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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, lubelska 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=15&wysijap=subscriptions
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→ Ulotka na temat zlotu

Ważne daty
W związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Grup i Służb Anonimowych
Jedzenioholików, które odbędzie się 26 maja na Zlocie AJ w Nałęczowie (2628 maja
2017 r.), podajemy terminarz nadchodzących wydarzeń:

do 14 kwietnia (do 6 tygodni przed Zgromadzeniem)  wnioski członków Rady SKAJ
do głosowania na Zgromadzeniu /na ręce sekretarza/;
do 21 kwietnia  sprawozdania z prac Komitetów/służebnych w Radzie SKAJ /na ręce
sekretarza z powodu braku przewodniczącego/;
do 26 kwietnia (miesiąc przed Zgromadzeniem)  przekazanie wniosków do
wiadomości grup /przez sekretarza z powodu braku przewodniczącego/;
do 12 maja (do 2 tygodni przed Zgromadzeniem)  wnioski z grup do głosowania na
Zgromadzeniu /na ręce sekretarza/;
do 12 maja  sprawozdania z działalności grup, sporządzane na podstawie listy
"silne mitingi" /na ręce sekretarza/.
Mitingi sumienia powinny być przeprowadzone odpowiednio wcześniej, a sprawozdania
sporządzone oraz przesłane do sekretarza na adres: skazsekretarz@gmail.com
maksymalnie do 12 maja 2017 r.

→ Ulotka na temat zlotu

Tradycja na każdy miesiąc
Decyduj w sprawach, które dotyczą Ciebie i twojej
grupy AJ. Nie narzucaj swojego zdania innym grupom
lub AJ jako całości. Jeśli masz pomysł, który może
wzbogacić Wspólnotę AJ, przedstaw go do
przedyskutowania i ustaleń. Nie każdy pomysł, który
uważasz za dobry, musi być dobry dla wszystkich.
Działaj i pamiętaj, że zarówno Ty, jak i twoja grupa,
macie prawo do błędu.
Dzisiaj o Tradycji Czwartej.
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

Piszą o nas!
http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=15&wysijap=subscriptions
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Jakie działania wykonuje lokalnie twój Komitet Informacji Publicznej? Naszym głównym
celem jest docieranie do wciąż cierpiących jedzenioholików, a dzięki użyciu mediów jest
to łatwiejsze. Historie przedstawione w zaprezentowanym artykule zawierają osobiste
doświadczenia jedzenioholików i nie reprezentują stanowiska AJ jako całości.
Pamiętaj, że AJ nie popiera przedsięwzięć spoza Wspólnoty, a link do tego artykułu
podany jest tylko w charakterze informacyjnym.

→ Dowiedz się więcej

Co nowego  AJ Świat
Zagłosuj na plakat informacji publicznej!
Światowe Służby ogłosiły konkurs na nowy plakat
informacji publicznej. Wszystkie nadesłane projekty
biorą udział w głosowaniu, w którym możesz
uczestniczyć. Decyduj  Twój głos ma znaczenie!

→ Więcej informacji

Dowiedz się nad czym będą debatować delegaci na
WSBC 17 maja w Albuqurque
Propozycje wniosków:
A. Unieważnienie polityki list mailingowej.
B. Ustanowienie polityki praw autorskich i własności
pracy twórczej.
C. Stworzenie nowego narzędzia: “uważność”.
D. Zrewidowanie polityki rady i struktury
komitetów.
E. Zrewidowanie polityki dotyczącej Dnia Niesienia
Posłania.
F. Zrewidowanie polityki dotyczącej literatury zatwierdzonej.
G. Zrewidowanie polityki ulotek/broszur umieszczanych online zamiast przesyłania ich
mailowo do służb krajowych.
H. Zrewidowanie polityki Jedności w Różnorodności aby zarekomendować używania
scenariusza mityngu zawierającego Preambułę AJ, Dwanaście Kroków i Dwanaście
http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=15&wysijap=subscriptions
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Tradycji.
I. Zrewidowanie polityki list mailingowych.
J. Zarządanie wytłumaczenia jak dany wniosek będzie wpływał na niesienie
posłania w formularzu składania wniosku.
K. Prośba do Rady Powierników o sprawdzenie jak Konferencja Służb Światowych
przeprowadza mityng roboczy i czy jest on zgodny z Dwunastą Koncepcją Służby.
L. Ustanowienie funduszu na tłumaczenie literatury.
M. Ustanowienie Komitetu ad hoc, który zastanowi się jak zarejestrować Radę Służby
Hiszpańskojęzycznej.
N. Ustanowienie Dnia Sponsorowania.
Propozycje zmian do Statutu:
1. Zmiana Artykułu IX  Rada Powierników, Sekcja 6  Wybory Powierników W trakcie
wyborów kandydat może ubiegać się tylko o jedną pozycję służby.
2. Zmiana Artykułu V  Grupy AJ, Sekcja 1  Definicja wymaga użycia scenariusza
mityngu zawierającego Preambułę AJ, Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji jako
część definicji grupy.
3. Zmiana Artykułu IX  Rozpad usunięcie organizacji religijnych z listy beneficjentów w
przypadku rozpadu AJ.
4. Zmiana Artykułu X  Rada Powierników, Sekcja 4  Kwalifikacje  kwalifikacje, które
muszą spełniać kandydaci są wymagane w dniu wyboru.
5. Zmiana Artykułu VI Intergrupy, Sekcja 4  umożliwienie powiernikom usunięcie
niedziałającej intergrupy.
6. Zmiana Artykułu VIII  Organy Służby, Sekcja 4  umożliwienie powiernikom usunięcie
niedziałającej intergrupy.
7. Zmiana Artykułu VIII  Organy Służby, Sekcja 2  umożliwienie grupom afiliowanym do
służb wirtualnych na afiliację jednocześnie do organów służb krajowych.
8. Zmiana Artykułu X  Spotkania delegatów, Sekcja 1  Konferencja Służb
Światowych  aby była ona wydarzeniem, które odbywa się co dwa lata.
Propozycje literatury do zatwierdzenia przez Konferencję Służb Światowych:
“Utrzymywanie zdrowego ciężaru ciała” (poprawiona);
“Dwanaście Koncepcji Służby”  wydanie kieszonkowe (nowość);
“Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji AJ” (poprawiona).

Wybory Powierników:
dwóch powierników poszczególnych regionów, kadencja 3 lata;
“Dwanaście Koncepcji Służby”  wydanie kieszonkowe (nowość).
dwóch powierników służb ogólnych (generalnych), kadencja 3.

→ Więcej informacji

http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=15&wysijap=subscriptions
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Nowości na stronach AJ w Polsce i na świecie
Pobieraj pliki ze strony bez hasła!
Informujemy, że od 1 kwietnia 2017 r. podstrona z
plikami do pobrania nie jest już chroniona hasłem.
Oznacza to, że każdy zainteresowany może pobrać
dokumenty, scenariusze, sprawozdania i inne ciekawe
pliki pomocne w pracy na programie 12 Kroków.
Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony,
ponieważ systematycznie uzupełniamy ją o nowe
dokumenty!

→ Więcej informacji

Informacje na temat Służb
Zdrowiej w Zgromadzeniu SKAJ
Zapraszamy wszystkich członków AJ chcących wziąć
udział w Zgromadzeniu SKAJ. Rozpocznie się ono ok.
godz. 11:00 w piątek 26 maja 2017 r. W głosowaniach
będą mogli brać udział tylko reprezentanci grup
(wybrani przez członków swoich grup) oraz członkowie
Rady SKAJ, jednak każdy członek AJ będzie miał
prawo wypowiedzi (bez prawa do głosowania).
Przewidziana jest w tym roku nowa formuła zebrania,
która obejmie liczne warsztaty i zabawy integracyjne.
http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=15&wysijap=subscriptions
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Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie
internetowej naszej wspólnoty, gdzie znajdują się
szczegółowe informacje dotyczące nadchodzącego
Zlotu AJ.

→ Ulotka na temat zlotu

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.
http://anonimowijedzenioholicy.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=15&wysijap=subscriptions
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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

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