Έρχεται στο Σωσίβιο του Αυγούστου,
τι σημαίνουν οι υποσχέσεις για τους ΑΥ;

Εβδομαδιαίο

Τεύχος 5, Νο 23, 28 Ιουλ-3 Αυγ .

Η ιστορία ενός ψαριού
Κάθομαι σ΄ έναν κήπο στο Χονγκ-Κονγκ δίπλα σε
μια λιμνούλα, παρακολουθώντας πολύχρωμους
κυπρίνους, να κολυμπούν πέρα δώθε. Κινούνταν με
χάρη και ελευθερία.
Αρχικά τους ζήλεψα. Μετά παρατήρησα ένα
κακόμοιρο ψαράκι που το σώμα του ήταν τόσο
παραμορφωμένο και στρεβλό και το μόνο που
μπορούσε ήταν να κάνει κύκλους γύρω από μια
συστάδα μπαμπού. Καθώς παρακολουθούσα το
ψάρι, είδα το εαυτό μου όπως ήταν στο παρελθόν:
Άρρωστο, παραμορφωμένο, να κάνει κύκλους
κολυμπώντας γύρω από τον ψυχαναγκασμό μου
γιατί φοβόμουν να δραπετεύσω.
Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι δεν χρειάζεται να
ζηλεύω τα όμορφα ψάρια- είμαι σαν αυτά! Ο Θεός
μου έχει δώσει την ευκαιρία να κινούμαι μέσα στην
ζωή με χάρη και ελευθερία. Σήμερα μπορώ
ειλικρινά να πω ότι ο ψυχαναγκασμός μου έχει
απομακρυνθεί.
Είμαι εδώ μόνη, αλλά δεν είμαι μόνη γιατί η
Ανώτερη μου δύναμη είναι δίπλα μου, κρατώντας
με στην αγκαλιά της, όταν είμαι πολύ φοβισμένη
και ωθώντας με, όταν είμαι αρκετά δυνατή.

Σωσίβιο

Τόσα υπέροχα πράγματα, μου έχουν συμβεί
τις τελευταίες πέντε ημέρες, έτσι ξέρω ότι ο
Θεός
έχει
προγραμματίσει
πολύ
περισσότερα για μένα, απ’ ότι θα
μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ για τον εαυτό
μου.
Είχα την δυνατότητα να πάω σε μια
συνάντηση ΑΥ, εδώ. Η αγάπη και η
αδελφοσύνη που έζησα δεν ήταν
διαφορετική απ’ αυτήν της ομάδας μου στο
Τόκιο, και προσδοκώ να βρω τα ίδια και
απαράλλακτα στο Βανκούβερ που είναι η
επόμενη στάση του ταξιδιού μου. Πρόσεχε
κόσμε! Έρχομαι!
Σωσίβιο, Ιούλιος 1987

Έμπνευση

Είμαι πολύ προνομιούχος. Έχω
μία αρρώστια, αλλά μαθαίνοντας
να ζω με αυτήν, έμαθα να ζω.
Κέρδισε ένα δωρεάν
Χρόνο για το Σωσίβιο!
Γίνε μέλος ή ανανέωσε τη
Σύνδρομή σου για να μπεις στο
τριμηνιαίο μας σχέδιο. Πήγαινε στο
http://oa.org/lifeline-magazine

Κάλεσμα σε Υπηρεσία

-Σωσίβιο, Μάρτιος 1998

Θέλετε να διαβάσετε περισσότερα;
Γίνετε συνδρομητές του

e – Lifeline
Οι ΑΥ λένε: «Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στην Υπηρεσία είναι ότι μου
γίνεται ευκολότερο να χρησιμοποιώ ταωυπόλοιπα εργαλεία. Κατά τη διάρκεια
Της υπηρεσίας, συνήθως τα χρησιμοποιώ όλα.»
Εσύ πώς θα προσφέρεις υπηρεσία αυτή την εβδομάδα;

Είστε ήδη συνδρομητής;
Μοιραστείτε το Lifeline Weekly με
τους φίλους σας στους ΑΥ και
ενθαρρύνετέ τους να γίνουν και
αυτοί συνδρομητές!

Το Lifeline Weekly είναι η εβδομαδιαία ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Σωσίβιου για τους ηλεκτρονικούς μας συνδρομητές και φίλους του περιοδικού μας.
Οι γνώμες που εκφράζονται εδώ δεν είναι των Α.Υ. ως σύνολο ούτε αποδίδονται στη μη κερδοσκοπική οργάνωση των Ο.Α (Α.Υ), στο Σωσίβιο είτε το
εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό Σωσίβιο. H δημοσιοποίηση οποιουδήποτε υλικού σε αυτό το σημείο δεν υπονοεί την υποστήριξη ή την έγκριση της OA ,
Inc. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή, η ανασύνθεση ή η μεταπώληση του υλικού του Lifeline. Λοιπές χρήσεις απαιτούν γραπτή άδεια από την ΟΑ, Inc. Η κατάχρηση
το υλικού αυτού αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Copyright 2014 OVEREATERS ANONYMOUS INC. ALL RIGHTS RESERVED

