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Προειδοποιητικό Σινιάλο
Ζνύζα, αθόκα, κε ηνλ άληξα κνπ όηαλ
πξσηνμεθίλεζα ζηνπο A.Y. Γηα ρξόληα,
πξνζπάζεζα λα ειαηηώζσ ην θαγεηό
κνπ όηαλ βξηζθόκνπλ θνληά ηνπ, γηαηί
ην βάξνο κνπ ήηαλ κεγάιν ζέκα
αλάκεζα καο.
Τν βξαδηλό κνηίβν ηνπ, ήηαλ λα
πεγαίλεη λσξίο γηα ύπλν, πνπ ζήκαηλε
πσο είρα πεξίπνπ κία ώξα ζηελ
δηάζεζε κνπ γηα κέλα, αθνύ ηειείσλα
ηηο κηθξνδνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ θαη
έβαδα ηα παηδηά γηα ύπλν.
Όηαλ εθείλνο απνζπξόηαλ ζηελ
θξεβαηνθάκαξα,
ην
πεδίν
ήηαλ
ειεύζεξν γηα λα θάσ. Φπζηθά, έθιεηλα,
επγεληθά,
ηελ
πόξηα
ηεο
θξεβαηνθάκαξαο,
ώζηε
νη
δξαζηεξηόηεηεο κνπ, λα κελ ηνλ
ελνρινύλ.
Σηελ
πξαγκαηηθόηεηα,
ρξεηαδόκνπλ έλα ερεηηθό εκπόδην,
ώζηε λα κελ αθνύεη ηηο πόξηεο από ηα
ληνπιάπηα ηεο θνπδίλαο, ή ηηο
ζπζθεπαζίεο ησλ ηξνθίκσλ. Η πόξηα,
ήηαλ, επίζεο, έλα πξνεηδνπνηεηηθό
ζηληάιν. Αλ ηελ άθνπγα λα αλνίγεη,
έθξπβα, γξήγνξα, ηα ηξόθηκα πνπ
έηξσγα.
Αθνύ, βίσζα έλα κηθξό ρξνληθό
δηάζηεκα Απνρήο κε ηνπο Α.Y, γηα
άιιε κηά θνξά, βξέζεθα λα κέλσ,
κόλε, ζην ζπίηη ηα απνγεύκαηα. Τώξα,
απείρα κία κέξα ηελ θνξά. Η ζπδπγηθή
κνπ ζρέζε είρε ζρεδόλ θαηαξξεύζεη θη
ν ζύδπγνο κνπ ηαμίδεπε ηόζν πνιύ,
όπνπ ην ζελάξην ηνπ ύπλνπ ήηαλ
ιηγόηεξν πηζαλό.
Έλα βξάδπ, πνπ πήγε γηα ύπλν,
άθνπζα ηελ πόξηα λα θιείλεη, όπσο
δελ ην είρα παξαηεξήζεη πνηέ άιινηε,
ην ζώκα κνπ, ζρεδόλ εθηηλάρζεθε γηα
λα πάεη, λα θάλεη επηδξνκή ζηα
ληνπιάπηα.

Απηή ηελ θνξά, όκσο, ν Θεόο είρε ηνλ
έιεγρν θαη όρη ην θαγεηό, θαη δελ
έθαγα. Τη ζαύκα! Ήηαλ έλα ζπνπδαίν
παξάδεηγκα
γηα
κέλα,
ελόο
εξεζίζκαηνο πνπ δελ είρε ζρέζε κε ην
θαγεηό, πνπ κε έζηξεθε, όκσο, ζε
απηό θαη ήκνπλ επγλώκσλ πνπ ην είρα
αλαγλσξίζεη.
Πιένλ, είκαη ρσξηζκέλε θαη δσ ζε έλα
δηαθνξεηηθό ζπίηη κε δηαθνξεηηθνύο
ήρνπο. Πνιιέο θνξέο, αθόκα, λνηώζσ
ηελ αλάγθε λα θξύςσ ην ηη ηξώσ,
παξόιν, πνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε
ζα κε έπηαλαλ ηα παηδηά κνπ.
Ξέξσ, ηώξα, πσο αλ κε ελδηαθέξεη λα
θξύςσ ην ηη ηξώσ, όηαλ αθνύσ κηα
πόξηα λα αλνίγεη, ελδέρεηαη λα ηξώσ
ςπραλαγθαζηηθά. Απηό είλαη ην ζηληάιν
γηα κέλα, πσο πξέπεη λα ειέγμσ ην
θαγεηό κνπ θαη ηελ Απνρή κνπ.

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

-Σωσίβιο, Θνύιηνο 1999

Έμπνευση
Τν λέν Καθέ Βηβιίν είλαη
εδώ!
Γηα λα παξαγγείιεηε ηελ
ε
3 Έθδνζε ησλ Α.Υ.
Επηζθεθηείηε:
http://bookstore.oa.org/
products/980overeaters-anonymous3rd-edition

Η Αποχή δεν είναι απλά, ένασ
τρόποσ διατροφήσ, είναι ένασ
τρόποσ ζωήσ. Αυτό ςημαίνει, να
εξαςκούμε τισ Αρχέσ του
προγράμματοσ, ςε όλεσ μασ τισ
υποθέςεισ.
- Σωσίβιο
Αύγουστος 1993

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Ο M.R από ηελ Βηθηόξηα ηνπ Τέμαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ιέεη:
’’Είλαη θαηξόο λα πάςσ λα αλαξσηηέκαη γηαηί νη άιινη δελ
πξνζθέξνπλ ππεξεζία. Είλαη θαηξόο λα αλαλεώζσ ηελ δηθή κνπ
δέζκεπζε ζηελ Αλάξξσζή κνπ - λα δηπιαζηάζσ ηελ ππεξεζία κνπ.
Η δσή κνπ εμαξηάηαη από απηό.’’
Εζύ με ποιον ηρόπο μπορείς να προζθέρεις σπηρεζία ασηήν
ηην εβδομάδα;

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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