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Η ζωή ξεκινάει στα 65
Λέγεηαη
πσο
έλαο
ζθύινο,
κεγάινο ζε ειηθία, δελ κπνξεί λα
κάζεη θαηλνύξηα θόιπα. Λνηπόλ,
γξάθσ γηα λα ακθηζβεηήζσ απηή ηε
παξαδνρή. Σηνπο ΑΥ, ηα πάληα είλαη
πηζαλά κέζσ ηεο βνήζεηαο ηεο
Αλώηεξήο καο Γύλακεο.
Έρσ ππάξμεη κία παρύζαξθε,
ςπραλαγθαζηηθή ππεξθάγνο από
ηελ ειηθία ησλ 13. Σηα ηειεπηαία 50
ρξόληα, έθηαζα λα πηζηεύσ, κέζα
από ηελ εκπεηξία θαη από απηα πνπ
δηάβαζα
θαη άθνπζα,
όηη
ε
ςπραλαγθαζηηθή ππεξθαγία είλαη κε
αλαζηξέςηκε.
Οπόηε,
έλησζα
αβνήζεηε θαη ρσξίο ειπίδα γηα πνιύ
κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα.
Έθηαζα ηηο 203 ιίβξεο (104 θηιά)
θαη γηα απηό ην ιόγν, ζηελ ειηθία
κνπ, δελ ππήξρε ηίπνηα άιιν λα
θάλσ, εθηόο ηνπ λα θάσ κέρξη
ζαλάηνπ. Έπεηηα, άθνπζα γηα ηνπο
ΑΥ ζηελ εθπνκπή “The David
Susskind Show” ηνλ Μάξηην ηνπ
1973 θαη κνπ δεκηνπξγήζεθαλ
θαηλνύξηεο ειπίδεο.
Σε
ρξόλν
κεδέλ,
παξαθνινπζνύζα ζπλαληήζεηο ησλ
ΑΥ, έθαλα ηα ηξία πξώηα Βήκαηα θαη
δνύιεπα ην πξόγξακκα.
Μείσζα ην βάξνο κνπ, ζηηο 170
ιίβξεο (77 θηιά), αιιά ην πην
ζεκαληηθό, βξήθα γαιήλε κε ην
Σρέδην
Φαγεηνύ
κνπ.
Δίκαη
πεξηζζόηεξν επγλώκσλ πνπ ν
ςπραλαγθαζκόο κνπ ζηακάηεζε κε
ηελ ζετθή πξόλνηα, δίλνληαο ηελ
αίζζεζε ηεο απόιπηεο ειεπζεξίαο
πνπ επηηεύρζεθε γηα πξώηε θνξά
ζηελ κεγάιεο δηάξθεηαο δσή κνπ.

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com
Τη αιιαγή! Τν θελό δελ γεκίδεη
πιένλ κε πδαηάλζξαθεο, αιιά κε κία
θαηλνύξηα δσή. Αληί λα κνπ κηιάεη ην
θαγεηό, κνπ κηιάεη ε βηβιηνγξαθία
ησλ ΑΥ θαη ησλ ΑΑ κε ιέμεηο
θαηαλόεζεο θαη ειεπζεξίαο. Δίκαη
γαιήληα κέζα κνπ θαη εμεξεπλώ ηε
ζρέζε κνπ κε ην Θεό. Έρσ, επίζεο,
ηελ
επίγλσζε
κηαο
βαζεηάο
πξνζπκίαο λα παξαδνζώ ζην
ηξόπνο δσήο ησλ ΑΥ.
Γελ έρσ κόλν ηελ επίγλσζε κίαο
εζσηεξηθήο αιιαγήο, αιιά νη άιινη
βιέπνπλ, επίζεο, κία θαηλνύξηα
ύπαξμε. Φαίλνκαη πην επηπρηζκέλε
θαη κνπ έρνπλ πεη πσο ην
πεξπάηεκά κνπ είλαη πην αλάιαθξν.
Η δσή αλνίγεη ζε έλαλ κεγάιν ζε
ειηθία πνιίηε. Υπάξρεη ειπίδα γηα
όινπο ηνπο πάζρνληεο.
Σσζίβην, Σεπ-Οκτ 1973

Έμπνευση
Τν λέν Καθέ Βηβιίν είλαη
δηαζέζηκν!
Γηα λα παξαγγείιεηε ηελ
3ε έθδνζε ησλ
Αλώλπκσλ Υπεξθάγσλ
επηζθεθηείηε:
http://bookstore.oa.org/pr
oducts/980-overeatersanonymous-3rd-edition

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Έλαο ΑΥ ιέεη: «Σπλερίδσ λα παξέρσ ππεξεζία, δηόηη, ε ππεξεζία
ζώδεη δσέο θαη ρξεηάδνκαη λα είκαη ζε ππεξεζία γηα λα κείλσ
δσληαλόο. Τν Μεγάιν Βηβιίν κνπ ιέεη όηη δελ κπνξώ λα θξαηήζσ ηελ
αλάξξσζή κνπ, αλ δελ ηε κνηξάδνκαη.»
Εζύ με ποιον ηρόπο μπορείς να προζθέρεις σπηρεζία ασηήν
ηην εβδομάδα;

Πίςτεψέ με. Ακόμη και όταν
φαίνεται ςαν να μην υπάρχει
δρόμοσ μπροςτά, να ξαναέρχεςαι δουλεύει! Αν δουλεύει για εμένα, θα
δουλέψει για τον καθένα.
- Σωσίβιο
Μάιος 1991

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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