Дванадцять традицій Анонімних залежних від сексу та
любові *
1) Наше загальне благополуччя повинне стояти на першому місці; особисте одужання
залежить від єдності СЛАА.
2) У справах нашої групи є лише один авторитет – Бог, який любить та сприймається нами
в тому вигляді, в якому Він може з`явитися в нашій груповій свідомості. Наші лідери – це
люди, яким ми довіряємо і наші добрі друзі, вони нами не керують.
3) Єдина умова для членства в СЛАА – це бажання припинити залежати від сексу та
кохання. Двоє або більше людей, які зібрались разом для спільної допомоги у видужанні від
залежності від сексу та любові можуть називати себе СЛАА групою при умові, що як група
вони не мають жодного іншого підпорядкування.
4) Кожна група повинна бути самостійною, окрім тих випадків, коли справа стосується інших
груп або СЛАА в цілому
5) У кожної групи є лише одна основна мета – ділитися досвідом з тими залежними від
сексу та любові, які все ще страждають.
6) Групі СЛАА ніколи не слід підтримувати, фінансувати або надавати ім’я СЛАА для
використання якої-небудь спорідненої організації або сторонньої компанії, щоб проблеми,
пов’язані з грошима, власністю і престижем, не відволікали нас від наший головній меті.
7) Кожній групі СЛАА слід повністю спиратися на власні сили, відмовляючись від сторонньої
допомоги.
8) Співдружність Залежних від сексу та любові повинна завжди залишатися непрофесійним
об’єднанням, проте наші служби можуть наймати працівників, що володіють певною
кваліфікацією.
9) Співдружності СЛАА ніколи не слід мати систему управління, проте ми можемо
створювати служби або комітети, безпосередньо підлеглі тим, кого вони обслуговують.
10) Співдружність СЛАА не дотримується якої-небудь думки по питаннях, що не стосуються
до його діяльності, тому ім’я СЛАА не слід залучати до яких-небудь суспільних дискусій.
11) Наша політика у взаєминах з громадськістю грунтується на привабливості наших ідей, а
не на пропаганді. Ми повинні завжди зберігати анонімність у всіх наших контактах з пресою,
радіо і кіно.
12)
Анонімність – духовна основа всіх наших Традицій, що постійно нагадує нам про
те, що головними є принципи, а не особистості.
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