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Ερτόμενος ένας, έρτονηαι όλοι
Η πξνζσπηθή καο αλάξξσζε
βαζίδεηαη ζηελ ελόηεηα ζην επίπεδν ηεο
νκάδαο, ηεο δηανκάδαο, ηεο Πεξηθέξεηάο
καο θαη ηεο παγθόζκηαο ππεξεζίαο.
Χσξίο ηελ ελόηεηα, ε νπνία εμαζθαιίδεη
ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπλαληήζεσλ, δελ ζα
κπνξνύζακε λα πξνσζήζνπκε ην
κήλπκα ηεο ειπίδαο.
Σε ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν, ε
πξνζσπηθή καο αλάξξσζε έξρεηαη ζε
καο θαζώο κνηξαδόκαζηε ηα
ζπλαηζζήκαηά καο ν έλαο κε ηνλ άιιν.
Όηαλ κνηξαδόκαζηε, ε πίζηε καο
απμάλεηαη. Ελώ ε ζσκαηηθή καο
αλάξξσζε εμειίζζεηαη, ε πίζηε καο, καο
δίλεη ηέηνηα εκπηζηνζύλε ζηελ Αλώηεξε
Δύλακε, πνπ γηλόκαζηε πξόζπκνη λα
αθνύζνπκε ηελ ήξεκε κηθξή θσλή κέζα
καο.
Έσο όηνπ δνπιεύνπκε καδί κε ελόηεηα
γηα λα αλαθαιύςνπκε γηαηί
ζπκπεξηθεξόκαζηε όπσο
ζπκπεξηθεξόκαζηε απέλαληη ζην
θαγεηό, είκαζηε ηπθινί ζηελ ελέξγεηα
πνπ ξέεη κέζα καο θαη ε νπνία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ έκπλεπζε θαη
ηελ ελζάξξπλζή καο.
Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε
πλεπκαηηθή αλάξξσζε, πξέπεη λα
ζπκόκαζηε όηη παξόιν πνπ
πεξηνξηδόκαζηε από ηελ αλζξώπηλε
θύζε καο, κέζα καο έρνπκε κηα δύλακε
θαη κία ειεπζεξία ζηελ νπνία
κπνξνύκε λα βαζηδόκαζηε. Οη
αληακνηβέο ηνπ πξνγξάκκαηνο καο
καζαίλνπλ πνηνη πξαγκαηηθά είκαζηε.

Αλαθαιύπηνπκε όηη δελ ρξεηάδεηαη λα
επηθνξηηδόκαζηε κε νηθνγελεηαθέο ή
ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο.
Η λέα καο νηθνγέλεηα είλαη ε
αδειθόηεηα ησλ ΑΥ.
Η Αλώηεξε Δύλακή καο, ρξεηάδεηαη
εκάο γηα λα πεξάζεη ην
κήλπκα ησλ ΑΥ. Εκείο νη ίδηνη είκαζηε
πνπ κνηξαζηήθακε ηνλ πόλν ηεο
αξξώζηηαο θαη κάζακε όηη κε ηελ
παξάδνζε βξίζθνπκε ειεπζεξία.
Η Αλώηεξε Δύλακε καο, καο
ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεξάζεη ην
κήλπκα ηεο ειπίδαο θαη ηεο βνήζεηαο
ζε αλζξώπνπο πνπ δηαθνξεηηθά ζα
πέζαηλαλ από ηελ αξξώζηηα.

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

-Σωσίβιο, Φεβροσάριος 1991

Έμπνευση

Γιορηάζηε ηην ημέρα
ενόηηηας ηων ΑΥ.
22 Φεβροσαρίοσ ζηις
11:30 ώρα ιζημερινού.
Τα μέλη ηων ΑΥ
ζηαμαηούν για λίγο και
επιβεβαιώνοσν
ηην έμθσηη δύναμη
ηης ενόηηηας ηων ΑΥ.

Όταν ζούμε με το τι έχουμε κοινό,
είμαστε ενωμένοι. Όταν ζούμε με
τις διαφορές
στεκόμαστε χώρια.
- Σωσίβιο
Αύγουστος 1990

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Έλαο αλώλπκνο ππεξεηεί ζηέιλνληαο αλαθνηλώζεηο ζε κηα ηνπηθή
εθεκεξίδα. «Από ηόηε πνπ ζπληαμηνδνηήζεθα, είλαη έλα πξάγκα
πνπ κπνξώ λα θάλσ θαη λα αηζζάλνκαη ρξήζηκνο. Μηα ππεξεζία
πνπ δελ κνπ παίξλεη πνιύ ρξόλν κηαο θαη όηη έρσ λα θάλσ είλαη
λα αλνίγσ έλα mail θαη λα εθηππώλσ ζην ραξηί».
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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