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Πνηα ζεωξείο εμωηεξηθά δεηήκαηα θαη γηαηί
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Εντός και Εκτός
Αζθαιώο, ην πξόγξακκα καο
είλαη
έλα
εζσηεξηθό
δήηεκα,
ιακβάλνληαο ππόςε ην πεξηερόκελν
ησλ Γώδεθα Βεκάησλ.
Αιιά,
ζπλήζσο, εξρόκαζηε ζηνπο ΑΥ
εμαηηίαο ηεο εηθόλαο ηνπ ζώκαηνο
καο - έλα εμσηεξηθό δήηεκα,
ζπγθξηλόκελν κε ηα εζσηεξηθά
ζέκαηα ηεο θαξδηάο καο. (Γελ ζα
ήηαλ έλα ζαύκα, εάλ δελ είρα γλώκε
πάλσ ζην εμσηεξηθό δήηεκα ηεο
εηθόλαο ηνπ ζώκαηνο κνπ;) Αιιά
κόιηο πάξνπκε κηα θαιή ηδέα ηνπ
Τέηαξηνπ Βήκαηνο, νη θαξδηέο καο
βνπιηάδνπλ,
θαηαιαβαίλνπκε
ηη
ελλννύζε ν Bill W. όηαλ έγξαςε, όηη
όιεο νη θάξηεο πξνγλσζηηθώλ καο
κεδελίδνπλ.
Μεξηθέο θνξέο, είλαη ρξήζηκν λα
αληηθαζηζηώ ηελ ιέμε θαηαλόεζε, κε
ηελ ιέμε θαξδηά. Βξηζθόκελε ζε κηα
ζπλάληεζε, κπνξεί λα αιιάμεη ε
θαηαλόεζε κνπ θαη ην πλεύκα πνπ
ζπλαληώ εθεί λα αιιάμεη ηελ θαξδηά
κνπ. Γη απηό, θαη νη νκάδεο καο, ησλ
ΑΥ κπνξνύλ λα είλαη ζηελ αξρή, ε
Αλώηεξε Γύλακε καο.
Αιιά ε
αιιαγή ζα έξζεη αξγά εάλ ην κόλν
πνπ θάλσ είλαη λα πεγαίλσ ζηηο
ζπλαληήζεηο.
Δάλ,
θαλείο
δε
κνηξαζηεί
θάηη
ζεηηθό
ζηηο
ζπλαληήζεηο,
ην πλεύκα κπνξεί
δπζηπρώο λα ειαηησζεί.

Άξαγε, ηη ζα γηλόηαλ, αλ ν
θαζέλαο καο, έθεξλε ηνπιάρηζηνλ
κία
ελζαξξπληηθή
ζθέςε
λα
κνηξαζηεί ζε θάζε ζπλάληεζε πνπ
παξαθνινπζνύκε;
Ίζσο ήκνπλ θαηαβεβιεκέλε, ρζεο
βξάδπ θαη έθαλα ππεξθαγηθό
επεηζόδην. Αιιά, έθαλα ππεξθαγηθά
επεηζόδηα,
θάζε
βξάδπ,
ηελ
ηειεπηαία εβδνκάδα; Πόηε ήηαλ ε
πξνεγνύκελε θνξά πνπ δελ έθαλα;
Θα κνηξαζηώ απηό θαη ζα πσ κε πην
ηξόπν, απηό, ήηαλ δηαθνξεηηθό.
Απηό κπνξεί λα βνεζήζεη θάπνηνλ
λα δεη ηελ δηαθνξά. Οη ζπλαληήζεηο
έρνπλ ηελ δύλακε λα καο αιιάμνπλ,
είλαη εζσηεξηθή δηαδηθαζία.

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

-Σσζίβην, Αύγουστος 2007

Έμπνευση
28 Απξηιίνπ– 3 Μάηνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ην
παγθόζκην Σπλέδξην
Υπεξεζίαο ησλ ΑΥ « Ο
Πξσηαξρηθόο καο ζθνπόο»
Γηα πιεξνθνξίεο
επηζθεθζείηε ην:
oa.org/world-serviceevents/world-servicebusiness-conference/.

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Έλαο ΑΥ αληηκεησπίδεη ηνπο θόβνπο ηνπ, ελώ πξνζθέξεη ππεξεζία
ζην ΣΔΠΥ. «Πξέπεη λα πεηάμσ κε ην αεξνπιάλν πνιύ ώξα θαη λα
αληηκεησπίζσ ηνπ θόβνπο κνπ! Βειηίσζα ηα Αγγιηθά κνπ. Έγηλα πην
νξγαλσηηθή ... Έρσ ηε επζύλε λα ελεκεξώλσ ην ζώκα ππεξεζίαο
κνπ. Με θάλεη θαιύηεξν άλζξσπν, λα γλσξίδσ ηα όξηα κνπ θαη λα
δνπιεύσ καδί ηνπο.»
Εζύ κε πνηνλ ηξόπν κπνξείο λα πξνζθέξεηο ππεξεζία απηήλ
ηελ εβδνκάδα;

Δεν ϋχω πϊει ϋωσ ςόμερα ςε
ςυνϊντηςη με ϊλλουσ
ψυχαναγκαςτικούσ υπερφϊγουσ,
που να μην ϋχω μϊθει κϊτι.
Σωςίβιο, Σεπτέμβρησ 1996

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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