Έρτεηαι ζηο ωζίβιο ηοσ Φεβροσαρίοσ:
«Γιαηί δεν μπορούν να δεζμεσηούν οι νεοθερμένοι;»

Αποκαλέστε με «Ανώνυμο»
Όηαλ ήξζα ζηνπο ΑΤ δύγηζα
πεξίπνπ 136 θηιά. Δλώ αξρηθά ην
αληηκεηώπηζα κε πεξηθξόλεζε, ζηελ
πνξεία δνύιεςα ην πξόγξακκα.
Βξήθα ππνζηεξηθηή, έθαλα θαηαγξαθή
ηνπ θαγεηνύ κνπ, ρξεζηκνπνίεζα ηα
εξγαιεία θαη δνύιεςα όια ηα Βήκαηα.
Καηάθεξα λα θηάζσ ζην επηζπκεηό
κνπ βάξνο θαη έγηλα ελεξγό κέινο
ζηνπο ΑΤ.
Σν ιάηξεςα. Όπσο ιέεη ε γπλαίθα
κνπ, είρα δεζκό κε ηνπο ΑΤ. Πήγα ζε
δηαθνξεηηθέο πνιηηείεο γηα λα κηιήζσ.
Αθόκε θαη ζε δηαθνξεηηθή ρώξα. Γελ
ζπκάκαη λα αηζζάλζεθα άιινηε ηόζν
ραξνύκελνο ή ηόζν ζεκαληηθόο.
Παξόια απηά, δελ δηήξθεζε γηα
πάληα.
Σν
βάξνο
άξρηζε
λα
επαλέξρεηαη, παξόιν πνπ γηα πξώηε
θνξά ζηε δσή κνπ δελ έθηαζα ζην
κέγηζην βάξνο ηνπ παξειζόληνο. Αληί
απηνύ, επηθνηλώλεζα κε ηε ζύκβνπιό
κνπ θαη δήηεζα βνήζεηα. Η απάληεζή
ηεο ήηαλ όηη δελ κπνξνύζε λα κε
βνεζήζεη, αιιά γλώξηδε πνηνο ζα
κπνξνύζε: ε Αλώηεξή κνπ Γύλακε. Η
ΑΓ κπνξνύζε λα κε βνεζήζεη λα
αθαηξέζσ ην «Δγώ» από ηελ ηζηνξία
κνπ θαη λα ην αληηθαηαζηήζσ κε ην
«Δκείο». Δίρα μεράζεη όηη είκαη
αλίζρπξνο.
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Σώξα δνπιεύνπκε ην πξόγξακκα
δηαθνξεηηθά. Όηαλ καο δεηείηε λα
κηιήζνπκε, πεξηνξίδνπκε ην πόζν
ζπρλά ζα ην θάλνπκε. Γνπιεύνπκε
καδί ηα εξγαιεία. Γνπιεύνπκε καδί
ηα Βήκαηα. Γνπιεύνπκε καδί ην
πξόγξακκα.
Γελ
έρνπκε
μαλαγξάςεη ζην «σζίβην» θαη
ιαρηαξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ ην
όλνκά κνπ, αιιά δελ έρνπκε απηήλ
ηελ πνιπηέιεηα, γη’ απηό ζαο
παξαθαιώ λα κε απνθαιέζεηε
απιά «Αλώλπκν».

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

σζίβην,
Οκτώβριος 1991

Έμπνεσση
Η αγαπεηή ηδξύηξηα ησλ
Α.Τ. Ρνδάλ, έθπγε ήζπρα
από ηε δσή ζηηο 16
Ιαλνπαξίνπ. Οη ζθέςεηο θαη νη
πξνζεπρέο καο είλαη κε ηελ
νηθνγέλεηά ηεο θαη ηνπο
αγαπεκέλνπο ηεο. Γηα λα
δηαβάζεηε έλα αθηέξσκα ζηε
Ρνδάλ επηζθεθηείηε:
http://www.oa.org/pdfs/Roza
nne%20Tribute.pdf

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ

Αλώλπκνο ιέεη: «Όληαο ζην WSBC θαηάθεξα λα ζπγθεληξωζώ
ζηελ αλάξξωζή κνπ. Τν λα είκαη κε άιινπο, λα κνηξάδνκαη θαη
λα καζαίλω πώο ε Αδειθόηεηα παζρίδεη λα δηαηεξήζεη ηνπο ΑΥ
δηαζέζηκνπο πξνο όινπο, κνπ έδωζε κηα πην γεξή βάζε».
Εζύ με ποιον ηρόπο μπορείς να προζθέρεις σπηρεζία
ασηήν ηην εβδομάδα;

Όςο παραμένω πιςτόσ ςτο Θεό
και τουσ ΑΥ, θα ςυνεχίςω να
αναπτύςςομαι και να βελτιώνω
την αυτοεκτίμηςή μου, μία μέρα
τη φορά.
- Σωςίβιο
Νοέμβριος 2008

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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