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Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie obejrzyj ją w przeglądarce

Co nowego - AJ Polska
Nowa książka “W poszukiwaniu duchowości”
Zapraszamy Cię do spotkania z tematem duchowości
Anonimowych Jedzenioholików w nowej książce.
Wejdź na stronę, zamów i zainspiruj się
doświadczeniem innych.

→ Sklep

Spotkajmy się w Łodzi 1-3 czerwca 2018 r.
Ruszyły zapisy na zlot. Zapraszamy wszystkie osoby
mające problem z jedzeniem, ich bliskich i przyjaciół,
profesjonalistów zajmujących się zaburzeniami
odżywiania, a także osoby zastanawiające się, czy AJ
jest dla nich.

→ Pobierz plakat na temat zlotu
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Nowości na stronach AJ w Polsce i na świecie
Więcej informacji na temat Tradycji Siódmej
Chodzę na mityngi, z wdzięcznością biorę wszystko,
czego mi potrzeba, ale jest jedno ale. Zdrowiejąc na
programie już długi czas, nie zastanawiałam się, jak
nasza Wspólnota funkcjonuje. Dziś widzę, że jest to
swoiste perpetuum mobile, napędzane jednak przez
kogoś lub coś, i że wszystko kosztuje.
Przeczytaj dołączony tekst, a dowiesz się, na co
przeznaczane są nasze datki.

→ Czytaj więcej - Ile warte jest Twoje zdrowienie

Informacje na temat Służb
Weź udział w decyzjach ważnych dla Wspólnoty
Na skrzynki grupowe została rozesłana Ankieta, dotycząca ważnej dla nas Anonimowych Jedzenioholików - sprawy. Jeśli jej nie otrzymałaś/eś, zapytaj o to na
mityngu, poproś o przesłanie jej lub wydrukowanie.
Czekamy na Twój głos do 15 kwietnia.

→ Kontakt
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Poszukujemy sponsorów i spikerów
Osoby zainteresowane wpisaniem się na listę sponsorów i listę spikerów lub
uaktualnieniem swoich danych, proszone są o skontaktowanie się ze służebnymi z
Komitetu ds. Niesienia Posłania bądź wypełnienie formularzy on-line.

→ Więcej informacji

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.

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
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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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