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Μέσα στους ΑΥ
Όηαλ έγηλα ππνζηεξηθηήο πξηλ
από ιίγνπο κήλεο , άξρηζα λα
ζπλεηδεηνπνηώ κεξηθά από ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ έρσ γηα ηνπο ΑΥ
θαη
ηνπο
ςπραλαγθαζηηθνύο
ππεξθάγνπο.
Γελ αηζζάλνκαη πίεζε εδώ ζηνπο
ΑΥ. Φαίξνκαη πνπ δελ ππάξρνπλ
ζηεγαλά. Οη ΑΥ κε έθαλαλ λα
ζθεθηώ ηελ εμάξηεζε κνπ κε ην
θαγεηό πεξηζζόηεξν από ό, ηη
ήζεια. Μηζνύζα ηνλ εαπηό κνπ, γηα
κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Έρσ
εθηηκήζεη ηελ πιηθή πηπρή ησλ ΑΥ όια ηα κηθξά θπιιάδηα θαη ξεηά - θαη
έρσ κάζεη από απηά .
Ωζηόζν, ηα κέιε ησλ ΑΥ είραλ
ηελ κεγαιύηεξε επίδξαζε πάλσ
κνπ. Γηόηη, γηα κέλα, ΑΥ, είλαη ε
εθθξαζε ηεο απνθαζηζηηθόηεηαο ζην
πξόζσπό ηεο Ginger όηαλ ιέεη : «Η
Απνρή πξέπεη λα είλαη ην πην
ζεκαληηθό πξάγκα ζηε δσή ζαο
ρσξίο θακία εμαίξεζε». Δίλαη ε
ππέξνρε ιάκςε πνπ έρεη ε Ellen
όηαλ κηιάεη γηα ηνλ εαπηό ηεο θαη ηελ
επηηπρία ηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη
κηα κεγάιε απώιεηα βάξνπο. Δίλαη ε
γαιήλε πνπ πεξηβάιιεη ηελ Marilyn
όηαλ ηεο δεηνύλ λα εμεγήζεη ηελ
έλλνηα ηεο αλσλπκίαο γηα 15ε θνξά.

Δίλαη ε πεξηέξγεηα θαη νη αλαιακπέο ηεο
ειπίδαο πνπ βιέπσ ζηα κάηηα όισλ
ησλ λενθεξκέλσλ, όηαλ καο αθνύλε λα
κνηξαδόκαζηε κηα δπζάξεζηε εκπεηξία
θαη λα ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη δελ είλαη
κόλνη!
Δίλαη ε ζησπειή απειπηζία πνπ
έλησζα όηαλ ήξζα γηα πξώηε θνξά
ζηνπο ΑΥ, ηελ νπνία έθξπβα θάησ από
αζηεία γηα ρνληξνύο θαη εύζξαπζην
γέιην, πνπ ζηγά ζηγά δηαιύζεθε ζε κηα
λέα απνδνρή ηνπ εαπηνύ κνπ θαη
πνιπαλακελόκελε εηξήλε ηνπ κπαινύ.
Οη ΑΥ είλαη όινη εζείο θαη εγώ πνπ
πξαγκαηηθά πξνζπαζνύκε καδί θαη αλ
ην επηζπκνύκε, καδί πεηπραίλνπκε.

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

-Σωσίβιο, Σεπ./Οθη. 1975

Έμπνευση
Γιατί μένω;
Θα είχα χαθεί χωρίς τους ΑΥ .
Τν Σσζίβην ρξεηάδεηαη ηηο
ηζηνξίεο ζαο γηα ηηο
εθδόζεηο «Stepping Out»
θαη «Living Traditions».
Πείηε καο πώο ηα Βήκαηα
θαη νη Παξαδόζεηο
επεξεάδνπλ ηε δσή ζαο .
Σηείιηε καο ζην email
info@oa.org ηηο ηζηνξίεο
ζαο, γξάθνληαο " Lifeline"
ζην ζέκα.

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Έλα κέινο «Green Dot» πνπ ππεξεηεί γηα πξώηε θνξά ζην WSBC
ιέεη: "Αθνύγνληαο ζέκαηα ησλ ΑΥ λα ζπδεηηνύληαη ζηε δαλέδηθε
γιώζζα, άλνημαλ ηα κάηηα κνπ γηα ηε παγθόζκηα θύζε ηεο
αζζέλεηαο καο. Η πξνζεπρή ηεο Γαιήλεο αγγίδεη ηελ θαξδηά κνπ
θάζε θνξά αθνύγεηαη ζε δηαθνξεηηθή γιώζζα . "
Εζύ με ποιον ηπόπο μποπείρ να πποζθέπειρ ςπηπεζία
αςηήν ηην εβδομάδα;

- Σωσίβιο
Αύγουστος 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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