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Δυνατός στην πίστη
Γηα κέλα ην Πξώην Βήκα ζα έπξεπε
λα δηαβάδεηαη σο εμήο: «Είκαη
αλίζρπξνο έλαληη ηνπ εαπηνύ κνπ».
Έιεγα, «Θέισ λα ράζσ βάξνο» θαη
ζπλέρηδα λα ηξώσ. Έιεγα, «Θέισ
λα επαλέιζσ ζε θόξκα» θαη δελ
γπκλαδόκνπλ. Έιεγα, «Θέισ ηελ
πγεία κνπ» θαη αθνινπζνύζα
αλζπγηεηλέο
ζπλήζεηεο.
Έιεγα,
«Θέισ λα αθήζσ ηε δνπιεηά κνπ»,
αιιά δελ έςαρλα γηα κηα λέα δνπιεηά
ή δελ άιιαδα ηελ θαηάζηαζή κνπ
ζηελ παιηά κνπ δνπιεηά. Έιεγα,
«Θέισ λα γξάςσ», αιιά δελ
έγξαθα.
Έιεγα όηη ζέισ λα αιιάμσ. Έλησζα
όηη ζέισ λα αιιάμσ. Πίζηεπα όηη
ζέισ λα αιιάμσ. Παξόια απηά δελ
άιιαδα. Έιεγα όηη δελ ήμεξα από
πνύ λα μεθηλήζσ. Άξρηζα λα
απειπίδνκαη.
Καη άξρηζα λα απερζάλνκαη ηνλ
εαπηό κνπ πνπ δελ ήκνπλ ηθαλή λα
θάλσ απηό πνπ ήζεια. Κακία
αιιαγή δελ μεθίλεζε όζν έιεγα
«Θα… Θέισ… Πξέπεη λα…». Η
αιιαγή μεθίλεζε όηαλ δηεξσηήζεθα,
« Πώο; Τη;».

Είκαη
αλίζρπξε
απέλαληη
ζην
ςπραλαγθαζηηθό θαγεηό. Αιιά θαζώο
ν ςπραλαγθαζκόο κνπ είλαη ηζρπξόο
ζην ζθνηάδη, έρσ ηελ δύλακε λα
αλνίμσ ην θσο. Μπνξώ λα αλνίμσ ην
παξάζπξν θαη ηηο πόξηεο θαη κπνξώ
λα αηζζαλζώ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ.
Είκαη ειεύζεξε θαη δελ έρεη θακία
ζεκαζία ην όηη δελ λίθεζα ηελ
αξξώζηηα κνπ κε ηε κάρε ηεο
ζέιεζεο.
Ειεύζεξνο
ζεκαίλεη
ειεύζεξνο.
Σσζίβην, Ιαλνπάξηνο 1997

Έμπνευση

Τν ηεύρνο ηνπ
ηεηξακεληαίνπ δσξεάλ
δειηίνπ ησλ ΑΥ, γηα ην
πξώην ηεηξάκελν ηνπ
2014, είλαη δηαζέζηκν
πξνο ιήςε ζηε
δηεύζπλζε:

Η απνκόλσζή κνπ δελ κνπ
πξνζέθεξε ηίπνηα. Η αλάξξσζή
κνπ ζηνπο ΑΥ κνπ πξνζέθεξε ηα
πάληα.
- Σσζίβην
Ιαλνπάξηνο 2006

www.oa.
org/membersgroups/
a-stepaheadnewsletter/.

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Ο C.M. από ην Rochester ηεο Ν.Υόξθεο ηωλ ΗΠΑ ιέεη: " Από ηελ
πξώηε κνπ θηόιαο ζπλάληεζε πξνζέθεξα ππεξεζία. Βνήζεζα ζην
ζπκκάδεκα ηεο βηβιηνγξαθίαο».
Εζύ με ποιον ηπόπο μποπείρ να πποζθέπειρ ςπηπεζία αςηήν
ηην εβδομάδα;

Θζλετε να διαβάςετε περιςςότερα;
Γίνετε συνδρομητζς του

e – Lifeline
Είστε ήδη συνδρομητής; Μοιραστείτε το
Lifeline Weekly με τους φίλους σας στους
ΑΥ και ενθαρρφνετζ τους να γίνουν και
αυτοί συνδρομητζς!

Τν Lifeline Weekly είλαη ε εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ Σωζίβηνπ γηα ηνπο ειεθηξνληθνύο καο ζπλδξνκεηέο θαη θίινπο ηνπ πεξηνδηθνύ καο. Οη γλώκεο πνπ εθθξάδνληαη
εδώ δελ είλαη ηωλ Α.Υ. ωο ζύλνιν νύηε απνδίδνληαη ζηε κε θεξδνζθνπηθή νξγάλωζε ηωλ Ο.Α (Α.Υ), ζην Σωζίβην είηε ην εβδνκαδηαίν ειεθηξνληθό πεξηνδηθό Σωζίβην. H δεκνζηνπνίεζε
νπνηνπδήπνηε πιηθνύ ζε απηό ην ζεκείν δελ ππνλνεί ηελ ππνζηήξημε ή ηελ έγθξηζε ηεο OA , Inc. Γελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή, ε αλαζύλζεζε ή ε κεηαπώιεζε ηνπ πιηθνύ ηνπ Lifeline. Λνηπέο
ρξήζεηο απαηηνύλ γξαπηή άδεηα από ηελ ΟΑ, Inc. Η θαηάρξεζε ην πιηθνύ απηνύ απνηειεί παξαβίαζε ηωλ πλεπκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ.
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