ηο ωζίβιο ηοσ Μαΐοσ:
«Σο αγαπημένο μοσ θσλλάδιο ή βιβλίο ηων ΑΤ»
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Ασηονομία ζημαίνει Ελεσθερία
Η Απηνλνκία είλαη κηα ιέμε πνπ νη
άλζξσπνη ζθνληάθηνπλ ηόζν ζπρλά
όζν πάλσ ζηε ιέμε Αλσλπκία. Τη
ζεκαίλεη γηα καο;
Η Απηνλνκία είλαη έλα από ηα πην
πνιύηηκα ππάξρνληά καο. Σεκαίλεη
ηελ ειεπζεξία καο. Σεκαίλεη όηη θάζε
νκάδα κπνξεί λα ζέηεη ηνπο δηθνύο
ηεο θαλόλεο θαη λα «ηξέρεη» ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο θαηά ην δνθνύλ.
Μπνξνύκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ή λα
εληζρύζνπκε ηηο πξνϋπνζέζεηο καο
γηα ηνπο νκηιεηέο, ηνπο αξρεγνύο θαη
ηνπο
ππνζηεξηθηέο,
όηαλ
αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε λα ην
θάλνπκε. Οη κνξθέο ησλ νκάδσλ
καο, δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη
ηαπηόζεκεο θαη κπνξνύκε λα
επηιέμνπκε ηε δηθή καο κνξθή
απνρήο. Οδεγόο καο, είλαη ε νκάδα
ζπλείδεζεο θαη είκαζηε ειεύζεξνη.
Ειεύζεξνη λα θάλνπκε ιάζνο;
Αλακθίβνια. Αιιά κπνξνύκε λα
βξνύκε ηνπο ηξόπνπο ιεηηνπξγίαο
πνπ δνπιεύνπλ θαιύηεξα, ζηε
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Καλείο δελ καο
ηνπο ππαγνξεύεη. Μαο επηηξέπεηαη
λα είκαζηε ππεύζπλνη.
Ο πεξηνξηζκόο ηεο ειεπζεξίαο
απηήο είλαη ζαθήο: "Εθηόο από
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ άιιεο νκάδεο
ή ηνπο ΑΥ σο ζύλνιν." Απηό
ζεκαίλεη όηη δελ πξέπεη λα θάλνπκε
ηίπνηα εηο βάξνο ησλ άιισλ.

Δελ κπνξνύκε λα δεζκεπηνύκε ζε
θακία αίξεζε, ηάμε, θπιή, πνιηηηθή
νκάδα, ή άιιν ηκήκα ηεο
αλζξσπόηεηαο. Δελ πξέπεη λα
θάλνπκε ηίπνηα γηα λα θέξνπκε
ηνπο ΑΥ ζε δύζθνιε ζέζε ή λα
πξνθαιέζνπκε
πεξηηηέο
δηρνγλσκίεο.
Οη ΑΥ είλαη γηα όινπο εθείλνπο
πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη. Γηα όινπο
εκάο πνπ έρνπλ ιάβεη ηόζα πνιιά,
είλαη πξνλόκην λα βνεζάκε λα
αλαπηπρζεί
κε
νπνηνλδήπνηε
ηξόπν κπνξνύκε.

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

-Σωσίβιο, Μάξηηνο/Απξίιηνο 1974

Το δωρεάν
ενημερωηικό ένησπο
ηων ΑΥ «Ένα βήμα
μπροζηά» για ηο β’
ηεηράμηνο ηοσ 2014
είναι διαθέζιμο προς
λήψη ζηη διεύθσνζη :
oa.org/membersgroups
/astepaheadnewsletter/.

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Αλώλπκνο ιέεη: « Αλέθαζελ γλώξηδα όηη ν ηξόπνο γηα λα
ελδπλακώζσ ηελ αλάξξσζή κνπ ήηαλ λα πξνζθέξσ ππεξεζία. Η
παξνπζία κνπ ζηε Σπλδηάζθεςε Εξγαζίαο Παγθόζκηαο Υπεξεζίαο
κεηέθεξε απηή ηελ ζθέςε από ην θεθάιη κνπ ζηελ θαξδηά κνπ».
Εζύ με ποιον ηρόπο μπορείς να προζθέρεις σπηρεζία
ασηήν ηην εβδομάδα;

Έμπνευση
Είμαςτε επιτέλουσ αρκετά
ελεύθεροι, να απολαύςουμε την
ευτυχία.
- Σωσίβιο
Μάιος/Ιούνιος 1977

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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