naszym
życiu, a poprowadziła go Stella AJ, powiernik R9.

→ Więcej informacji

Informacje na temat Służb
Czytasz e-booki? Pomóż je tworzyć!
Jakiś czas temu powstał pomysł stworzenia kilku pozycji naszej literatury w formie
e-booków. Pomóż nadać temu pomysłowi prędkości!

→ Kontakt

Lista adresów kontaktowych komitetów SKAJ

→ Przewodniczący

→ Komitet ds. Dwunastu Tradycji
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→ Sekretarz

→ Komitet ds. Literatury

→ Skarbnik

→ Komitet ds. Statutu

→ Reprezentant

→ Komitet ds. Niesienia Posłania

→ Sklep/Zamówienia/Reklamacje

→ Komitet ds. Internetu/Strona internetowa

→ Nowe grupy

→ Facebook/Instagram

→ Komitet ds. Informacji Publicznej

→ Stowarzyszenie

Podane adresy nie mogą służyć do żadnych innych celów poza celami AJ.

Wesprzyj nas!
Finansujemy się poprzez całkowicie dobrowolne datki i nie przyjmujemy dotacji z zewnątrz. Dzięki
datkom możemy kontynuować posłania, między innymi wydawać literaturę, rozwijać stronę www i
tworzyć ten biuletyn.

Podaj dalej!
Jeżeli nasz biuletyn podoba ci się i znasz osoby, które mogłyby być nim zainteresowane, prosimy
prześlij im wiadomość, że mogą go cyklicznie otrzymywać po zasubskrybowaniu go na naszej
stronie www. Dziękujemy!

Dołącz do nas!
Zapraszamy Cie do współtworzenia tego newslettera. Może masz ciekawy pomysł albo jest coś o
czym chciałabyś/chciałbyś przeczytać w Biuletynie? Może w Waszej grupie, mieście, okolicy,
dzieje się coś ważnego, coś, co, daje Wam pogodę ducha, nadzieję i siłę, podzielcie się tym z
innymi jedzenioholikami. Piszcie na adres info@anonimowijedzenioholicy.org.
Każda informacja zostanie przeczytana i potraktowana z uwagą. Zastrzegamy sobie prawo do
weryfikacji przesłanych materiałów.

Dostajesz tę wiadomość, ponieważ zapisałeś się na listę subsrybcji.
→ Wypisuję się z listy

Copyright ©2017 Służby Krajowe AJ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oficjalny newsletter wspólnoty Anonimowi Jedzenioholicy Polska.

5z5

2018-01-27, 06:30

