European Alliance of Initiatives for Applied Anthroposophy / ELIANT

успяхме да съберем 940 000 подписа – нужна ни е Вашата помощ за останалите 60 000 подписа!

Уважаеми приятели на кампанията ELIANT,

Един човек не
е достатъчен,
нужни са много
хора, обединени
в подходящия момент.
Гьоте

Трябват ни само още 60 000 подписа от ЕО, за да достигнем цифрата един милион.
Молим Ви да ни помогнете да съберем тези последни, жизнено важни подписи!
До средата на м. юни искаме да представим тези подписи на Комисията на ЕО в Брюксел.
Кампанията ELIANT за събиране на подписи почти постигна целта си.
Подкрепете Европейския Алианс за Инициативите на Приложната Антропософия / Eliant в
неговите инициативи в полза на гражданите в Европа:
Насърчаване на свободния избор на форми на отглеждане и образование на децата,
плурализъм на методите и терапевтична свобода в медицината,
икономически съобразена икономика – особено в областта на селското стопанство.
Най-добрият начин да ни помогнете сега е този:
-

През следващите седмици търсете в клубове, дружества и организирани мероприятия хора,
които да подпишат; листове за събиране на подписи могат да се изтеглят от www.eliant.eu

-

Молим да помислите в кои пощенски списъци и мрежи не сте поискали подписи и да им
изпратете имейл, в който ще добавите кратка бележка или коментар от Ваше име.

-

Дайте гласност във facebook на новата уеб страница на кампанията ELIANT, в която може да
се намери текуща информация, изображения и линк за подписване онлайн.

С радост ще Ви помогнем, ако имате въпроси. Молим, свържете се с нас или ни изпратете имейл на
адрес: info@eliant.eu, или чрез факс: 0049 7621 168 1863
Приемете нашите сърдечни благодарности и поздрави
От името на членовете на ръководния комитет на алианса ELIANT
Andreas Biesantz PhD, Jürgen Erdmenger LL.D., Nikolai Fuchs, Michaela Glöckler MD,
Thomas Göing, Günther Schulz, Heike Sommer, Christof Wiechert
За контакти:
Action ELIANT
Postfach 1180
79501 Lörrach
Germany
Това е линкът към нашите банкови сметки за дарения
Ако не желаете да получавате повече имейли, изпратете отговор на адрес: info@eliant.eu
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