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Στουσ ΑΥ αγάπη είναι


Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

Η παξάδνζε θαη όρη ε παξαίηεζε.

Τν λα κελ είζαη θηεηηθόο.

Τν λα κπνξεί λα εκπηζηεύεηαη ν
έλαο ηνλ άιιν.



Τν λα κπνξείο λα δεηήζεηο
ζπγγλώκε.



Τν λα ζπκθηιηώλεζαη γξήγνξα
κεηά από έλαλ θαπγά.









Τν λα είζαη εθεί όηαλ θάπνην άιιν
κέινο ζε ρξεηάδεηαη.
Τν λα κηιάο κε θάπνηνλ κε ηα
κάηηα.

Έμπνευση

Εθείλν ην ζπλαίζζεκα πνπ
απμάλεη ηελ επηζπκία ηεο θαξδηάο.
Τν λα λνηάδνκαη εμίζνπ γηα ηνλ
εαπηό κνπ θαη ηνλ ζύληξνθό κνπ.
-Σωσίβιο, Δεθέκβξηνο 1972

Σηηο 28 Απξηιίνπ-4 Μαΐνπ
είλαη ην Σπλέδξην ηνπ
Παγθόζκηνπ Γξαθείνπ
Υπεξεζίαο κε ζέκα «Ο
πξωηαξρηθόο καο
ζθνπόο».
Επηζθεθηείηε:
oa.org/world-serviceevents/
world-servicebusiness
conference/.

«Η αγάπη δεν είναι αγάπη αν δεν
την φανερώςεισ». Στουσ ΑΥ η
αγάπη μου έδωςε αυτοαποδοχή,
αυτοςεβαςμό και προθυμία να
αλλάξω αυτό που μπορώ, μόνο για
ςήμερα
- Σωςίβιο
Μάρτιος/Απρίλιος 1977

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Αλώλπκνο ιέεη: «Τν λα πξνζθέξω ππεξεζία ζην Σπλέδξην ηνπ
ΠΓΥ δηεύξπλε ηνπο νξίδνληέο κνπ θαη αύμεζε ηα αζθαιή κέξε
θαζώο θαη ηνπο αζθαιείο αλζξώπνπο πνπ κπνξώ λα εκπηζηεπηώ.
Άλνημε ην κπαιό κνπ θαη αύμεζε ηελ δέζκεπζή κνπ απέλαληη
ζηνλ εαπηό κνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζηνπο άιινπο θαη κε έθαλε
πην ηαπεηλόθξωλ».
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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