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Προειδοποιητικό Σινιάλο
Όηαλ θνηηάδσ παιηέο θσηνγξαθίεο,
βιέπσ έλα θνξίηζη λα θεληάεη, λα
ρακνγειάεη θαη λα κπξίδεη παζραιηέο.
Αιιά, νη γνλείο κνπ πήξαλ δηαδύγην,
όηαλ ήκνπλ 7 εηώλ θαη ε δσή έγηλε
πνιύ
πην
δύζθνιε.
Σηαδηαθά,
απνζύξζεθα θαη άξρηζα λα ηξώσ θαη
λα ηξώσ. Κάζε ρξόλν, έβιεπα 5
παξαπάλσ θηιά ζηελ δπγαξηά θαη
πεξηζζόηεξε
παξελόριεζε
θαη
εκπαηγκό από ηελ νηθνγέλεηα κνπ. Τν
βάξνο κνπ εθηνμεύζεθε θαη παξέκεηλε
ζηα 136 θηιά.
Τόηε, βξήθα ηνπο ΑΥ, όπνπ έλνησζα
όηη αλήθα από ηελ ζηηγκή πνπ δηάβεθα
ηελ πόξηα. Η αλάξξσζε κπνξνύζε λα
έξζεη κόλν από κηα δύλακε έμσ από
ηνλ εαπηό κνπ γηαηί ηα θαιύηεξα κνπ
ηερλάζκαηα
κε
νδήγεζαλ
ζε
απνζαξξπληηθό βάξνο. Όληαο ζηελ
αζζέλεηά κνπ, πίζηεπα όηη ε ιύζε ήηαλ
λα αζθνύκαη ςπραλαγθαζηηθά. Απηό
ήηαλ γεινίν εθ ησλ πζηέξσλ. Καλέλα
πξόγξακκα άζθεζεο, δελ κπνξνύζε
λα εμνπδεηεξώζεη ηηο ζεξκίδεο πνπ
πξνζιάκβαλα!
Μέζα, πηα, ζην πξόγξακκα άξρηζα λα
αζθνύκαη κε πγηεηλό ηξόπν θαη λα
αληηθαζηζηώ ηε δπζιεηηνπξγία ηεο
νηθνγέλεηαο κνπ, κε ηηο Παξαδόζεηο θαη
ηα Βήκαηα. Από όηαλ εληάρζεθα ζην
πξόγξακκα, δέθα ρξόληα πξηλ, έρσ
παξαηηεζεί από πξάγκαηα πνπ πηα
δελ είλαη πξνο όθειόο κνπ, είηε
θαγεηό, είηε θίινη. Έραζα πάλσ από
68 θηιά θαη έρσ δηαηεξήζεη ην βάξνο
γηα πάλσ από επηά ρξόληα.
Η κεγαιύηεξε επθαηξία θαη πξόθιεζε
ηεο δσήο κνπ ήξζε απηή ηελ ρξνληά.
Απνδέρζεθα
κηα
δνπιεηά
ζηελ
Βξαδηιία! Η δηαδηθαζία έλησζα όηη κε
ελδπλάκσζε θαη είκαη ραξνύκελε πνπ
βξήθα ηα Γώδεθα Βήκαηα θαη ηελ
βηβιηνγξαθία ησλ ΑΥ θαη εδώ.

Η Αλώηεξε Γύλακή κνπ κε πήξε
καθξηά από ην ζπίηη κνπ, αιιά, ε
βνύιεζε ηνπ Θενύ δελ ζα κε πάεη
πνηέ ζε έλα κέξνο όπνπ δελ ζα
κπνξεί λα κε πξνζηαηέςεη ε επινγία
ηνπ
Θενύ.
Γλσξίδσ
όηη
ζε
νπνηνδήπνηε κέξνο θαη αλ είκαη ζηελ
γε, όζν ζηξέθνκαη καθξηά από ην
ππεξβνιηθό θαγεηό θαη πιεζηάδσ ηελ
Αλώηεξε κνπ Γύλακε, ζα ηα βγάισ
πέξα, κε όηη θαη αλ βξεζεί ζην δξόκν
κνπ.
Η δσή κνπ άιιαμε θαηεύζπλζε από
εθεί πνπ ζα βξηζθόκνπλ ρσξίο ηνπο
ΑΥ. Κάζε θνξά πνπ θνβόκνπλ λα
παξαδώζσ θάηη πνπ δελ κνπ ηαίξηαδε,
επηβξαβεπόκνπλ κε γαιήλε θαη
αλάπηπμε από ηελ άιιε πιεπξά. Σηελ
παξάδνζε δηεθδηθώ ην πλεύκα, ηελ
δσή πνπ βιέπσ ζε απηέο ηηο παηδηθέο
θσηνγξαθίεο ηνπ εαπηνύ κνπ.
Σωσίβιο, Μάιος 2005

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

Έμπνευση
Τν λέν Καθέ Βηβιίν είλαη
εδώ!
Γηα λα παξαγγείιεηε ηελ
ε
3 Έθδνζε ησλ Α.Υ.
Δπηζθεθηείηε:
http://bookstore.oa.org/
products/980overeaters-anonymous3rd-edition

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Ο K.J. από ην Σύδλεπ ηεο Απζηξαιία, ιέεη : « Αλέιαβα ηελ δεκόζηα
πιεξνθόξεζε αθνύ έκαζα γηα απηό ζηε Σπλδηάζθεςε Δξγαζίαο Παγθόζκηαο
Υπεξεζίαο. Τώξα έρσ έλα κεγάιν ρακόγειν ζην πξόζσπό κνπ θάζε θνξά
πνπ βιέπσ κηα αλαθνίλσζε ησλ ΑΥ, πνπ έρσ θξεκάζεη ζε θάπνην πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ.»

Εζύ με ποιον ηρόπο μπορείς να προζθέρεις σπηρεζία ασηήν
ηην εβδομάδα;

Νομίζω, ότι θα μου αρέςει πολφ
περιςςότερο το νέο μου ςπίτι, από
ότι το παλιό. Τα παράθυρα είναι
μεγαλφτερα. Η θέα είναι καλφτερη.
Σωςίβιο, Φεβρουάριοσ 2008

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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