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12 PERGUNTAS
Você está pensando em ser um padrinho Narateen? Então você está próximo de uma decisão muito
importante, dentro do programa, que é, entre outras: praticar o 12º Passo com pessoas mais jovens que você.
Para ajuda-lo nessa decisão, responda as 12 perguntas apresentadas a seguir:
Você:
1. É um membro Nar-Anon ativo e está pronto para compartilhar o programa com pessoas mais jovens?
Está disposto a ouvi-las e, portanto criar um espaço para elas?
2. Quer participar de um serviço que seja gratificante, carinhoso e estimulante?
3. Alguma vez já pensou em ajudar o Narateen?
4. Já pensou nos adolescentes que querem ajuda e não conseguem obtê-la porque não existe um Grupo
Narateen próximo à sua casa?
5. Pode se comprometer a estar nas reuniões de Narateen todas as semanas? Sem prejuízo de sua reunião
Nar-Anon?
6. Está disposto a se reunir com os membros do Narateen para compartilhar com eles, rir com eles e,
algumas vezes, chorar?
7. Pode deixar que os jovens coordenem suas reuniões, sem controlar ou dirigir?
8. Pode ouvir, com mente aberta, dando liberdade aos membros do Narateen para que se expressem
livremente?
9. Pode respeitar o anonimato dos membros do Narateen, não discutindo os comentários deles com seus
pais ou outras pessoas?
10. Pode dizer não ao comportamento impróprio e explicar o seu raciocínio, continuando a amá-lo?
11. Pode sugerir instrumentos do programa (Lemas, Passos, Tradições, livros e folhetos) e não dar
conselhos?
12. “Se eu soubesse com fazer, apadrinharia um Grupo Narateen”, já pensou nisso?
Se você respondeu afirmativamente à maioria das perguntas acima, Você está pronto para ser um bom
Padrinho Narateen. Experimente! Acreditamos que vai ser muito bom para você e para os jovens familiares de
adictos que estão procurando ajuda.
SE O SAPATO LHE SERVIU, POR FAVOR, USE-O!
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