
 

 
 * قدم دوازده

 .S.L.A.A)(  گمنام عشق و سکس معتادان انجمن
 
  .بود شده اداره غيرقابل مان زندگی و بوديم قدرت فاقد عشق و سکس اعتياد برابر در که کرديم اقرار ما. ١
 
 .بازگرداند ما به را عقل سالمت تواند می برتر نيروی يک که رسيديم باور اين به. ٢
 
 . بسپاريم کرديم می درک که خداوندی مراقبت به را خود زندگی و اراده که گرفتيم تصميم. ٣
 
 . کرديم تهيه خودمان از اخالقی و باکانه بی ترازنامۀ يک. ۴
 
 .کرديم اقرار ديگر انسان يک و خودمان خداوند، به را  خطاهايمان دقيق ماهيت. ۵
 
 . کند برطرف را ما شخصيتی نواقص تمام خداوند تا کرديم پيدا کامل آمادگی. ۶
 
 .کند برطرف را ما نواقص که خواستيم خداوند از فروتنی با. ٧
 
 .کنيم جبران کرديم پيدا تمايل و کرديم تهيه بوديم کرده وارد خسارت آنها به که کسانی تمام از فهرستی. ٨
 
 وارد ديگران يا و ايشان به مجددی خسارت آن انجام که مواردی در مگر کرديم، خسارت جبران فوق افراد از داشت امکان هرجا مستقيم طور به. ٩

 .کند
 

 .کرديم اقرار را آن بالفاصله کرديم اشتباهی جا هر و داديم ادامه خود شخصی ترازنامۀ تهيۀ به. ١٠
 

 اجرايش قدرت و ما برای او خواست از آگاهی طالب تنها و شويم تر نزديک کرديم می درک خود که پروردگاری به کوشيديم مراقبه و دعا راه از. ١١
 .شديم

 
 زندگی موارد تمام در را اصول اين و برسانيم عشق و سکس معتادان به را پيام اين کرديم سعی ها قدم اين برداشتن از حاصل معنوی بيداری با. ١٢
 .ببريم کار به خود

 
 

 یکه انجمن الکل ستين نيا یدوازده گامه به معن ینشر مجدد و اقتباس قدمها یگمنام اقتباس و چاپ مجدد شده اند. مجوز برا یها یانجمن الکل یقدمها دوازده گانه با اجازه خدمات کهان
است. استفاده از دوازده سنت در ارتباط با برنامه ها و  سمياز الکل یبهبود یتنها برا یدبرنامه بهبو کيگمنام  یها یبرنامه دارد. الکل نيبا ا یو با ارتباط یوابستگ چگونهيگمنام ه یها

  شود. یبرداشت نم گريد یرا دارند، به گونه ا یگرياز مشکل د یهدف بهبود یگمنام درست شده ول یها یالکل یکه بر اساس الگو يیتهايفعال

 دوازده قدم الکلی های گمنام
 

تصميم گرفتيم که اراده و زندگی خود را به مراقبت   -٣  .به اين باور رسيديم که يک نيروی برتر می تواند سالمت عقل را به ما بازگرداند -٢  .ما اقرار کرديم که در برابر الکل فاقد قدرت بوديم و زندگی مان غيرقابل اداره شده بود-  .١
آمادگی کامل پيدا کرديم تا خداوند تمام نواقص   -٦  .ماهيت دقيق خطاهايمان را به خداوند، خودمان و يک انسان ديگر اقرار کرديم -٥  .يک ترازنامۀ بی باکانه و اخالقی از خودمان تهيه کرديم  -٤  .درک می کرديم بسپاريم خداوندی که

به طور مستقيم هرجا امکان  -٩  .فهرستی از تمام کسانی که به آنها خسارت وارد کرده بوديم تهيه کرديم و تمايل پيدا کرديم جبران کنيم  -٨  .استيم که نواقص ما را برطرف کندبا فروتنی از خداوند خو  -٧  .شخصيتی ما را برطرف کند
از راه   -١١ .به تهيۀ ترازنامۀ شخصی خود ادامه داديم و هر جا اشتباهی کرديم بالفاصله آن را اقرار کرديم  -١٠  .ن وارد کندداشت از افراد فوق جبران خسارت کرديم، مگر در مواردی که انجام آن خسارت مجددی به ايشان و يا ديگرا

ی معنوی حاصل از برداشتن اين قدم ها سعی کرديم اين پيام را به معتادان با بيدار -١٢ .دعا و مراقبه کوشيديم به پروردگاری که خود درک می کرديم نزديک تر شويم و تنها طالب آگاهی از خواست او برای ما و قدرت اجرايش شديم
 .سکس و عشق برسانيم و اين اصول را در تمام موارد زندگی خود به کار ببريم
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