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Quando realizamos atividades de trabalhar com os outros, precisamos
pensar em relacionamentos e o que eles nos representam e, assim,
constatamos diferenças significativas na forma e conteúdo destes.
Trabalhar com os outros significa possibilitar aos outros o
conhecimento que temos; significa ajudar.
Podemos dizer que saberá ajudar os outros àquele que consegue
ajudar a si próprio, que sabe atender a si mesmo; que sabe responder
às suas próprias experiências, que consegue identificar onde está o
que lhe falta para chegar aonde precisa.
Precisamos entender que é necessário sempre termos as habilidades
mais básicas, mesmo quando vamos utilizar experiências diversas.
Por isso precisamos ter em mente que:
I – Nós somos o resultado das relações que estabelecemos na vida;
II – Todos nos modificamos após um encontro com alguém;
III – Existe relação que causa o efeito entre as pessoas para melhor
ou para pior;
IV – Quando uma pessoa é significativa para outra, esta tem maior
influência sobre aquela;
V – A responsabilidade em uma relação de ajuda é de quem ajuda e o
resultado depende de sua habilidade e estas podem ser aprendidas.
Por toda esta prática de ajuda com sucesso é necessário entender
que nossa recuperação foi fruto de um programa estruturado em
Passos e Tradições: mas que nos trazem um legado o SERVIÇO pelo

qual só estaremos prontos quando tivermos uma boa
RECUPERAÇÃO E UMA BOA DISCIPLINA DE OBEDIÊNCIA.
Por isso acreditamos na importância do CTO para a Irmandade, para
o desenvolvimento do CTO, esperançoso que cada um possa estar de
bem consigo mesmo.
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