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Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie obejrzyj ją w przeglądarce

Co nowego  AJ Polska
Już niedługo wiosenny zlot AJ
Czy wiesz, że niektóre kraje mają Zlot tylko raz w
roku? Dzięki zaangażowaniu i służbie wielu przyjaciół
w naszej wspólnocie, my mamy możliwość
uczestnictwa w takim wydarzeniu wiosną i jesienią.
Rezerwujcie czas, dobre chęci i energię na 2628 maja
2017 roku. Spotkajmy się w Nałęczowie!

→ Więcej informacji

27 lutego Światowy Dzień Jedności
Ten dzień znany jest we Wspólnocie Anonimowych Jedzenioholików na całym świecie.
Członkowie AJ zatrzymują się na moment o godzinie 20:30 polskiego czasu, aby wyrazić
wdzięczność za siłę wewnętrzną płynącą z jedności AJ. Cytując Tradycję Pierwszą: “(...)
wyzdrowienie każdego z nas zależy od jedności Anonimowych Jedzenioholików”.

→ Więcej informacji

Nowy cykl  Tradycja na każdy miesiąc

http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=12&wysijap=subscriptions
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Tu będziemy dla Was pisać o naszej przygodzie z
Tradycjami AJ. Zamierzamy podzielić się
doświadczeniem zdrowienia w oparciu właśnie o nie.
Tradycje nie ulegają trendom i modom, nie muszą z
niczym i z nikim rywalizować ani konkurować. Są
doskonałe takie jakie są i tylko jako takie mogą służyć
nam, jedzenioholikom, oraz tym, którzy przyjdą po
nas. Mają stać na straży zasad, dzięki którym
Wspólnota przetrwa, w pełni zachowując swą
największą siłę  DUCHOWOŚĆ.
Kliknij w link aby dowiedzieć się więcej o Tradycji Pierwszej.

→ Czytaj więcej

Nowa grupa AJ w Brzesku (woj. małopolskie)
19 lutego 2017 roku w Brzesku odbędzie się pierwszy mityng grupy AJ “Makarios".
Mityngi będą się odbywać się w każdą niedzielę w Kawiarence domu parafialnego
“Makarios" parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Wszystkim zainteresowanym
udziałem w tym mityngu sugerujemy kontakt z grupą.

→ Więcej informacji

Nowości na stronach AJ w Polsce i na świecie
Lista sponsorów i lista spikerów
Przypominamy o możliwości zgłaszania się na listę sponsorów oraz listę spikerów
poprzez naszą stronę www. Formularze służące do tego celu są dostępne w zakładce
Członkowie/ Grupy  Formularze zgłoszeniowe. Poprzez formularz możecie zgłosić się na
listę sponsorów lub poprosić o przesłanie wam najbardziej aktualnej listy sponsorów.
Formularz dla osób gotowych wygłaszać spikerki ułatwi poszczególnym członkom i
grupom AJ zaproszenie spikera na swój mityng, maraton, zlot czy inne specjalne
wydarzenie.
Gorąco zachęcamy wszystkie chętne osoby, by zgłaszały się do służby sponsora i
spikera poprzez obydwa formularze.
http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=12&wysijap=subscriptions
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→ Więcej informacji

Informacje na temat Służb
AJ  Lubię to! Poszukiwani chętni do prowadzenia
oficjalnego profilu AJ na Facebooku
Teraz, gdy Biuro Służb Światowych dało zielone
światło do zakładania oficjalnych profili Wspólnoty na
portalach społecznościowych, możemy iść z naszym
posłaniem w świat cyfrowy. Komitet Informacji
Publicznej szuka chętnych do prowadzenia
facebookowego profilu AJ.
Informujemy także, że oficjalny fanpage naszej
Wspólnoty musi opierać się na poszanowaniu
Dwunastej Tradycji  podpowiedzi, jak to robić,
znajdują się tu.
Udostępnij siłę zdrowienia i zgłoś się do służby!

→ Kontakt

Zostań Głosem AJ – szukamy Telefonisty!
Poszukujemy osoby, która zechciałaby obsługiwać
ogólnopolską linię telefoniczną naszej Wspólnoty.
Jeśli pracujesz na programie, znasz Kroki i Tradycje,
utrzymujesz abstynencję i chciałbyś podać dalej
sztafetę zdrowienia, rozważ podjęcie tej służby.
Od Ciebie zależy ile czasu poświęcisz na służbę. Sam
ustalisz dni i godziny, w jakie linia AJ będzie czynna.
Potrzebna jest jedynie Twoja gotowość do odbierania
połączeń i aparat telefoniczny, w którym umieścisz
kartę SIM z naszym AJotowym numerem.
http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=12&wysijap=subscriptions
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Pomoc jest o jeden telefon stąd... ale ważne, aby ktoś go odebrał! :)

→ Kontakt

Uaktualnianie informacji o mityngu na stronach AJ
Czy sumienie twojej grupy nie zmieniło godziny albo
miejsca, w którym odbywa się mityng? Pamiętaj! To
ważne, żeby aktualne informacje znajdowały się na
stronie polskich i światowych służb. Dzięki twojej
służbie cierpiący jedzenioholik wie, gdzie szukać
pomocy, a to przecież nasz główny cel!

→ Więcej informacji

Zapisz się na listę mailingową Regionu 9
Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi
służby w Regionie 9? Jeśli język nie jest dla ciebie
przeszkodą, warto zapisać się na listę mailingową
Regionu 9, która jest rozsyłana raz w tygodniu. Co
trzeba zrobić? Wystarczy napisać do sekretarza email
z prośbą o dodanie. W tej chwili zapisanych jest pięć
osób z Polski. Bądźmy obecni!

→ Kontakt

Lista adresów kontaktowych komitetów SKAJ

→ Sekretarz

→ Komitet ds. Dwunastu Tradycji

→ Skarbnik

→ Komitet ds. Literatury

→ Komitet ds. Informacji Publicznej

→ Komitet ds. Statutu

→ Komitet ds. Niesienia Posłania

→ Komitet ds. Internetu/Strona internetowa

→ Nowe grupy

→ Reprezentant

http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=12&wysijap=subscriptions
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→ Sklep/Zamówienia/Reklamacje

→ 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!

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