ηο ωζίβιο ηοσ Μαρηίοσ/Απριλίοσ:
«Υρηζιμοποιώνηας ηα 12 Βήμα ζε όλες μας ηις σποθέζεις»
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Ίζε μεηατείριζε
Παξά ηηο κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμύ
ησλ κειώλ ησλ ΑΥ, όζνλ αθνξά ηελ
ειηθία, ηνλ ηξόπν δσήο θαη ηελ
πξνζσπηθόηεηα, κνηξαδόκαζηε έλαλ
θνηλό ζηόρν: ηελ απνρή. Δίλαη
όκνξθν ην γεγνλόο όηη ε απνρή δελ
απνηειεί πξνϋπόζεζε πξνθεηκέλνπ
λα πάεη θαλείο ζηηο ζπλαληήζεηο ή λα
δνπιέςεη ην πξόγξακκα. Τν κόλν
πνπ απαηηείηαη είλαη ε επηζπκία λα
είλαη θαλείο ζε απνρή.
Η
Αδειθόηεηα καο δέρεηαη, είηε είκαζηε
ζε απνρή είηε όρη, θαζόηη δελ είκαζηε
θαθνί άλζξσπνη. Δίκαζηε άξξσζηνη
άλζξσπνη πνπ πξνζπαζνύκε λα
αλαξξώζνπκε.
Πνιινί από εκάο ήξζακε ζηνπο
ΑΥ αηζζαλόκελνη όηη δελ ηαηξηάδακε
ή δελ αλήθακε νπνπδήπνηε αιινύ.
Όινη ηπγράλνπκε ίζεο κεηαρείξηζεο
ζην
πξόγξακκα,
είηε
σο
λενθεξκέλνη είηε σο παιηά κέιε.
Όπσο ιέγεηαη θαη ζην «Γώδεθα ζπλ
Γώδεθα» ησλ ΑΥ, «Η αλάξξσζε
απνηειεί
έλα
ηαμίδη
θαη
ην
Πξόγξακκα ησλ 12 Βεκάησλ είλαη ν
δξόκνο ζηνλ νπνίν ηαμηδεύνπκε όινη
καδί ζηνπο ΑΥ.

Ο ζθνπόο ηεο Τξίηεο Παξάδνζεο
είλαη λα δηαζθαιίζνπκε όηη ν
δξόκνο
ζα
είλαη
παληνηηλά
πξνζβάζηκνο από όινπο εθείλνπο
πνπ επηζπκνύλ λα ηαμηδέςνπλ»
(ζει.130).
Όηαλ αλνίγνπκε ηελ θαξδηά θαη ην
κπαιό καο ζηνπο γύξσ καο,
πνιινί από εκάο βηώλνπκε ηελ
άλεπ όξσλ απνδνρή γηα πξώηε
θνξά ζηε δσή καο. Τν Πξόγξακκα
δνπιεύεη.

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

-Σωσίβιο, Μάξηηνο 1997

Έμπνευση
Τα μέλε γιορηάδοσν ηον
βίο ηες Ροδάν, ιδρσηικού
μέλοσς ηων ΑΥ, με ηο
«Εις Μνήμεν» ζηο
Σωζίβιο
Μαρηίοσ/Απριλίοσ 2014.
Για να παραγγείλεηε
ανηίγραθο επιζηεθηείηε:
http://bookstore.oa.org/pr
oducts/Lifeline-BackIssues-820

Η Ανώτερη Δύναμη αποτελεί μια
εμπειρία παρά μία οντότητα: την
εμπειρία ιςορροπίασ, ολοκλήρωςησ,
ςυνείδηςησ, ςυναιςθηματικήσ
ωρίμανςησ, φροντίδασ και
ανάρρωςησ.
- Σωςίβιο
Φεβρουάριοσ 2006

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Ο K.Y. από ηελ Πελζπιβαλία ησλ Η.Π.Α. έρεη πξνζθέξεη
ππεξεζία σο ζύκβνπινο γηα ηα Βήκαηα. Υπνζηεξίδεη όηη όληαο
ζύκβνπινο Βεκάησλ βξήθε «κηα γσλία ηνπ όπνπ αηζζάλεηαη
άλεζε θαη απηνπεπνίζεζε».
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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