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Η στιγμή να το αυήσω
Καηά ηε δηάξθεηα κηαο πξόζθαηεο
ππνηξνπήο, ήξζα πξόζσπν κε
πξόζσπν κε ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε
όηη ε ηζρπξνγλσκνζύλε κε ζθνηώλεη.
Όζν δειεαζηηθή θαη αλ κνηάδεη ε
ππόζρεζή ηεο γηα επηπρία, ζηελ
θαιύηεξε πεξίπησζε είλαη κόλν
πξνζσξηλή θαη πην ζπρλά δελ είλαη
θαλ επηπρία. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ε
ηζρπξνγλσκνζύλε είλαη κηα κνξθή
απνπιάλεζεο ζε απόγλσζε. Δίλαη
παξαπιαλεηηθή,
θάλνληάο
κε
θάπνηνλ ηξόπν λα πηζηεύσ όηη αλ
ππνθύςσ ζα είκαη ηθαλνπνηεκέλνο.
Μαζαίλσ όηη ε ηζρπξνγλσκνζύλε
είλαη έλα παηρλίδη ηνπ κπαινύ. Όηαλ
ππνθύπησ ζην επίκνλν γλέςηκό ηεο,
απηό πνπ παίξλσ απέρεη πνιύ από
απηό πνπ πξαγκαηηθά ζέισ. Αξρίδσ
λα βιέπσ όηη ε ηζρπξνγλσκνζύλε
έρεη έλα καθξύ θαη άζρεκν ηζηνξηθό
ζην λα κε θάλεη δπζηπρηζκέλν.
Αλαθάιπςα
όηη
όηαλ
ε
ηζρπξνγλσκνζύλε ηξνθνδνηείηαη κε
ηηο δηθέο ηεο πξνηηκήζεηο θαη ηαθηηθέο
νδεγεί ζε ζθιαβηά. Η όξεμή ηεο είλαη
αθόξεζηε αθόκα θαη γηα άιια
πξάγκαηα πέξαλ ηνπ θαγεηνύ. Γηα
παξάδεηγκα, ε ηζρπξνγλσκνζύλε
κνπ παίξλεη ηνλ έιεγρν ησλ
δαπαλώλ κνπ θαη θπζηθά κε έρεη
νδεγήζεη ζε ζαλάζηκεο παγίδεο
θαγεηνύ μαλά θαη μαλά.
Μαζαίλσ όηη ην λα ππνθύπησ
ζηελ ηζρπξνγλσκνζύλε θαη ην λα
αγλνώ ηε ζέιεζε ηεο αλώηεξεο
δύλακεο, κε πεγαίλεη από ην δξόκν
ηεο γαιήλεο ζην ραληάθη ηεο
απόγλσζεο.

Δπηηξέπνληαο
ζηελ
ηζρπξνγλσκνζύλε λα πάξεη ηνλ
έιεγρν ηνλ θαζεκεξηλώλ κνπ
απνθάζεσλ κε νδήγεζε ζε κηα δσή
γεκάηε
ζπλαηζζεκαηηθά
ζθακπαλεβάζκαηα θαη ζε έλα
επώδπλν έπνο κε πξνβιήκαηα
ζρεηηθά κε ην βάξνο. Σώξα,
επηρεηξώ λα δσ κέζα κνπ θαη λα
ξσηήζσ ηνλ εαπηό κνπ «δελ είλαη
θαηξόο λα ηελ αθήζσ;».
Η δύλακή ηεο ηζρπξνγλσκνζύλε
κνπ, κνπ έθαλε κηα ζαξαληάρξνλε
επίδεημε ηεο θαηαζηξνθηθήο θαη
θνληθήο αληθαλόηεηάο ηεο. Πόζε
πεξηζζόηεξε απόδεημε ρξεηάδνκαη
γηα λα αλαδεηήζσ κηα άιιε δύλακε;
Αλώηεξε
δύλακε
παξαθαιώ
αλάιαβε, κηα κέξα ηε θνξά

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

-σζίβην, Ιούλιος 1985.

Έμπνευση
Βνεζήζηε ηελ
ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ
επαγγεικαηηθώλ
εθζεκάησλ. Γόζηε ηελ
δσξεά ζαο ζην
https://50447.thankyou
4caring.org θαη
δηαιέμηε απηή ηελ
νλνκαζία

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Ο Ρηδ Σ., από ην Γθιέλβηνύ, Ιιηλόηο ησλ ΗΠΑ ιέεη: «Όηαλ έξρνκαη ζε
επαθή κε έλαλ επαγγεικαηία (γηαηξό ή θιεξηθό) πάληα ελζαξξύλσ
απηό ην άηνκν λα βάιεη ζα ζειηδνδείθηε ηελ ηζηνζειίδα ησλ ΑΤ. Καη
αλ έρσ ηνλ ρξόλν, ηνπ δείρλσ πώο λα βξίζθεη ζπλαληήζεηο κέζσ ηνπ
site».
Εζύ με ποιον ηρόπο μπορείς να προζθέρεις σπηρεζία ασηήν
ηην εβδομάδα;

Τώρα το πρόγραμμα είναι η ζωή
μου και η ζωή εκεί έξω απλά παίρνει
τον φυςικό τησ δρόμο.
Σωσίβιο, Μάιος 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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