
 

 
 *دوازده گانه یسنت ها

 .S.L.A.A)(  گمنام عشق و سکس معتادان انجمن
 
 ..بستگی داردS.L.A.A. منافع مشترک ما بايد در راس کار ما قرار گيرد ، بهبودی هر يک از ما به يگانگی  ١
 
را در وجدان گروه بيان کند ، پيشوايان ما گونه که خود در ارتباط گروهی ما فقط يک مرجع وجود دارد و آن پروردگار مهربان است، بدان. ٢

 خدمتگزاران صادقند و حکومت نمی کنند.
 
تها الزمه ی عضويت تمايل به متوقف کردن الگو های اعتيادی سکس و عشق ميباشد.اگر دو عضو يا بيشتر با هدف بهبودی از اعتياد سکس . ٣

 و عشق 
 . بنامند, مشروط بر اينکه به عنوان يک گروه وابستگی ديگری نداشته باشند.   S.L.A.Aدر کنار هم جمع شوند ميتوانند خود را يک گروه 

 
 در جمع تاثير بگذاردS.L.A.Aها و هر گروه بايد مستقل باشد به استثناء مواردی که به ديگر گروه. ۴
 
 هنوز در عذابند هر گروه فقط يک هدف اصلی دارد و آن رساندن پيام خود به معتادان سکس و عشقی است که. ۵
 
۶  .S.L.A.A .  هرگز نبايد هيچ موسسه مرتبط و يا هر سازمان ديگری را تاييد کند و يا کمک مالی نمايد و يا اجازه استفاده ازنامS.L.A.A. .

 ها بدهد، زيرا ممکن است که مسائل مالی، ملکی و شهرت، ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.را بدان
 
 . بايد کامالً خودکفا باشد و کمکی از خارج دريافت نکند. .S.L.A.Aهر گروه .  ٧
 
٨ .S.L.A.A. .توانند کارمندانی استخدام کنند ای باقی بماند اما مراکز خدماتی ما میبايد برای هميشه غير حرفه 
 
 هيم که مستقيماً در برابر گروه مسئول باشندهايی تشکيل دها و کميته. هرگز نبايد متشکل شويم اما می توانيم هيأتS.L.A.Aما تحت عنوان .٩
 

١٠S.L.A.A  . هيچ عقيده ای در مورد موضوعات خارجی ندارد و نامS.L.A.A.هرگز نبايد وارد به مسائل اجتماعی شود . 
 

، ما بايد هميشه گمنامی خود را در سطح مطبوعات، راديو و فيلم حفظ کنيم. ما مشی روابط عمومی ما بنابر اصل جاذبه است نه تبليغخط.  ١١
 را حفظ کنيم.  S.L.A.Aبايد  با مراقبت ويژه ای گمنامی اعضای 

 
 ها ترجيح دهيم.اصول اخالقی را به شخصيت باشد و هميشه يادآور اين است کههای ما میگمنامی اساس روحانی تمام سنت.  ١٢

 
 

 یکه انجمن الکل ستين نيا یدوازده گامه به معن ینشر مجدد و اقتباس سنتها یگمنام اقتباس و چاپ مجدد شده اند. مجوز برا یها یانجمن الکل یدوازده گانه با اجازه خدمات جهان یسنتها
است. استفاده از دوازده سنت در ارتباط با برنامه ها و  سمياز الکل یبهبود یتنها برا یودبرنامه بهب 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

گمنامیهایدوازده سنت الکل
 

گونه که خود را در وجدان گروه در ارتباط گروهی ما فقط يک مرجع وجود دارد و آن پروردگار مهربان است، بدان .٢  . های گمنام بستگی داردمنافع مشترک ما بايد در راس کار ما قرار گيرد ، بهبودی هر يک از ما به يگانگی الکلی .١
های گمنام در جمع تاثير ها و الکلیتثناء مواردی که به ديگر گروههر گروه بايد مستقل باشد به اس .۴  .های گمنام تمايل به ترک الکل استتنها الزمه عضويت در الکلی .٣  .بيان کند ، پيشوايان ما خدمتگزاران صادقند و حکومت نمی کنند

ايد و يا اجازه استفاده از های گمنام هرگز نبايد هيچ موسسه مرتبط و يا هر سازمان ديگری را تاييد کند و يا کمک مالی نمالکلی .۶  .هائيست که هنوز در عذابندهر گروه فقط يک هدف اصلی دارد و آن رساندن پيام خود به الکلی ۵  .بگذارد
های گمنام بايد الکلی.٨  .های گمنام بايد کامالً خودکفا باشد و کمکی از خارج دريافت نکندهر گروه الکلی .٧  .ها بدهد، زيرا ممکن است که مسائل مالی، ملکی و شهرت، ما را از هدف اصلی خود منحرف سازدهای گمنام را بداننام الکلی

هايی تشکيل دهيم که مستقيماً در برابر گروه مسئول ها و کميتههای گمنام هرگز نبايد متشکل شويم اما می توانيم هيأتما تحت عنوان الکلی .٩  .توانند کارمندانی استخدام کنندای باقی بماند اما مراکز خدماتی ما میر حرفهبرای هميشه غي
، ما بايد هميشه گمنامی خود را مشی روابط عمومی ما بنابر اصل جاذبه است نه تبليغخط .١١  .های گمنام هرگز نبايد وارد به مسائل اجتماعی شودموضوعات خارجی ندارد و نام الکلی های گمنام هيچ عقيده ای در موردالکلی .١٠  .باشند

 ها ترجيح دهيمهميشه يادآور اين است که اصول اخالقی را به شخصيتباشد و های ما میگمنامی اساس روحانی تمام سنت .١٢  .در سطح مطبوعات، راديو و فيلم حفظ کنيم
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