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Co nowego - AJ Polska

Nowe pozycje do Biblioteczki Zdrowienia AJ

Tym razem w naszej literaturze sięgnęliśmy po kilka

ważnych tematów:

- zasady duchowe Wspólnoty zawarte w

12 Tradycjach AJ;

- nawrót choroby i jak sobie z nim poradzić;

- aspekt fizyczny choroby, czyli waga oraz bardzo

różne kształty AJotów.

Aby zakupić nowe broszury, wejdź na stronę sklepu.

→  Sklep

XXIX Zlot w Kielcach

Z radością informujemy, że kolejny, jesienny zlot AJ w

2018 r. odbędzie się w dniach 9-11 listopada w

Kielcach. Zapisy rozpoczną się od 1 sierpnia, o czym

będziemy informować na bieżąco.

→  Dowiedz się więcej
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Znaczek AJ

Możesz go przypiąć do kurtki, torby lub tablicy

korkowej, nosić w portfelu albo podarować

przyjacielowi. Niech przypomina Ci, że nie jesteś sam i

zawsze masz gdzie wrócić. Do rozpoznania dla

wtajemniczonych!

Możesz go kupić w naszym sklepie internetowym, w

cenie 6 zł + koszt przesyłki.

→  Odwiedź nasz sklep

Informacje na temat Służb

Nowe osoby w Służbach Krajowych AJ

Witamy na służbie osoby, które dołączyły do nas po

zlocie AJ w Łodzi:

Joannę - Sekretarza Rady SKAJ, Dorotę -

Przewodniczącą Komitetu ds. 12 Tradycji, Michała -

Skarbnika Wspólnoty, Kasię - Przewodniczącą

Komitetu ds. Informacji Publicznej oraz Olę - członka

tego Komitetu.

Dziękujemy za dotychczasową służbę

przewodniczącym komitetów: Zosi, Ewie, Monice,

Anecie i Agnieszce.

Zapraszamy wszystkich chętnych. Służba czeka na

Ciebie!

→  Napisz do nas
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Lista adresów kontaktowych komitetów SKAJ

→ Przewodniczący

→ Sekretarz

→ Skarbnik

→ Reprezentant

→ Sklep/Zamówienia/Reklamacje

→ Nowe grupy

→ Komitet ds. Informacji Publicznej

→ Komitet ds. Dwunastu Tradycji

→ Komitet ds. Literatury

→ Komitet ds. Statutu

→ Komitet ds. Niesienia Posłania

→ Komitet ds. Internetu/Strona internetowa

→ Facebook/Instagram

→ 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

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.

   Jeśli chcesz wypisać się z listy, napisz do nas na adres

info@anonimowijedzenioholicy.org.
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Copyright ©2018 Służby Krajowe AJ. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oficjalny newsletter wspólnoty Anonimowi Jedzenioholicy Polska.
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