
 

 
 .S.L.A.A یبهبود ینشانه ها 

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

 
 . ميستيتنها ن ادمان؛ياز اعت یبهبود یما در تالش مان برا ميدان یم م،يبرتر هست یرويما به دنبال ارتقا رابطه روزانه خود با ن .١
 
 برتر بازگردانده شده است یرويبه ن مانيا ی لهياعتماد ما به وس تيچراکه ظرف م،ينباش ريپذ بيآس گريد ميدار ليما تما. ٢
 
را  شيخو یعاطف یو وابستگ یعاشقانه و جنس یها بيفر یريگيپ یو وسواس خود را برا یزندگ ی، کل استراتژ کباريما هر روز . ٣

 .ميکن یم ميتسل
 
دهد ،  یما را در معرض خطر قرارم یروح اي ی، روان ی، اخالق یکه ممکن است از نظر جسم يیها تيتا از موقع ميريگ یم اديما  .۴

 .مياجتناب کن
 
خود را به  یزندگ تي، مسئول ميو دوست داشته باش ميريکه خودمان را بپذ ميکن ريدرگ گرانيخود را با د نکهيقبل از ا ميريگ یم اديما  .۵

 .ميخود مراقبت کن یازهايو از ن ميريعهده بگ
 
و آنها را  مياعتماد کن گرانيبه د ميريگ یم اديو  ميباش ريپذ بيآس ميده ی، به خود اجازه م   ميتا  درخواست کمک کن ميکنيم دايپ لي. ما تما۶

 .ميريبپذ
 
 یم ادي. ما ميکار کن شيخو  یريپذ تيو ترس از کنار گذاشتن و مسئول نييدرد عزت نفس پا یتا بر رو  ميده یما به خود اجازه م .٧
 .ميکن یاحساس راحت يیکه در تنها ميريگ
 
در  ميبخش یخود را بهبود م يی، شرم و کمال گرا ميکن یاز انسان بودن م ینقص ها و اشتباهات خود به عنوان بخش رشيما شروع به پذ .٨

 .ميکن یخود کار م یتينواص شخص یکه رو یحال
 
 .ميکن یعواطف و احساسات م انيب   یبرا یبيخود تخر یها وهيش یصداقت به جا ینيما شروع به جاگز .٩
 

 .ميکن یم جاديا گرانيرا در روابطمان با خود و د یواقع تيمي، صم ميشو یصادق م ميهست یچه کس نکهيا انيما در ب .١٠
 

 .ميده تيشراکت، اهم کيدر  ی، تعهد ، اعتماد و همکار ميتقس یبه عنوان محصول جانب تيکه به جنس ميريگ یم اديما  .١١
 

 .ميگرد ی، به طور روزانه به سالمت عقل باز م یبا مشارکت در روند بهبود .١٢
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