Δείτε «Δουλεύοντας και τα 12 Βήματα»,
νέα σειρά άρθρων στο Σωσίβιο του 2015
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Ανώνυμοι Υπερφάγοι
http://www.anonymoi-yperfagoi.com/

Γίνε Παιδί
Έχετε
προσπαθήσει
ποτέ
να
εργαστείτε πάνω στο 10ο βήμα με το
επιλέξετε δύο λέξεις που σας κόλλησαν
στο μυαλό και να γράψετε σχετικά με
αυτές καθώς επιστρέψατε στο σπίτι από
μια συνάντηση των ΑΥ; Δοκιμάστε το
μπορεί να διευκολύνει την δουλειά της
ημέρας. Το γράψιμο είναι το κλειδί για
μια ευκολότερη ζωή! Επίσης με το
γράψιμο διαλογίζομαι. Εσύ που
έσπασες την αποχή σου, γιατί δεν
παίρνεις χαρτί και μολύβι και να πιάσεις
δουλειά; Είναι γνωστό ότι αυτό το
πρόγραμμα είναι δύσκολο, αλλά είναι
απλό. Γίνε παιδί για τρεις εβδομάδες
και κατέγραφε τα πάντα ακόμα και αυτά
που τρως. Δοκίμασε μια μέρα κάθε
φορά. Έχω βρει ηρεμία και γαλήνη. Ο
Θεός να μας ευλογεί. Κρατήστε επαφή
μαζί του και συνεχίστε το γράψιμο. Για
εμένα αυτό αποδίδει.

Έμπνευση
Στην Αποχή οφείλεται η ζωογόνος σχέση που έχω με το
Θεό σήμερα. Δεν μπορώ να επιτρέψω να μπει τίποτα
ανάμεσα σε εμένα και το Θεό, γι’ αυτό το λόγο η αποχή
είναι για εμένα τόσο ζωτικής σημασίας όσο η αναπνοή.
- Σωσίβιο, Μάρτιος 1984

Βρείτε νομίσματα για
νεοφερμένους 30, 50, 90
ημέρες για 6, 9, 12
μήνες. Η προσευχή της
γαλήνης και άλλα στο
http://bookstore.oa.org/
category/Coins

Κάλεσμα Σε Υπηρεσία
Ένας Ανώνυμος λέει «Η υπηρεσία στη ΣΕΠΥ ενδυνάμωσε τη
δέσμευσή μου στην αποχή και επέκτεινε τους ορίζοντές μου.
Γνώρισα ανθρώπους στο συνέδριο κυριολεκτικά από όλο τον
κόσμο και εμπνεύστηκα από άτομα που βρίσκονται σε
μακροχρόνια αποχή»

Εσύ πώς θα προσφέρεις υπηρεσία αυτή την εβδομάδα;

Θέλετε να διαβάσετε περισσότερα;
Γίνετε συνδρομητές του

e – Lifeline
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 Σωσίβιο, αποκλειστικά για τους ηλεκτρονικούς μας συνδρομητές και τους 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 δημοσίευση
οποιουδήποτε υλικού στο παρόν δεν συνεπάγεται την υποστήριξη ή την έγκριση της OA Inc. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή, η ανασύνθεση ή η μεταπώληση του υλικού του Σωσιβίου. Δεν απαιτείται
γραπτή άδεια για τη διανομή σε ομάδες, μέλη και νεοφερμένους ή σε θυγατρικές ιστοσελίδες των Α.Υ. και σε ενημερωτικά δελτία. Λοιπές χρήσεις απαιτούν γραπτή άδεια από την ΟΑ Inc. Η
κατάχρηση του υλικού αυτού αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Copyright 2015 OVEREATERS ANONYMOUS INC. ALL RIGHTS RESERVED.

