
 

 
  .S.L.A.A عشق و سکس اعتياد ويژگی دوازده

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

 
روابط جنسی می شويم و يا از لحاظ عاطفی بهآنها وابسته ما فاقد مرزهای سالم هستيم و بدون اينکه ديگران را بشناسيم با آنها درگير  .١

 می شويم
 
ما از رها شدن و تنهايی می ترسيم و به همين دليل در روابط دردناک و مخرب می مانيم و مجدداً به آنها باز می گرديم و همچنانکه . ٢

انی که دوست داريم و از خود و خداوند منزوی تر و بيگانه نيازهای وابسته گونه خود را از خود و ديگران پنهان می کنيم، از دوستان و کس
 تر می شويم.

 
به دليل ترس از محروميت عاطفی و جنسی، ما به صورت اجباری به دنبال روابط هستيم و از رابطه ای به يک رابطه ديگر می رويم  .٣

 و گاهی در يک زمان بيشتر از يک رابطه جنسی يا عاطفی داريم
 
 جذابيت جسمی و جنسی، دلسوزی برای ديگران و يا نياز برای نجات دادن و نجات داده شدن را با عشق اشتباه می گيريم. ما وابستگی، .۴
 
هنگامی که تنها هستيم احساس تهی بودن و ناقص بودن می کنيم.  با اينکه از نزديکی (صميميت) و تعهد هراس داريم، همچنان به دنبال  .۵

 يم.روابط و ارتباط جنسی هست
 
. ما احساس  استرس، احساس گناه، تنهايی، خشم، شرم، ترس و حسادت را با تخيالت يا روابط جنسی سرکوب می کنيم. از وابستگی ۶

 جنسی و يا عاطفی به عنوان جايگزينی برای نياز به مراقبت و حمايت استفاده می کنيم.
 
 را کنترل کنيم و آنها را به کار گيريم. . ما از روابط جنسی و عاطفی سوءاستفاده می کنيم تا ديگران٧
 
 . تخيالت و وسواس فکری جنسی يا عاشقانه ما را از فعاليت باز می دارند و يا به طور کامل حواس ما را پرت می کنند.٨
 
خودمان داريم سر باز . ما با وابسته شدن به کسانی که از لحاظ عاطفی برای ما غيرقابل دسترس هستند، از مسئوليت هايی که نسبت به ٩

 می زنيم.
 

 . ما برده وابستگی عاطفی، تخيالت عاشقانه يا روابط و رفتارهای اجباری جنسی هستيم.١٠
 

. برای اينکه احساس آسيب پذيری نکنيم، ممکن است از روابط نزديک و صميمی کناره بگيريم و صميميت گريزی (آنورکسيا) جنسی يا ١١
 بگيريم.عاطفی را با بهبودی اشتباه 

 
. ما ويژگی های جادويی و غيرواقعی را به ديگران نسبت می دهيم. به صورت تخيلی و غيرواقعی به بعضی از انسان ها نگاه می کنيم، ١٢

 آنها را دنبال می کنيم سپس آنها را سرزنش می کنيم بابت اينکه نمی توانند توقعات و انتظارات ما را برآورده سازند.
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