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Όιο θαη πηο εύθοιο
Σρεδόλ όινη όζνη κε γλσξίδνπλ
πξνζσπηθά, μέξνπλ όηη είκαη κέινο
ησλ ΑΥ. Όηαλ έραζα βάξνο, ζηελ
αξρή
ηεο
ζσκαηηθήο
κνπ
αλάξξσζεο, νη γύξσ κνπ κε
ξσηνύζαλ ηη έθαλα. Οη πεξηζζόηεξνη
από απηνύο πνπ κε ξσηνύζαλ είραλ
νη ίδηνη πξνβιήκαηα κε ην βάξνο
ηνπο.
Σηελ αξρή δελ έλησζα άλεηα λα
κηιάσ ζηνπο άιινπο γηα ηνπο ΑΥ.
Έιεγα όηη πξόζερα ηηο κεξίδεο κνπ
θαη απέθεπγα ηε δάραξε θαη ην
ιεπθό αιεύξη. Πνηέ δελ είπα όηη
έθαλα δίαηηα.
Με ηνλ θαηξό όκσο, άξρηζα λα
αλαξσηηέκαη όηη αλ δελ ήκνπλ
πξόζπκνο λα πσ ζηνπο άιινπο ηη
έθαλα
πξαγκαηηθά,
πώο
ζα
κπνξνύζε λα ηνπο αγγίμεη ην
πξόγξακκα; Σαθέζηαηα, έδεηρλα έλα
ηξόπν δσήο βαζηζκέλν ζηα Γώδεθα
Βήκαηα ζε όιεο κνπ ηηο ππνζέζεηο,
θαη απηό ήηαλ αθξηβώο ην κήλπκα.
Παξόια απηά, αλ δελ κνηξαδόκνπλ
γηα ηνπο ΑΥ, πώο ζα ζθεθηόληνπζαλ
λα αθνινπζήζνπλ ηα Βήκαηα πνπ
αθνινύζεζα θαη εγώ νη άλζξσπνη
πνπ αθόκε πάιεπαλ;
Πιάη ζηα θνκκάηηα γηα ηνλ έιεγρν
ησλ πνζνηήησλ θαη ηελ απνθπγή ηεο
δάραξεο θαη ηνπ άζπξνπ αιεπξηνύ,
απνθάζηζα λα πξνζζέζσ ηα εμήο:
«πεγαίλσ ζε ζπλαληήζεηο ησλ ΑΥ
θαη δνπιεύσ κε θάπνηνλ πνπ έρεη
ήδε ράζεη βάξνο».

Τνπιάρηζην έλα άηνκν κνπ είπε
όηη είρε έξζεη θάπνηε ζε κηα
ζπλάληεζε θαη ζθέθηεθε: «απηνί νη
άλζξσπνη
είλαη
ηξεινί».
Η
απάληεζή κνπ ήηαλ όηη δνύιεςε
γηα κέλα. Από ηε ζηηγκή πνπ έλαδύν άηνκα έκαζαλ, κνπ έγηλε όιν
θαη πην εύθνιν λα κνηξάδνκαη ηηο
πιεξνθνξίεο. Σήκεξα αηζζάλνκαη
πνιύ άλεηα λα γλσξίδνπλ νη άιινη
όηη είκαη ζηνπο ΑΥ.

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

-Σωσίβιο, Μάηνο 2008

Έμπνευση
Το Σωζίβηο τρεηάδεηαη ηης
δηθές ζοσ ηζηορίες γηα ηης
ελόηεηες «Βήκαηα προς
ηα κπρος» θαη «Ζώληας
ηης Παραδόζεης». Πες κας
πώς επερέαζαλ ηε δωή
ζοσ ηα Βήκαηα θαη οη
Παραδόζεης. Σηείιε ηης
ηζηορίες ζοσ ζηο
info@oa.org κε ζέκα
«Σωζίβηο».

Αυτό που με εκπλήςςει
περιςςότερο
είναι
ότι
η
ςυμπεριφορά μου απέναντι ςτη
ζωή έχει αλλάξει, παρόλο που οι
ςυνθήκεσ παραμένουν ςχεδόν
ίδιεσ. Αυτό είναι θαυματουργό.
- Σωςίβιο
Φεβρουάριοσ 2006

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Η Amy M. από ην Locust Grove ηεο Virginia ησλ ΗΠΑ έρεη
πξνζθέξεη
ππεξεζία
σο
ππνζηεξίθηξηα,
ζπληνλίζηξηα
ζπλαληήζεσλ θαη μεθηλώληαο λέα νκάδα θαζόηη δελ ππήξρε θακία
ζηελ θνηλόηεηά ηεο. Υπνζηεξίδεη όηη ην κπζηηθό ζηελ αλάξξσζε
είλαη ε ππεξεζία.
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.
Copyright 2014 OVEREATERS ANONYMOUS INC. ALL RIGHTS RESERVED

