ηο ωζίβιο επ/Οκη:
Πώς ηα μέλη μειώνοσν ηις λατηάρες
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Η Ελεσθερία από ηην Σκλαβιά
Πξνηνύ
αλαθαιύςσ
ηελ
αδειθόηεηα
ησλ
Αλσλύκσλ
Υπεξθάγσλ, ππέθεξα από λνζεξή
παρπζαξθία θαη από ελεξγό εζηζκό
ζην θαγεηό. Ήζεια απεγλσζκέλα
λα ράζσ βάξνο αιιά θάζε ζθέςε γηα
δίαηηα έκνηαδε κε δνθεξή εηθόλα
ζηέξεζεο.
Αλ
θάπνηνο
κνπ
πεξηέγξαθε ηελ απνρή, δελ ζα ηελ
ήζεια.
Όηαλ ήξζα ζηνπο ΑΥ απηή ε
ζηάζε κνπ άξρηζε λα αιιάδεη. Γηα
πξώηε θνξά ζηελ δσή κνπ άθνπζα
από
αλζξώπνπο
όηη
ήηαλ
ραξνύκελνη γηαηί δελ έηξσγαλ θάηη!
Μηινύζαλ κε κεγάιε επγλσκνζύλε
γηα
απηό
ην
πξάγκα
πνπ
απνθαινύζαλ απνρή. Άξρηζα λα
θαηαιαβαίλσ πσο ν εζηζκόο κνπ
ζην θαγεηό, κε θαζνδεγνύζε θαη κε
έιεγρε θαη όηη ήηαλ ηόζν επηθίλδπλνο
όζν θαη ε παρπζαξθία πνπ είρε
πξνθαιέζεη. Τν λα απειεπζεξσζώ
από ηέηνηα ζθιαβηά είλαη έλα δώξν,
κηα επινγία θαη έλα πξνλόκην.
Με ηε ράξε ηνπ Θενύ, έρσ ιάβεη
θνληά ζηα ελληά ρξόληα ζπλερνύο
απνρήο θαη κηα κεγάιε απώιεηα
βάξνπο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα έλα
πγηέο ζσκαηηθό κέγεζνο. Τν λα
πξνζπαζώ όζν θαιύηεξα κπνξώ λα
εθαξκόδσ ηηο πλεπκαηηθέο Αξρέο
απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε έρεη
ηηκήζεη κε κηα δσή πνπ όζν
πξνρσξά γίλεηαη θαη πην ππέξνρε.

Απηή ε δσή επίζεο πεξηιακβάλεη ηα
κεξίδηα ηεο από πόλν θαη δπζηπρίεο.
Παξόια απηά , αθόκα θαη ζηηο πην
ζθνηεηλέο κνπ ζηηγκέο, έλα κέξνο
κνπ πάληα ρνξεύεη κε ραξά γηαηί
έρσ ειεπζεξσζεί από ηελ ζθιαβηά
ηνπ εζηζκνύ κνπ ζην θαγεηό. Σπρλά
κνηξάδνκαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κε
πξνβιεκαηίδνπλ,
αιιά
θαζώο
θηάλνπλ ηα έλαηα γελέζιηα κνπ
ζηνπο ΑΥ , ζέισ λα θάλσ κηα ζηάζε
θαη λα πσ ζην Θεό θαη ζηα κέιε ηεο
αδειθόηεηαο : Επραξηζηώ !

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

-Σωσίβιο, Ινύληνο 1996

Έμπνευση

Παρακολοσθήζηε ηα
νέα ηοσ Γραθείοσ
Παγκόζμιας Υπηρεζίας
ζηο δεληίο email ηων
ΑΥ. Εγγραθείηε ζηο:

Είμαι ευγνώμων για τη ζωή που
ηγούμαι όντασ ςτουσ ΑΥ- μία ζωή
γεμάτη από Θεό, αποχή, προθυμία
και δράςη. Προςεύχομαι το ίδιο και
για εςάσ!
- Σωςίβιο
Μάιοσ 2007

www.oa.org/membersg
roups/service-bodysupport/#WSO-NEWS

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
« Τν λα πξνζθέξσ ππεξεζία εληζρύεη ηελ δύλακε ηνπ
πξνγξάκκαηόο κνπ. Ννηώζσ αλαλεσκέλνο, όρη εμαληιεκέλνο.
Ννηώζσ θαιά επεηδή πξνζθέξσ, όρη επεηδή παίξλσ.» - Αλώλπκνο
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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