Έρτεηαι ζηο ωζίβιο ηοσ Ιανοσαρίοσ:
«Λίζηα μέλοσς με ηα 10 καλύηερα»

Δέκα χρόνια θαυμάτων
Όηαλ ήξζα ζηνπο ΑΥ, ην κόλν πνπ
ήζεια ήηαλ λα ράζσ βάξνο. Κάζηζα
ζην πίζσ κέξνο ηνπ δσκαηίνπ κε ην
θεθάιη κνπ ζθπκκέλν. Δελ κπνξνύζα
λα δηαβάζσ θαη είρα νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα.
Ο ζύδπγόο κνπ θαη εγώ ράζακε ηα
πάληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
επηρείξεζήο καο, όηαλ ήκνπλ 55 θαη
εθείλνο 61. Έπξεπε λα μεθηλήζνπκε
από ηελ αξρή. Ννκίδακε όηη ζα
έπξεπε λα δνπιεύνπκε γηα ηνπιάρηζην
25
αθόκα
ρξόληα
πξηλ
λα
ζπληαμηνδνηεζνύκε.
Αιιά ράξε ζην Θεό θαη ηνπο ΑΥ, ζε
10 ζύληνκα ρξόληα έραζα 23 θηιά θαη
έκαζα λα δηαβάδσ δνπιεύνληαο κε
έλα πξόγξακκα ζε ηνπηθό ζρνιείν.
Έρσ ζπληαμηνδνηεζεί θαη ηαμηδεύσ
ζπρλά.
Φάξε ζε απηό ην απιό Πξόγξακκα,
ν ζύδπγόο κνπ θαη εγώ έρνπκε κία λέα
πγηεηλή δσή γεκάηε κε πνιιέο
πεξηζζόηεξεο επινγηέο από όηη
νλεηξεπόκαζηαλ. Έρσ παξαδώζεη ηε
δσή κνπ ζην Θεό θαη Εθείλνο κε έρεη
ηαμηδέςεη πέξα από ηα πην ηξειά κνπ
όλεηξα.
Σσζίβην, Ιανοσάριος 2003
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Έμπνεσση

Τν ηεηξάδην εξγαζίαο ησλ
Φσλώλ Αλάξξσζεο,
νδεγόο εγρεηξίδην γηα ηνλ
θαζεκεξηλό αλαγλώζηε
ησλ Φσλώλ Αλάξξσζεο
είλαη πιένλ δηαζέζηκν ζην
βηβιηνπσιείν ησλ ΑΥ:

Αλ αηζζάλνκαη ηόζν θαιά ζην
πξόγξακκα ζε δηάζηεκα
ιηγόηεξν από νθηώ κήλεο, δελ
κπνξώ θαλ λα θαληαζηώ πσο ζα
είλαη όηαλ ζα έρσ δηαλύζεη
αξθεηά κεγάιν δηάζηεκα
δηαηεξώληαο παξάιιεια ηελ
απνρή κνπ.
- Σσζίβην
Σεπτέμβριος/ Οκτώβριος 2007

bookstore.
oa.org.

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Η Christina T. από ην Oakland, ηεο Καιηθόξληα ηωλ Η.Π.Α.
πξνζθέξεη ππεξεζία ωο ππνζηεξίθηξηα, ωο γξακκαηέαο ηωλ
ζπλαληήζεωλ θαη ζπκκεηέρνληαο ζηελ Δηα-Οκάδα ηεο.
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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