ηο ωζίβιο επ/Οκη:
Καηανόηζη ηης 9

ης

και 10ης Παράδοζης
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Η οσσία τες αιιαγής
Δίκαη κέινο ησλ ΑΤ από ηα κέζα
Οθηώβξε ηνπ 1987. Ωο ην 2003,
ήκνπλ ζην Ώζηηλ ηνπ Σέμαο. Σώξα
δσ ζην Υάκπηνλ Ρόνπληο ηεο
Βηξηδίληα.
Καηά κηα άπνςε, νη ΑΤ έρνπλ
αιιάμεη ιίγν ζηελ πάξνδν ησλ
ρξόλσλ. Δμαθνινπζνύλ λα αθνξνύλ
ηα 12 βήκαηα, ηα ζιόγθαλ, ηα
εξγαιεία θαη ηηο 12 παξαδόζεηο.
πλππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηξίεο,
θάπνηεο θνξέο κε επθνιία θαη άιιεο
όρη.
Οη
ΑΤ
ζπλερίδνπλ
λα
θαισζνξίδνπλ ηνπο λενθεξκέλνπο
θαη απηνύο πνπ κεηαθέξνπλ ην
κήλπκα. Δίλαη αθόκα απνδεθηό λα
ρξεζηκνπνηνύκε αθόκα ην Μεγάιν
Βηβιίν ζαλ έλα θνκκάηη ηεο
βηβιηνγξαθίαο καο. Οη ΑΤ είλαη έλα
κέξνο όπνπ ςπραλαγθαζηηθνί κε ην
θαγεηό θάζε είδνπο κπνξνύλ λα
βξνπλ πγεία θαη επηπρία.
ε άιια επίπεδα, νη ΑΤ έρνπλ
δερηεί πνιιέο αιιαγέο. ην Ώζηηλ
έρεη
κηθξόηεξεο
θαη
ιηγόηεξεο
ζπλαληήζεηο
ΑΤ
θαη ε
λνηηναλαηνιηθή Βηξηδίληα έρεη πνιύ
ιίγεο. Οη Αλνξεμηθνί θαη νη Βνπιηκηθνί
είλαη ιηγόηεξν πηζαλό λα ηαπηηζηνύλ
ζηηο ζπλαληήζεηο. Οη ΑΤ έρνπλ
πεξηζζόηεξα
βηβιία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη
ηνπ
ππέξνρνπ «12 Βήκαηα θαη 12
Παξαδόζεηο» ησλ ΑΤ.
Απηό
πνπ
άιιαμε
όκσο
πεξηζζόηεξν ηα ηειεπηαία 20 θάηη
ρξόληα θαη'εκέ, είκαη εγώ!Γελ είλαη
κόλν όηη έραζα 23 θηιά θαη θνξάσ ην
ίδην κέγεζνο από ηόηε.

Γελ είλαη όηη αλέπηπμα ππέξνρεο
θηιίεο κε ηελ βνήζεηα ησλ ΑΤ ή ην
όηη έρσ έλα πξόγξακκα δσήο ην
νπνίν κε βνεζά λα αληαπνθξίλνκαη
ζηηο θαζεκεξηλέο κνπ δπζθνιίεο θαη
ζε
ζεκαληηθέο απώιεηεο,
δηαηεξώληαο ηελ απνρή κνπ. Δίλαη ε
ζρέζε κνπ κε ηελ Αλώηεξε Γύλακή
κνπ, πνπ κνπ έρεη πξνζθέξεη
γαιήλε θαη έλα ςήγκα σξίκαλζεο.
Έκαζα γηα ηελ ΑΓ, γηαηί νη
ζύληξνθνί κνπ, ηα κέιε ησλ ΑΤ, κνπ
θέξζεθαλ κε αληδηνηειή αγάπε.
Απηή ε αγάπε θαη ν ζεβαζκόο,
ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ ζηηο
ζπλαληήζεηο. Διπίδσ όια απηά θαη νη
ΑΤ λα ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ γηα
άιια 50 ρξόληα.
Γηα λα γίλεη απηό, ρξεηάδεηαη λα θάλσ
ην κεξίδην κνπ, λα δηαδίδσ ην
κήλπκα.

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

-Σωσίβιο, Ινύιηνο 2011

Έμπνευση

Η ιίστα Βηβιηογραυίας
γηα τελ Αποτή κπορεί
λα βοεζήσεη τοσς
λεουερκέλοσς θαη τοσς
σποστερηδόκελοσς.
Μπορείτε λα τε βρείτε
στο :
oa.org/pdfs/abstinence
_lit_guide.pdf

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Η PT από ηελ Οθιαρόκα ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ιέεη: «Ννηώζσ
επινγεκέλε, όπνηε γίλνκαη νκηιήηξηα ζηνπο ΑΤ, όπνηε έρσ ζπληνλίζεη κηα
ζπλάληεζε, όπνηε έρσ πάεη ζε έλα ζπλέδξην, θάλσ ην Πέκπηε Βήκα, έρσ
γίλεη ππνζηεξίθηξηα, ή πξνζθέξνληαο νπνηαδήπνηε ππεξεζία ησλ ΑΤ»

Εζύ με ποιον ηρόπο μπορείς να προζθέρεις σπηρεζία ασηήν
ηην εβδομάδα;

Πιθανότατα το πιο ςημαντικό
πράγμα ςτουσ ΑΥ είναι να είναι
κανείσ πρόθυμοσ να προςπαθήςει.
Μέςα από την προθυμία, πηγάζει η
δράςη, η οποία οδηγεί ςτην
επιτυχία.
- Σωςίβιο
Μάρτιοσ 1979

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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