ηο ωζίβιο Μαρηίοσ/Απριλίοσ:
Για ηο «Εις Μνήμη», ένα αθιέρωμα ζηην Ροζάν .
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Σο μήνσμά μοσ ζηον γκρινιάρη
Η εκέξα κνπ μεθίλεζε άζρεκα.
Άθελα ηελ θαθόκνηξε δηάζεζε ηνπ
ζπδύγνπ κνπ λα κε ζέξλεη πξνο ηα
θάησ.
Η Αλώηεξε Δύλακή κνπ, κνπ
έιεγε λα ρακνγειάσ όπσο θαη λα
‘ρεη. Δελ είρα θαλέλα ιόγν λα κελ
είκαη ραξνύκελε.
Έλα όκνξθν, ειηόινπζην πξσηλό
ηνπ Ινπιίνπ είδα θάηη θαξδεξίλεο ζε
κία ηαΐζηξα. Σθέθηεθα πσο θάπνηα
ιεπηά πξνζεπρήο κπνξνύζαλ λα κε
βνεζήζνπλ
λα
δνπιέςσ
ηα
ζπλαηζζήκαηά κνπ.
Νσξίηεξα εθείλν ην πξσηλό είρα
θιάςεη εμ' αηηίαο ηεο ππεξεθάλεηαο
θαη ηεο κηδέξηαο. Ταπεηλά δήηεζα
από ηελ Αλώηεξή κνπ Δύλακε λα
απνκαθξύλεη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα
θαη αηζζάλζεθα όηη απηό ην έθαλε.
Όπσο ην λα βγάδεηο ηελ αγθίδα κε
βειόλα, θάπνηεο θνξέο ε δηαδηθαζία
πνλάεη
Αξγόηεξα,
έλησζα
θαζνδήγεζε λα αγθαιηάζσ ηνλ
ζύδπγό κνπ θαη λα ηνπ πσ:''Ειπίδσ
λα αηζζάλεζαη θαιύηεξα''. Τν
απνδέρηεθε.
Ήκνπλ
αλαζηαησκέλε
επεηδή πξνζπάζεζα
λα
είκαη
επγεληθή κε ηνλ ζύδπγό κνπ. Τνλ
αγθάιηαζα, ρακνγέιαζα θαη έδεημα
ηνλ ελζνπζηαζκό κνπ.

Κάζε θνξά κηιάεη κε απνξξηπηηθό
ηξόπν θαη κε ιππεκέλν πξόζσπν.
Είλαη
δύζθνινο
άλζξσπνο.
To
παξέδσζα ζηε βνήζεηα ηνπ Θενύ θαη
πξνζεπρήζεθα γηα πξνζπκία λα βξσ
ιύζεηο θαη λα δνπιέςσ πάλσ ζε απηέο.
Κάιεζα κία λενθεξκέλε κε ηελ νπνία
είρα κηιήζεη κηα θνξά ζην παξειζόλ.
Απηήλ ηελ θνξά ν ηειεθσλεηήο ηεο
απάληεζε: ''Εδώ Κάξελ θαη Γθξηληάξεο''.
Δελ ζπκάκαη ην ππόινηπν
ηνπ
κελύκαηνο. Άξρηζα λα γειάσ, δελ
αηζζαλόκνπλ πιένλ κόλε.
Ο ζύδπγνο κνπ ήξζε κέζα θαη κε
ξώηεζε γηαηί γειάσ. Δελ ηνπ είπα. Η
δηάζεζε
κνπ
ήηαλ
ππέξνρε
θαη καληέςηε: άξρηζε θαη απηόο λα
αηζζάλεηαη πνιύ θαιύηεξα.
Ο Θεόο ελεξγεί όλησο κε κπζηεξηώδεηο
ηξόπνπο.
-Σωσίβιο, Δεθέκβξηνο 2008

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

Έμπνευση
Εις μνήμη ηης Ροζάν
., ιδρύηριας ηων ΑΤ,
ηο ΠΓΤ προζθέρει
ηρία αναμνηζηικά
ανηικείμενα.
Επιζκεθηείηε:
http://www.oa.org/roza
nne-s-shares-oashistory/

Έμαθα ότι μια κακή μέρα αποχήσ
είναι καλύτερη από μια μέρα
ςπατάλησ ςε υπερφαγία, εκτόσ
ελέγχου και παράνοιασ.
- Σωσίβιο
Ιανουάριος 1995

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Ένας ανώνσμος αθηγείηαι: Η σπηρεζία μοσ ζηην ΣΕΠΥ ενδσνάμφζε
ηην ανάρρφζή μοσ με πολλούς περιζζόηεροσς ηρόποσς από όηι είτα
ονειρεσηεί. Ο καλύηερος ηρόπος ποσ μπορώ να ζκεθηώ για να ηο
περιγράυφ είναι ''ζσνεργία''. Υπάρτει μια δύναμη ζηο να είναι ηόζοι
πολλοί άνθρφποι μαζί ζε ανάρρφζη, ηφν οποίφν πρφηαρτικός
ζκοπός είναι να κάνοσν ηο καλύηερο για ηοσς ΑΥ φς ζύνολο.
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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