
 

 
 گمنام عشق و سکس معتادان انجمن مقدمه

  
 .S.L.A.A)(  گمنام عشق و سکس معتادان انجمن

 
 .می باشد.), دوازده قدم و دوازده سنتی است که بر اساس مدل اوليه الکلی های گمنام S.L.A.Aانجمن معتادان سکس و عشق گمنام  (

 
 طورکامل به برنامه اين .است عشق و سکس اعتياد الگوهای کردنِ  متوقف به تمايل S.L.A.A در عضويت شرط تنها

  .است رايگان دارند نياز آن به که کسانی تمام برای و بوده اعضاء حمايت به وابسته
 

 برای رويارويی با نتايج مخرب اعتياد سکس و عشق ما به پنج منبع اصلی تکيه ميکنيم:
 

  .تمايل ما برای متوقف کردن عمل کردن به خط قرمز های رفتارهای معتادگونه خود در هر روز هوشياری.-١
 .SLAA ظرفيت ما برای تماس با ديگران برای صميميت حمايت کننده در انجمن راهنما و رهجو/جلسات: -٢
  .کارکردن دوازده قدم برنامه بهبودی جهت بدست آوردن هوشياری جنسی و عاطفی ها.قدم -٣
  .SLAA دادن آنچه بی چشم داشتی دريافت ميکنيم، به ديگر اعضایخدمت. -۴
 .تواند در بهبودی ما را راهنمايی کند و  قدرت بخشداز خود که میتوسعه رابطه با نيرويی برتر معنويت.  -۵
 
سازمان،  چيانجمن با ه ني. استين یا مناقشه چيندارد و به دنبال ه یرونيمسائل ب ۀدربار ینظر چيه .S.L.A.A انجمن، کيبه عنوان 

 مياحترم بگذار .S.L.A.A یاعضا ی. الزم است ما به گمنامستيدر ارتباط ن یاسيمکتب س ايجنبش، مذهب و 
 

 یوجه مشترک در الگوها کي. برنديرنج م ادياعت نياست که از ا یبه کسان اميپ نيسکس و عشق و انتقال ا ادياز اعت یما پاک يۀهدف اول
 .ماست یتيجنس تيو هو یجنس یشهايگرا ،یشخص یما وجود دارد که فراتر از تفاوتها یاجباری/وسواس

 
ها  رسانه موردياز توجهات ب یکه به طور کل محافظت کنيم. عالوه بر اين  .S.L.A.Aبايد به طور ويژه از گمنامی هر يک از اعضای ما 
 .ميکن یريجلوگ .S.L.A.A به
 
  https://slaafws.org/persian ديکن دنيد تيوبسا نيلطفا از  ا  ،یبه زبان فارس شترياطالعات ب  یبرا:
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