
 

 
SLAA KAKSTEIST TRADITSIOONI* 

Anonüümsete Seksi- ja Suhtesõltlaste ühendus 

1. Meie ühine heaolu peab olema esikohal; isiklik tervenemine sõltub SLAA ühtsusest. 

2. Meie rühma jaoks on ainult üks kõrgeim autoriteet - armastav Jumal sellisena, nagu ta ilmutab end 
meie rühma südametunnistuses. Meie liidrid on vaid usaldusväärsed teenijad - nad ei valitse. 

3. Ainus SLAA liikmeks olemise tingimus on soov lõpetada seksi ja suhte sõltuvusest tingitud 
kannatamine.  kaks või enam isikut, kes on kogunenud vastastikuse abi saamiseks seksist ja 
suhtesõltuvusest taastumisel, võivad end nimetada S.L.A.A. tingimusel, et rühmana pole neil muid 
sidemeid. 

4. Iga rühm peaks olema iseseisev, välja arvatud küsimustes, mis puudutavad teisi rühmi või SLAA`d 
tervikuna. 

5. Igal rühmal on vaid üks peaeesmärk - viia sõnum veel kannatava  seksi -ja suhtesõltlaseni. 

6. SLAA rühm ei tohiks kunagi toetada ega rahastada mitte ühtegi sugulasorganisatsiooni või ka 
kõrvalist ettevõtmist ega laenata neile SLAA nime, et raha, omandi või mõjuvõimu küsimused ei juhiks 
meid peaeesmärgist kõrvale. 

7. Iga SLAA rühm peaks olema täiesti isemajandav ja keelduma välisest toetusest. 

8. Anonüümsed Seksi- ja Suhtesõltlased peaksid alati jääma mittekutseliseks, kuid meie 
teeninduskeskused võivad tööle võtta spetsialiste. 

9. SLAA kui selline ei tohiks kunagi juhitavaks organisatsiooniks muutuda, kuid me võime luua 
teenindusnõukogusid või toimkondi, kes vastutavad otseselt nende ees, keda teenindavad. 

10. Anonüümsetel Seksi- ja Suhtesõltlastel puudub arvamus kõrvaliste asjade kohta, seega ei tohiks 
SLAA nime kunagi kaasata avalikesse vaidlustesse. 

11. Meie suhted avalikkusega põhinevad enam külgetõmbejõul, mitte reklaamil; peame alati säilitama 
isiklikku anonüümsust suhtlemisel ajakirjanduse, raadio, televisiooni, filmide ja muu avaliku meediaga. 
Meil on vaja kaitsta  erilise hoolega kõigi  S.L.A.A. liikmete anonüümsust. 

12. Anonüümsus on kõigi meie traditsioonide vaimne alus, mis tuletab alatasa meelde, et me peaksime 
põhimõtteid isikutest tähtsamaks. 
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ANONÜÜMSETE ALKOHOOLIKUTE 12. TRADITSIOONI 
1. Meie ühine hüvang peaks olema esikohal; isiklik paranemine sõltub AA ühtsusest. 2. Meie rühma jaoks on ainult üks kõrgeim autoriteet — armastav Jumal sellisena, 
nagu ta ilmutab end meie rühma teadvuses. Meie liidrid on vaid usaldusväärsed teenijad — nad ei käsuta. 3. Ainus nõue AA liikmeks olemisele on soov joomine lõpetada. 
4. Iga rühm peaks olema iseseisev, välja arvatud küsimustes, mis puudutavad teisi rühmi või AA-d tervikuna. 5. Igal rühmal on vaid üks esmane eesmärk – viia sõnum veel 
kannatava alkohoolikuni. 6. AA rühm ei tohiks kunagi toetada või rahastada või loovutada AA nime ühelegi temaga seotud organisatsioonile või kõrvalisele asutusele, et 
raha, omandi või mõjuvõimu küsimused ei juhiks meid peaeesmärgist kõrvale. 7. Iga AA rühm peaks olema täielikult isemajandav ja keelduma välisest toetusest. 8. AA 
peaks alati jääma mitteprofessionaalseks, kuid võib kasutada palgalisi spetsialiste. 9. AA ei tohiks kunagi organiseeruda, kuid me võime luua nõukogusid või toimkondi, kes 
vastutavad otseselt nende ees, keda teenivad. 10. AA-l puudub arvamus kõrvaliste asjade kohta; seega ei tohiks AA nime kaasata avalikesse vaidlustesse. 11. Meie suhted 
avalikkusega rajanevad pigem külgetõmbavusel kui reklaamil; meil tuleks alati hoida isiklikku anonüümsust suhtlemisel ajakirjanduse, raadio või kinoga. 12. Anonüümsus 
on kõigi meie traditsioonide vaimne alus, mis tuletab alati meelde, et põhimõtted on isikutest tähtsamad. 
 
Enama informatsiooni saamiseks SLAA programmi kohta eesti keeles palun saada email slaaestonia@gmail.com  

 


