Precisamos de Artigos para a NA Way
Você é a The NA Way! O material da revista vem dos membros de NA. Precisamos da sua ajuda
para escrever artigos para a revista, e/ou estimular outros companheiros a fazê-lo, principalmente
algum conhecido seu que tenha uma ótima história a partilhar sobre algum dos temas abaixo. The
NA Way Magazine é uma ampla publicação sobre recuperação e serviço, destinada ao membro de NA.
O conteúdo editorial varia, desde a experiência pessoal de recuperação (inclusive humorística ou
nostálgica), até textos com opiniões a respeito dos assuntos de interesse de NA como um todo, além
dos relatórios-padrão dos serviços mundiais. Quanto ao tom dos artigos, buscamos um espírito de
unidade e respeito mútuo. Não nos abstemos de controvérsia, se junto com ela for oferecida uma
solução construtiva. Recebemos textos nos mesmos idiomas em que a The NA Way é publicada:
inglês, francês, alemão, português e espanhol. Eis os temas para os próximos quatro números da
revista, de outubro de 2001 a julho de 2002. Reparem que o prazo máximo para envio de artigos para
cada edição são três meses antes da sua publicação, devido ao cronograma de produção da revista.

NA Way de outubro de 2001 —
Tema: “Independente da idade…” – Juventude e Recuperação
Prazo (para recebimento dos originais no WSO): 1 de julho de 2001
•

Qual a sua/nossa experiência no apadrinhamento de adictos jovens?
Como você/nós encara(mos) assuntos que não representam um problema para adictos mais
velhos
(i.e., controle dos pais, posicionamentos, conflitos com professores e pais, colegas, etc.)?

•

Quem você ouve, quando seu padrinho e seus pais dizem coisas opostas?

•

Você precisa de um padrinho mais velho do que você, mais novo, ou isso não importa?

•

O que você, jovem em recuperação, traz para NA?

•

O que seu grupo de escolha está fazendo para receber os jovens em NA?

•

No passado, os jovens em NA às vezes eram alvo de preconceito por parte dos outros adictos.
Como os companheiros “mais velhos” podem acolher os membros “mais novos”? Sendo jovem,
você se sente mais qualificado como membro se tiver passagem pela cadeia, morado nas ruas ou
deixado a família para trás?

•

Enquanto jovem, como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria que a sua
irmandade de Narcóticos Anônimos fosse, falasse, sentisse... ...o que NA pode fazer para
que você se sinta bem-vindo?

•

Para você, pessoas de que faixa de idade são consideradas “jovens” em NA?

•

Focalizando a juventude em recuperação, estaremos criando uma segregação?
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NA Way de janeiro de 2002 —
Tema: Consenso e Consciência Coletiva
Prazo (para recebimento dos originais no WSO): 1 de outubro de 2001
•

Conciliação; render sua opinião para o bem do grupo.

•

Em que medida o fato de poder estar certo impede a sua conciliação e/ou interferência na
consciência coletiva?

•

Como o seu grupo lida com as pessoas de opinião forte, quando busca o consenso e a
consciência coletiva?

•

De que forma o seu grupo permite que o Poder Superior participe de seu processo de decisão?

•

Como você consegue se manter espiritualmente centrado, em meio à troca
de idéias entre lados opostos?

•

Qual o seu entendimento da palavra consenso? Uniformidade, unanimidade, etc.?
Dê alguns exemplos.

•

Você acha que a consciência coletiva ajuda a construir a base da unidade?
Descreva sua experiência na construção de consenso.

NA Way de abril de 2002 —
Tema: Você e Seu Grupo de Escolha
Prazo (para recebimento dos originais no WSO): 1 de janeiro de 2002
•

O que o seu grupo de escolha significa para você? Você consegue ter mais de um grupo de
escolha? Quais os benefícios de se ter um grupo de escolha?

•

Como você consegue ajuda, quando o seu grupo realmente precisa?

•

Como vocês conseguem que os companheiros preencham os encargos no grupo e/ou área?
De que maneira o seu grupo de escolha contribui para a unidade com os outros
grupos ou com a área?

•

Como a autonomia se aplica ao seu grupo de escolha?

•

Qual você considera ser o propósito primordial do seu grupo de escolha? Existe um propósito
secundário?

•

Como o seu grupo de escolha lida com companheiros desagregadores ou violentos?
Quais as contribuições do seu grupo de escolha para criar uma atmosfera de recuperação?

•

E como lidam com a presença de crianças no seu grupo de escolha?

•

Qual o formato de reunião funciona melhor para o seu grupo?

•

O seu grupo participa da área e da região? Os membros do grupo se interessam pela Conferência
Mundial de Serviço e/ou pelo Relatório da Agenda da Conferência?

NA Way de julho de 2002 —
Tema: Revelando a Natureza do Anonimato
Prazo (para recebimento dos originais no WSO): 1 de abril de 2002
•

O que significa ser anônimo? A definição do dicionário versus definição de NA.
Significa que somos uma organização ou sociedade secreta?

•

Priva-nos da individualidade?

•

Por que está escrito que o anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições?

•

Por que ele é tão importante para NA?

•

Por que é tão importante mantê-lo “na imprensa, rádio e filmes?”

•

O que significa para você manter “princípios acima de personalidades”?

•

O anonimato se aplica aos companheiros que prestam serviço?

•

Quando temos a escolha de sermos anônimos? O anonimato é um requisito?

•

Quando o anonimato é “quebrado”?

•

Como podemos levar a mensagem, como indivíduos e em irmandade, e contudo manter o
anonimato?

•

Por que nos preocupamos tanto com a nossa identidade, agora que estamos em recuperação,
enquanto, na ativa, não tínhamos a menor discrição quanto ao nosso uso?

Lembre-se: você não precisa ser um exímio escritor para partilhar sua experiência, força e
experiência com a irmandade. Se tiver uma grande experiência a partilhar, sinta-se à vontade para
entrar em contato com a Editora da NA Way, através do WSO. Todos os textos originais estão sujeitos
ao processo de revisão e edição, e deverão vir acompanhados de um formulário de cessão dos direitos
autorais (disponível mediante solicitação). As diferentes seções da revista são: artigos sobre o tema
da edição (até 2.500 palavras); partilhas pessoais (500 a 2.000 palavras); cartas para a redação (até
2.000 palavras); parábolas; humor; e nossa coluna “Vejam só!” (com fotos dos locais de reunião dos
grupos de NA).
Agradecemos a ajuda de vocês, elaborando artigos em torno destes temas, ou recrutando outros
companheiros que possam fazê-lo.
Favor copiar e distribuir este News Flash a qualquer companheiro interessado.

