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Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie obejrzyj ją w przeglądarce

Co nowego - AJ Polska
XXVIII Zlot w Łodzi
W dniach 1-3 czerwca 2018 r. odbędzie się w Łodzi
XXVIII Ogólnopolski Zlot Anonimowych
Jedzenioholików. Zapisy będziemy przyjmować od 1
marca. Więcej informacji wkrótce.

→ Kontakt

Promocyjna oferta na literaturę AJ w naszym sklepie
W ramach promocji Wszystkie książki po 20zł! oraz W
pakietach taniej! przygotowaliśmy nowe, obniżone ceny
na wszystkie książki oraz dwa atrakcyjne pakiety
„Czytelnia Anonimowego Jedzenioholika” i „Praca na
Programie”.

→ Sklep
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Jesteśmy na Facebooku, Instagramie i YouTube
Przypominamy, że mamy oficjalne profile na Facebooku, Instagramie i YouTube. Pamiętaj,
że udostępniając nasze posty, niesiesz posłanie tym, którzy wciąż jeszcze cierpią, a być
może nie mają pojęcia o istnieniu AJ!

→ AJ na Facebooku

Nowości na stronach AJ w Polsce i na świecie
2018 rokiem wzrostu zdrowienia w obrębie Wspólnoty
Co trzy lata sumienie całego AJ ustala plan
strategiczny wspólnoty i cele, na których
skoncentrowane będą działania służebnych. 2018 jest
rokiem wzrostu zdrowienia w obrębie wspólnoty.
Zastanów się, co TY możesz zrobić, aby wzrosło
zdrowienie w obrębie Twojej grupy, intergrupy, służby
krajowej, regionu i świata.

→ Zobacz więcej

Konferencja służb światowych ABQ, 23- 28.04.2018 r.
W ostatnim tygodniu kwietnia odbędzie się Konferencja
Służb Światowych AJ, gdzie będą dyskutowane m.in.
wnioski dotyczące:
Stworzenia Komitetu ad hoc, aby rozeznać systemy
danych i strony AJ;
Oświadczenia na temat operacji bariatrycznych, gdyż
odwołuje się to do Tradycji Trzeciej;
Poprawienia procesu przyciągania na Konferencję
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służb światowych.

→ Informacja o Konferencji Służb Światowych AJ

Informacje na temat Służb
Zdrowiej służąc
Wszystkich chętnych AJotów, którzy chcieliby zdrowieć służąc naszej Wspólnocie,
zapraszamy do kontaktu. Niezależnie od tego, jakie masz umiejętności czy
doświadczenia, służba czeka na Ciebie jako wspaniałe narzędzie zdrowienia.

→ Kontakt

Lista adresów kontaktowych komitetów SKAJ

→ Przewodniczący

→ Komitet ds. Dwunastu Tradycji

→ 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.
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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
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