ηο ωζίβιο ηοσ Μαρηίοσ/Απριλίοσ:
«Υρηζιμοποιώνηας ηα 12 Βήμαηα ζε όλες μας ηις σποθέζεις»

Σόμος. 5, No.11, 17-23 Μαρηίοσ

Παίρνει λεπηά
Μποπώ να αποπποθηθώ από
ζκέτειρ και θυνέρ πος λένε ''δεν
έσυ σπόνο. Είμαι απαζσολημένη
αςηή ηη ζηιγμή. Κανείρ δεν θα
πποζέξει όηι δεν βπίζκομαι εκεί,
άλλοι θα είναι εκεί''.
Ωζηόζο, ζε πολλέρ πεπιπηώζειρ
έμαθα όηι η παποςζία έζηυ και ενόρ
έσει αξία. Μία έγγπαθη ζςνειζθοπά
ζηο
ενημεπυηικό
δεληίο
είναι
ακπιβώρ όηι η Ανώηεπη μος Δύναμη
ήθελε να διαβάζυ. Ή ηο επγαζηήπιο
δεν θα γινόηαν συπίρ ηην δέζμεςζη
και ηην ςπηπεζία έζηυ και ενόρ
αηόμος.
Καμία ζςνειζθοπά δεν είναι μικπή
όηαν αθοπά ηην ςπηπεζία. Να
μεπικά
ζσεηικά
σπονικά
παπαδείγμαηα :
1 λεπηό: παποςζίαζε ηον εαςηό
ζος υρ ηον εκππόζυπο ηος
Συζιβίος ηηρ ομάδαρ ζος.
1 λεπηό: κάνε ένα ζύνηομο
ηηλεθώνημα ή ζηείλε ένα e-mail.
5 λεπηά: ηηλεθώνηζε ζε έναν
νεοθεπμένο.
10 λεπηά: γπάτε ένα ζύνηομο
άπθπο για ηο ενημεπυηικό δεληίο
ηηρ ομάδαρ ζος.
20 λεπηά: κάνε μία κπάηηζη ή
εηοίμαζε
ένα
ενημεπυηικό
θςλλάδιο για μία επεπσόμενη
εκδήλυζη.
30
λεπηά:
εηοίμαζε
ηην
αλληλογπαθία (διεςθύνζειρ και
γπαμμαηόζημα) για ηιρ κάπηερ
πος θα ζηαλούν για ζςνανηήζειρ
διαομάδαρ.

45 λεπηά: ζςνηόνιζε μια ζςνάνηηζη
για ηον ππογπαμμαηιζμό εξεύπεζηρ
πόπυν.
60 λεπηά: πήγαινε ζηην ζςνάνηηζη
ηηρ ομάδαρ ζος.
90 λεπηά ανά μήνα: πήγαινε ζηην
ζςνάνηηζη ηηρ διαομάδαρ
2 ώπερ ηον μήνα: διεκπεπαίυζε
δοςλειέρ ηηρ γπαμμαηείαρ.
32 ώπερ: ςποζηήπιξε ηην εηήζια
«απόδπαζη» ηηρ διαομάδαρ ζος.

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

-Σωσίβιο, Μάπηιορ/Αππίλιορ 2007

Μία παροσζίαζη για ηην
Αποτή ποσ
δημιοσργήθηκε από ηην
Επιηροπή Υπεσθύνων ηης
9ης Περιθέρειας είναι
διαθέζιμη ζηο διαδίκησο.
Για περιζζόηερες
πληροθορίες
επιζκεθηείηε:
oa.org/abstinencepowerpo
intpresentation/.

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Ο L.G. από ηο Tarrytown ζηην Νέα Υόρκη ηων ΗΠΑ, έτει
σπηρεηήζει ως εκπρόζωπος ηοσ Σωζιβίοσ. Ο L.G. προζθέρθηκε
να αγοράζει ζσνδρομές για ασηούς δεν είταν ηα τρήμαηα να ηο
αποκηήζοσν. Σαν αποηέλεζμα, πολλά περιζζόηερα μέλη δώριζαν
ζσνδρομές ζε άλλα μέλη ανώνσμα.
Εζύ με ποιον ηρόπο μπορείς να προζθέρεις σπηρεζία
ασηήν ηην εβδομάδα;

Έμπνευση
Ανυπομονώ να βιώςω το υπόλοιπο
τησ ζωήσ μου. Από δω και μπροσ
γίνεται μόνο καλύτερη.
- Σωσίβιο
Ιούνιος 2007

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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