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Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie obejrzyj ją w przeglądarce

Co nowego  AJ Polska
XXVI zlot AJ, Nałęczów, 2628 maja
Już po raz dwudziesty szósty spotkamy się, by
wspólnie dzielić się doświadczeniem, siłą i nadzieją
zdrowienia. Tym razem zobaczymy się w Nałęczowie
2628 maja.
Na tym zlocie pojawi się przedstawicielka Regionu 9,
która opowie o swoim doświadczeniu zdrowienia.

Organizator przedsięwzięcia, l ubelska grupa „Mikołaj”, zaprasza do Archidiecezjalnego
Domu Rekolekcyjnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Nałęczowie. Na zlocie nie
zabraknie interesujących tematów mitingów, w tym nocny miting, można będzie nabyć
ciekawą literaturę , będzie też okazja do bliższego poznania innych członków wspólnoty.
Zaproszenie na zlot skierowane jest szczególnie do osób mających problem z jedzeniem,
ich bliskich i znajomych, profesjonalistów zajmujących się tym tematem, oraz do
przyjaciół z innych grup dwunastokrokowych.
Na każdym zlocie AJ ma miejsce Zgromadzenie Służby Krajowej Anonimowych
Jedzenioholików, podczas którego decydujemy o sprawach ważnych dla Wspólnoty. W
Nałęczowie odbędzie się ono w piątek o godz. 11.00, tak, aby wszyscy mogli
uczestniczyć w tym wielkim święcie, jakim bez wątpienia jest każdy zlot.
Kochany Jedzenioholiku, już teraz zapisz w kalendarzu, że ostatni weekend maja
spędzasz z przyjaciółmi w Nałęczowie. Czekamy na Ciebie, już teraz cieszymy się
na to spotkanie.
PRZYBĄDŹ I CIESZ SIĘ Z NAMI POZYTYWNĄ ENERGIĄ!
http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=14&wysijap=subscriptions
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→ Ulotka na temat zlotu

Tradycja na każdy miesiąc
Oświadczenie przyjęte przez Konferencję Służb
Światowych po wielu latach dyskusji (od 1983 do 1989
roku):
Anonimowi Jedzenioholicy respektują autonomię
każdej grupy, jednakże sugerujemy, aby każda grupa,
która narzuca specjalny cel, zadanie lub wytyczne,
poinformowała uczestników, że ten specjalny cel,
zadanie lub wytyczne nie są wymogiem AJ jako
całości.
Jedynym warunkiem członkostwa jest pragnienie zaprzestania kompulsywnego jedzenia.
Ktokolwiek uważa, że jest członkiem Wspólnoty AJ, jest nim. My Anonimowi
Jedzenioholicy witamy wszystkich z otwartymi ramionami.
Dzisiaj o Tradycji Trzeciej.
Jeżeli masz doświadczenie zdrowienia w oparciu o 12 Tradycji AJ i czujesz potrzebę aby
się nim podzielić napisz na adres: 12tradycjiaz@gmail.com. Twoje doświadczenie może
się przyczynić do umocnienia Wspólnoty AJ oraz do zdrowienia wielu z nas.

→ Dowiedz się więcej

Co nowego  AJ Świat
Nowe logo Konferencji Służb Światowych
Nowe logo corocznej Konferencji Służb Światowych,
która w tym roku odbędzie się 16 maja 2017 w
Albuquerque, symbolizuje zasiane ziarno, które ma
wzrastać w jedności. W tym roku podczas spotkania
poruszane będą takie kwestie: pod rozwagę będzie
poddane wprowadzenie dziesiątego narzędzia
zdrowienia: uważności; organizacja Konferencji Służb
Światowych co dwa lata, a ponadto delegaci będą
zastanawiać się czy Reguła Roberta najlepiej służy
Wspólnocie do podejmowania decyzji.

→ Więcej informacji

http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=14&wysijap=subscriptions
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Plan strategiczny AJ 20172019
W latach 20142016 służba we Wspólnocie
koncentrowała się na “Głównym celu”. Plan
strategiczny na lata 20172019 ma za zadanie
“Utrzymanie silnego AJ”.
2017 to wzrost jedności;
2018 to wzrost zdrowienia;
2019 to wzrost członkostwa w AJ.

→ Więcej informacji

Nowości na stronach AJ w Polsce i na świecie
Hasła AJ
“Tylko dziś”, “Postęp, nie doskonałość”  to krótkie
zdania, które przedstawiają istotę programu. Ile razy
pomogły Ci w trudnych momentach? Poznaj więcej
haseł AJ z naszego nowego opracowania.

→ Więcej informacji

Informacje na temat Służb
http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=14&wysijap=subscriptions
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Dołącz do twórców Biuletynu Informacyjnego AJ
To już 10 numer Biuletynu AJ! Zapraszamy wszystkich
chętnych do współtworzenia naszego newslettera.
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.

→ 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

→ 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!

http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=14&wysijap=subscriptions
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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.
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