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Γλιστρώντας ανάμεσα σε κλειστές πόρτες
Τηο πξνάιιεο θάπνηνο κε ξώηεζε
ηη
είλαη
απηό
πνπ
θνβάκαη
πεξηζζόηεξν. Χακνγέιαζα απιά θαη
δελ απάληεζα.
Δελ κπνξνύζα λα ηνπ πσ όηη
θνβάκαη
ηνπο
νιόζσκνπο
θαζξέπηεο, ηηο πσιήηξηεο πνπ
θνξνύλ Νν. 9 θαζώο θαη ηελ
εηιηθξίλεηα ησλ κηθξώλ παηδηώλ πνπ
κε δαθηπινδείρλνπλ ζηηο κεηέξεο
ηνπο.
Πώο ζα κπνξνύζε λα γλσξίδεη όηη
δσ θαζεκεξηλά κεηξώληαο ηηο ώξεο
κέρξη λα θηάζσ ζπίηη θαη λα
θξπθηώ; Καη γηα ην πσο πεξλώ
απηέο ηηο ώξεο ηα πξσηλά κε
δάραξε,
ηα
κεζεκεξηαλά
κε
πδαηάλζξαθεο
θαζώο
θαη
κε
εμνξκήζεηο θαγεηνύ ζηηο 3 ηα
μεκεξώκαηα.
Δελ κπνξνύζα λα ηνπ πσ όηη κε
πνλνύλ
ηα
πόδηα
κνπ,
όηη
δπζθνιεύνκαη λα αλαπλεύζσ θαη όηη
ζα ήζεια πάξα πνιύ λα πάσ γηα
ζθη, αιιά ην κόλν ηειηθά πνπ κπνξώ
λα θάλσ είλαη λα πάσ γηα ςώληα.
Δελ κπνξνύζα λα ηνπ πσ όηη
θνβάκαη κήπσο δείρλσ δέθα ρξόληα
κεγαιύηεξε θαη πσο αηζζάλνκαη
θαηά ηα δηπιάζηα ρξόληα γεξαηόηεξε.
Φνβάκαη κήπσο πεζάλσ λέα ή
κήπσο δήζσ πνιύ όληαο ππέξβαξε.

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

Αιιά πεξηζζόηεξν από όια δελ
κπνξνύζα λα ηνπ πσ όηη θνβάκαη λα
μαλαπξνζπαζήζσ θαη λα απνηύρσ
μαλά.
Απηή ε ειπίδα επέζηξεςε ρζεο
βξάδπ,
ήηαλ
ηξηγύξσ
κνπ,
πεξπαηνύζε, κηινύζε, γεινύζε θαη
κνηξαδόηαλ ηζηνξίεο ηξόκνπ θαη
θξπκκέλσλ θόβσλ πνπ λόκηδα όηη
είλαη κόλν δηθέο κνπ.
Τνικώ λα πηζηέςσ ην όλεηξν πνπ
ζπκήζεθα μππλώληαο ζήκεξα ην
πξσί: γιηζηξώληαο αλάκεζα ζε
θιεηζηέο πόξηεο, θαζεζύραζα κε
άγγηγκα αγάπεο ην πεηλαζκέλν θαη
κεηακνξθσκέλν ζε ηέξαο παηδί πνπ
βξίζθεηαη κέζα κνπ.
-Σσζίβην, Ιούλιος 1978

Έμπνευση
Κατεβάστε το ερωτηματολόγιο
τοσ WSBC 2014 στο
oa.org/worldserviceevents/worldservicebusinessconference/ . Οι
σπεύθσνοι σπηρεσίας θα
πρέπει να επιστρέψοσν τα
ερωτηματολόγια ως τις 27
Φεβροσαρίοσ.

Είμαι ευγνώμων που μπορώ
να προσφέρω υπηρεσία.
Βρίσκομαι σε αποχή για
περισσότερο από δύο
χρόνια και η προσφορά
υπηρεσίας είναι ένας από
τους βασικούς λόγους για
αυτό το θαύμα.
-Σωσίβιο
Μάρτιος/Απρίλιος 2008

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Η Dodie H. ιέεη: " Ελώ κηα ζέζε επηκειεηή εκπεξηέρεη δνπιεηά θαη
πξνζεζκίεο, πξνζσπηθόηεηεο θαη πάζε, παξάιιεια κνπ δίλεη ηελ
επθαηξία λα βάισ ην πξόγξακκά κνπ ζε δξάζε.. Άιινη επηκειεηέο κε
έρνπλ βνεζήζεη λα εμειηρζώ ζηηο δνπιεηέο πνπ πξνεγνύληαη ησλ δηθώλ
κνπ θαη ην λα ζπκκεηέρσ ζε ζπλεδξηάζεηο ζπκβνπιίσλ, πνπ
πεξηβάιινληαη από ηόζε αλάξξσζε, είλαη επηπρία "

Εζύ με ποιον ηρόπο μπορείς να προζθέρεις σπερεζία
ασηήν ηεν 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. Δελ 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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