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Chamada para partilhas de Devedores Anônimos
Empresarial (DAE)

O comitê DAE da Conferência Mundial de Serviço (WSC) está
pedindo que as histórias sobre Devedores Anônimos Empresarial

sejam incluídas na nossa literatura.

Adoraríamos ouvir a sua história!

Aqui estão algumas diretrizes para ter em mente:

● A sua partilha deve conter entre 500-2500 palavras
● Por favor partilhe a sua experiência, força e esperança sobre como o seu negócio tem sido

parte integrante da sua recuperação, na perspectiva dos Devedores Anônimos
● Ao mesmo tempo em que preserve o seu anonimato, dê uma visão geral da sua experiência

profissional no contexto de DAE.
● Prazo de envio até 31 de maio de 2023.

Pontos opcionais a incluir na sua história:

● Como a sua empresa o ajudou a cumprir as promessas dos Devedores Anônimos.
● Como utilizou as ferramentas D.A./DAE no seu negócio.
● Como  adotou uma abordagem espiritual no seu negócio.

Por favor, inclua o seu nome, número de telefone e endereço de correio eletrônico com a
submissão para que possamos contactá-lo.

Cada membro deve assinar uma autorização para que os Devedores Anônimos possam
utilizar a sua história.

https://debtorsanonymous.org/download/release-of

rights/?wpdmdl=2163&refresh=638c773add1791670149946

Envie os seus textos por e-mail para: bdastories@debtorsanonymous.org

mailto:bdastories@debtorsanonymous.org
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Aqui estão algumas perguntas que pode fazer ao entrevistar um membro para o DAE sobre

sua história de experiência, força e esperança:

● Qual é o seu negócio?
● Quando é que começou?
● O que o inspirou a começar?
● Era proprietário de um negócio antes de D.A./DAE? Como era o seu negócio antes de

D.A./DAE? Como é que o seu negócio mudou desde que se juntou a D.A./DAE?
● Tinha algum receio quando começou? Via a si próprio como empresário antes de começar?
● O trabalho por etapas ajudou-o a estabelecer e gerir o seu negócio? Como assim?
● Viu o seu Poder Superior no processo de iniciar e gerir o seu negócio?
● Quais as ferramentas de DAE que utiliza? Como é que as utiliza?
● Há algum milagre que tenha acontecido desde o seu início?
● Qual foi o seu maior desafio e o seu maior avanço?
● O que aprendeu por ser proprietário de um negócio?
● Alguma promessa de Devedores Anônimos se tornou realidade para você?
● Quais são as suas aspirações futuras?
● Como sabe quando o Poder Superior o está  orientando para uma ação?
● Como é que se mantém são na gestão de um negócio?
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