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Πρόγραμμα προόδοσ
Δίκαη ζηνπο ΑΥ κόιηο έλα ρξόλν.
Κη όκσο, όηαλ θνηηώ ηε δσή κνπ θαη
ηνλ εαπηό κνπ ηώξα, είκαη γεκάηε
επγλσκνζύλε. Έρνπζα δηαγλσζηεί
λνζεξά παρύζαξθε, αηζζαλόκνπλ
απειπηζκέλε. Πιεζίαδα ηα 182 θηιά
θαη
αληηκεηώπηδα
θιηκαθνύκελα
ηαηξηθά πξνβιήκαηα. Όηαλ πήγα ζην
δσκάηην ησλ ΑΥ, θαηάιαβα ακέζσο
όηη όινη εθεί κνηξαδόκαζηαλ ηελ
αξξώζηηα ηεο ςπραλαγθαζηηθήο
ππεξθαγίαο – αζρέησο κεγέζνπο,
ρξώκαηνο ή θύινπ. Τν αίζζεκα ηνπ
«λα κελ ηαηξηάδσ» θαη ε αίζζεζε ηεο
κε αμίαο, άξρηζαλ ζηγά ζηγά λα
ράλνληαη, ελόζσ κάζαηλα ηα Γώδεθα
Βήκαηα θαη ηηο Γώδεθα Παξαδόζεηο.
«Ταίξηαδα» θαη αηζζαλόκνπλ άλεηα
ζε νπνηαδήπνηε ζπλάληεζε ησλ ΑΥ.
Όιε κνπ ηε δσή, ήζεια λα είκαη
επηηπρεκέλε.
Ήκνπλ
κηα
εμνπζελσκέλε εξγαζηνκαλήο όζν
πξνζπαζνύζα λα θάλσ ηα πάληα
ηέιεηα, ειπίδνληαο λα είκαη ε
θαιύηεξε κεηέξα θαη εξγαδόκελε.
Όηαλ ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ ηέιεηα,
ην έξηρλα ζην θαγεηό.

Με ηε βνήζεηα ηνπ ππνζηεξηθηή
κνπ έκαζα όηη ην πξόγξακκα ησλ
ΑΥ είλαη έλα πξόγξακκα πξνόδνπ
θαη όρη ηειεηόηεηαο, θαη όηη είλαη ΟΚ
λα είκαη αηειήο.
Αξθεηή από ηελ πξόνδό κνπ ηελ
νθείισ ζε απηό ην απιό ζιόγθαλ.
Έρσ ράζεη 45 θηιά – Απηό είλαη
Πξόνδνο!! Σθνπεύσ λα κείλσ ζηα
δσκάηηα θαη λα ζπλερίζσ ην
πξόγξακκα πξνόδνπ θαη όρη
ηειεηόηεηαο. Απηό κνπ δίλεη ηε
γαιήλε πνπ ρξεηάδνκαη γηα λα
μεθηλώ ηελ εκέξα κνπ!

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

-Σωσίβιο, Απξίιηνο 2004

Έμπνευση

Νέα εικονικά
εργαζηήρια είναι
πλέον διαθέζιμα ζηο
διαδίκησο προς ακοή ή
λήψη. Για
περιζζόηερες
πληροθορίες
επιζκεθηείηε :
http://www.oa.org/newvirtual-workshoppodcasts/

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Οη ζπκκεηέρνληεο γηα πξώηε θνξά ζηε Σπλδηάζθεςε Δξγαζίαο
Παγθόζκηαο Υπεξεζίαο απνθαινύληαη σο «πξάζηλεο βνύιεο». Μία
«πξάζηλε βνύια» κνηξάδεηαη: «ε ζπκκεηνρή κνπ ζηε ΣΔΠΥ κνπ
πξνζέθεξε γλώζε γηα ηελ κεγαιύηεξε εηθόλα».
Εζύ με ποιον ηρόπο μπορείς να προζθέρεις σπηρεζία
ασηήν ηην εβδομάδα;

Γνωρίζω τώρα ότι δεν υπάρχει
τελειότητα, ότι ποτέ δεν θα
θεραπευθώ. Αλλά μπορώ να έχω
ανάρρωςη, μια μέρα τη φορά.
- Σωςίβιο
Ιανουάριοσ 1991

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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