کتابچه اطالعرسانی

انجمن معتادان جنسی گمنام ایران
بهبودی از اعتیاد جنسی و پورنوگرافی
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پیشگفتار
مردان و زنان بهیشهماری از اعتیهاد بهه روابهس جنسهی،
شل های مختلف شهوت و از عواقب شهوترانیِشهان رنه
میبرند .امید ما این است که این کتابچه بتوانهد اطالعهاتی
کلی درباره انجمن معتادان جنسی گمنام در اختیار مسئولین،
متخصصان و سایر افرادی که مملن اسهت بهه نحهوی بها
معتادان جنسی در حال عذاب در ارتباط باشهند ،قهرار دههد.
معتادان جنسی در حال تحم درد ،شهرم و احسهاس گنهاه
شدیدی هستند و بهنظهر مهیرسهد در ماابه چنچهه انجهام
میدهند ،عاجز هستند.
ما مردان و زنانی هسهتی کهه از اعتیهاد جنسهی خهود و
اشتغال به شهوت رن بردهای  .ما زمانیکه به انجمن چمدی ،
پی بردی که دیگر بیشازاین مجبور نیستی به شهیو قبه
زندگی کنی  .ما به انجمهن معتهادان جنسهی گمنهام )(SA
پیوستی و قدمهای دوازدهگانه را با یک راهنمها کهارکردی .
چنچه اینجا یافتی یک زندگی بهتر ،موهبت چسایش خهاطر،
چزادی ،شادی و چرامش بود.
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بسیاری از ما در حالتی به انجمن معتادان جنسی گمنهام
پیوستی که با رفتارهای مخرب جنسهی خهود بهه ناامیهدی
رسیده بودی  .دردهایمان در زندگی به حدی رسیده بود کهه
دیگر نمی توانستی چن ها را تحم کنهی  .شهاید ایهن بهرای
اولینبار بود که میدیدی رفتارهایمان به کجا میرسند و از
ترس اینله مبادا اوضاع بهدتر شهود بهه جسهتجوی کمهک
پرداختی  .ما پیش از ایهن صهادقانه یها بههطهور سهطحی و
سرسری راههای متعددی را برای ترک امتحان کردی ؛ البته
برای بیشتر ما سال ها طول کشید تا به ناطهای برسی کهه
بپرسی  :چه مشللی وجود دارد.

سخنی با متخصصین
شما مملهن اسهت در مراجعهات خهود بهه عنهوان یهک
متخصص ،موردی برای مشاوره با کسی داشته باشید که به
علت افلار و رفتار ویرانگر جنسی ،تجربههای رامنشهدنی در
زندگی خود داشته باشد.
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دوازدهگام و دوازدهسنت زمهانیکهه بهر پایهه هوشهیاری
جنسی و کردار شخصی باشد ،بهه چ ازکننهد یهک زنهدگی
کامالً جدید تبدی میشود.
متخصصان مملن است  SAرا به عنوان یک سرچشمۀ
سودمند تشخیص دهند ،زیرا ملم کارهایی است که چنهها
بر روی بیماران انجام میدهند .ایهن یهک رفتاردرمهانی یها
معالجه برای هر نوع بیماری نیست .جلسهههها تنهها بهرای
کسانی باز میباشد که میخواهند افلار و رفتارهای مخهرب
جنسی خود را متوقف کنند و طالب کمک بهرای مشهلالت
خودشان از طریق برنامۀ بهبودی میباشند.
هنوز یک بحث مه درباره طبیعت معتاد جنسهی وجهود
دارد .مملن است برخی از متخصصان در این زمینهه دچهار
تردید باشند که بیان واقعیت یها نامیهدن ایهن موضهوع بهه
عنوان یک اعتیاد ،مملن است باعث چسیبدیدن بیمارانشان
شود .مسیر پژوهش بر روی این موضوع باز است.
با این حال این متخصصان ،یا سایر افرادی که با معتادان
جنسی کار مهیکننهد ،در یهک ههدش مشهترک بها انجمهن
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معتادان جنسی گمنام سههی هسهتند :کمهک بهه بهبهودی
معتادان جنسی و راهنمایی به سوی زندگیهای پربار همراه
با سالمتی.
هدش ما شفایافتن از زندگی دردناک همراه بها اعمهال و
افلار ناسال میباشد .تجربههای ما ،ما را به سوی این باور
هدایت میکند که مشارکت در انجمن معتادان جنسی مهی
تواند ملم تالش متخصصان برای درمان بیماران از رنه
کشیدن از وسوسههای جنسی باشد.
برخی از متخصصان به این نتیجهه رسهیدهانهد کهه ایهن
برنامه میتواند کمک و پشتیبانی را به بیماران چنها پیشلش
کند .تاسی کردن تجربههای خود با همدردانمان کمک ویژه
ای است که انجمن معتادان جنسی گمنام پیشلش میکند.

اعتیااا جنساای سیساام ت م تااا جنساای
کیسم؟
ما از تجربه های شخصی خودمان در بهبهودی صهحبت
میکنی  .در بسیاری از زمینهههها ،مها شهباهت بسهیاری بها
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کسانی که الللی یا معتاد به مواد مخدر هستند ،داری  .بدین
صورت ،زمانیکه ما با شهوت رابطه برقرار میکنی  ،متحم
یهک تغییههر شخصهیت مههیشههوی کهه بههر روی رفتارههای
خطرناک خود ،با وجود پیامدهای منفی چنها ،پافشاری می
کنی  .بنابراین ،ما به خودمان «خمهار جنسهی» یها «معتهاد
جنسی» میگویی  .مانند الللیههایی کهه در ماابه الله
ناتوانند ،ما ه تا زمهانی کهه در ماابه شههوت بهیحفها
هستی  ،نمیتوانی چن را متوقف کنی  .درواقع ما چزادی خود
را برای انتخاب از دست دادهای ؛ به صورتی که نه میتوانی
شهوت را تحم کنی و نه میتوانی چن را متوقف کنی .
شهوت برای ما میتواند در بردارند هرگونهه رفتارههای
جنسی باشد .شهوت همچنین یک سیست فلری است ،بهه
طوریکه وه و خیال را جایگزین هوشیاری و واقعیت مهی
کند و همچنین میتواند هوسی شدید باشد که ما را مجبهور
میکند دنیای پیرامون خود را بهر اسهاس تمهایالت درونهی
خودمان شل دهی  .شهوت همچنین یک نیروی محهرک
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در پشت فعالیت های ما بوده اسهت و پهاکی واقعهی شهام
پیروزی مستمر درمااب شهوت است.
پس برای ما ،هرنوع ارتباط جنسی چه با خهود و چهه بها
هرکس دیگری یر از همسر خود ،بههطهور پهیشرونهدهای
معتادکننده و ویرانگر است.
مشل ما فاس رابطه جنسی نیسهت ،همهانطهوری کهه
مشل شخص پرخور فاس ذا نیست .هذاخوردن و رابطهۀ
جنسی اعمالی طبیعی هستند ،مشل واقعی که در ایهن دو
نوع اعتیاد بهچش میخورد ،چیزی است که ما چن را شهوت
می نامی  .شهوت یک نگرش اجباری است که یهک ریهز
طبیعی را به یک خواستۀ یرطبیعی تبدی میکند.
ههنگامیکه ما تههالش مهیکههنی از ههذا یهها رابطهۀ
جنهسی بهرای کهاهش انههزوا ،تنهههایی ،ناامهنههی ،تهرس،
بهههحران یهها سهرپهههوشگهذاشهتهههن بهههرروی احساسههات و
بهه وجهود چوردن احساس سهرزنهدگهی ،فهرار ،کهمهک بههه
رههایهی و پهرکهردن خهأل روحهانیِمهان که دراصه بهایهد
بها خهدا پهر شههود ،اسهتهفههاده کهنهیهه  ،درواقهع درحهال
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ساختن یک اشتیاق یرواقعهی بهرای سوساسهتفاده از رایهز
طبیعی هستی  .این است که بیماریمهان نههتنهها شهدیدتر
می شود؛ بلله کامالً چیز متفاوتی می شود .خوردن و رابطهۀ
جنسههی در تمههام ابعههاد وارد مههیشههوند و دارای یههک جههزس
یرطبیعی میشوند.
حایات این است که سلطۀ شهوت درمورد موضوع اعتیاد
جنسی ،تنها محدود به جس و رفتارهای فیزیلهی نشهده و
مسیر حرکت افلار ما را نیز دربر مهیگیهرد و در ایهن حهین
است که به عام کنترلکنند رفتارهای جنسهیِ بیمارگونهۀ
ما تبدی میشود.

علم گرایش به اعتیا جنسی سیسم؟
ما از همان روزهای اول فلر میکردی که روابس جنسی
و شهوت دوست ما هستند .ما از چنها بههعنهوان سهرپناهی
برای فرار از درد و فرار از زندگی استفاده میکهردی  .بهرای
بیشتر ما این جریان با خیالپردازی شروع شد .این تخیالت،
مهها را از زنههدگی خههانوادگی پردردسههر ،روابههس اجتمههاعی
8

چزاردهنده ،نداشتن اعتمادبه نفس و سوساستفادههای دردناک
جدا می کرد .این خیهال پهردازی هها دربهار قهدرت ،نیهروی
جادویی ،روابس عاشاانه ،امنیت و روابس جنسی بود .در ابتدا،
این خیالپردازیها مهثثر بهود ،فشهار روانهی مها را کهاهش
میداد ،از ما حفاظهت مهیکهرد و باعهث مهیشهد احسهاس
مفیدبودن و مه بودن کنی  .همچنین باعث میشد احساس
کنههی کههه دیگههران دوسههتمان دارنههد .بهها گذشههت زمههان،
خیالپردازی های ما زمان و انهریی بیشهتری طلهب کهرد و
سرانجام کنترل ما را بهدست گرفت .ما دیگر نمیتوانسهتی
چنها را کنترل کنی ؛ بلله چنها شروع به کنترل ما کردند.

گونه های مختلف برتز بیماری اعتیا جنسی
به سه شکل اسم؟
بعضی از ما درست نمونۀ بهارزی از یهک معتهاد جنسهی
برای جامعه بودهای و بعضی از ما خیهر .بسهیاری از مها بهه
خانواده ،دوستان و هملارانمان خسارت زدی  .اکثر مها فلهر
می کهردی تنهها کسهانی هسهتی کهه نمهیتهوانی جلهوی
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کارهایمان (هر کاری کهه بهودر را بگیهری و ایهنکارهها را
برخالش اراده خود انجام میدادی .
چش چرانی ،بدننمایی ،انهدامپرسهتی ،خودارضهایی ،بهی
بندوباری جنسی ،زنا ،روابس همراه با وابستگی ،خیالپردازی
درباره مسائ جنسی و تمایالت خودمحورانه دیگر ،استفاده
از تصاویر تحریککننده ،سوساستفاده از اینترنت ،ارتباطهای
جنسی بیقیهدوبنهد ،ارتباطهات عاشهاانه همهراه بها روابهس
نامشروع ،قرارگرفتن تحت پیگرد قانونی بهه خهاطر عریهان
گرایی یا سوساستفاده از رابطههای جنسی گونه های مختلف
از مشل مشترک ما میباشند.

تأثیرات مخرب اجتماعی ،جسمی ت عاطفی
اعتیا جنسی سیسم؟
شاید مشهودترین نتای اعتیاد جنسی در سطح جامعه بهه
چش بخورد .روابس نامشروع ،پدیده زنان و مردان خیابهانی،
هرزگردی و سوس استفاده از فضاهای مجازی ،ازه پاشیدگی
نظههام خههانواده ،طههالق (و از جملههه طههالقهههای عههاطفیر،
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ازدست دادن کار ،پناه بردن به سایر اعتیادها (از جملهه مهواد
مخدر ،الل و روانگردانها برای سرپوشگذاشهتن براعتیهاد
جنسی یا تجربه لذت بیشترر ،دستگیری و تحم مجهازات،
اقدام به خودکشهی ،مهورد چزار قهراردادن دیگهران از جملهه
کودک چزاری و سوساستفاده های جنسی ،اخهایی ،چدمربهایی،
اقدام به ضرب و جرح و قت و ...همه و همهه از چثهار شهوم
اجتماعی اعتیاد جنسی هستند.
البته یک معتاد جنسی لزوماً با تمامی این چسیبها درگیر
نیست؛ اما باید توجه داشت کهه بیمهاری اعتیهاد جنسهی بها
ویژگی های یک بیماری مویی و پیشرونده شهناخته شهده
است و چهبسا اگر راهحلی برای توقف این بیمهاری بهه کهار
گرفته نشود ،طی مدتی نه چندان طوالنی خود را به مراح
پیشرفته نزدیک کنهد .بهه ههر حهال هیچلهدام از معتهادان
جنسی که خسهارتههای سهنگینی بهه خهود و جامعهه وارد
کردند ،ساوط به چنین مراحلهی را بهرای خهود پهیشبینهی
نمیکردند.
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چثار شهوم اجتمهاعی تنهها گوشههای از تهأثیرات مخهرب
بیماری ماست .اما به راستی چه کسی میتواند دامنۀ کامه
تأثیرات جانبی اعتیاد به شهوت ،سلس و روابهس جنسهی را
برشمارد؟ ما هنوز درحال چموختن هستی  .تهأثیرات چشهلار،
شام روند روبهرشدِ انواع امراض مااربتی هستند .تعدادی از
ما دریافته ای که ناتوانی جنسی و یا سردمزاجیِ جنسی هه
از نتای اعتیاد جنسی ما هسهتند .امها دامنهۀ گسهتردهای از
تأثیرات دیگر که ما تازه شروع به شناسایی چنها کهردهایه
نیز ما را در ساوط به نهابودی عهاطفی و جنسهی همراههی
کردهاند که عبارتند از:
احساس گناه ،خودمشهغولی ،نفهرت از خهود ،پشهیمانی،
احساس پوچی ،خودچزاری ،خش  ،فادان کنتهرل احساسهی،
انزوا ،کاهش توانایی ارتباط با دیگهران و کهاهش تمرکهز و
عمللرد .اعتیهاد جنسهی باعهث بههوجهود چمهدن اخهتالالت
روحانی ،عاطفی و یهنی شد که به دنبال پیشروی اعتیهاد،
در ما شل گرفتند.
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«خیلی زود این احساس در ما بهوجود چمد کهه از پهدر و
مههادر ،دوسههت و رفیههق و از خودمههان جههدا هسههتی  .دور از
واقعیت و دور از عشق ،در درون خودمهان گه مهیشهدی .
اعتیاد ما داشتن یک صمیمیت حایاهی را یهرمملن کهرده
بود .هیچگاه یگانگی واقعی با دیگران را نمیشناختی  ،چون
به یرواقعیتها معتاد شده بودی ».
درنهایت ،اعتیاد ما نسبتبه هر چیز دیگری اولویت پیهدا
می کند و توانایی ما برای کارکردن ،زندگی در دنیای واقعی
و ارتباط مثثر و راحت با دیگران ،بهشدت کاهش مییابهد و
تحت تأثیر قرار می گیرد .در مراح پیشرفتۀ بعهدی ،اعمهال
جنسی به ملانیس اصلیِ رویارویی با زندگی و به تنها منبع
ایجاد لذت تبدی می شود .پهس از مهدتی ،اعمهال جنسهی
نه تنها کملی به رویارویی با مسائ زندگی نمیکنهد ،بللهه
خود تبدی به عاملی برای بهوجود چمهدن مشهلالت جدیهد
میشود که باید برای ح چن ها راهی پیدا کرد .در ایهن دور
باط  ،چنچه بهمنظور شفا استفاده میشهد ،خهود تبهدی بهه
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بیماری میشود .دارو به س تبدی میشود و راهح تبهدی
به مشل میگردد.

انجمن م تا ان جنسی گمنام سیسم؟
«معتادان جنسی گمنام» انجمنی است از مردان و زنهان
(با جلساتی جداگانهر که تجربه ،توانهایی و امیهد خهود را بها
یلدیگر تاسی میکنند و به یلهدیگر بهرای بهبودیهافتن از
اعتیاد به شهوت ،مسائ جنسی و وابستگی کمک میکنند.
هدش اصلی هر گروه این است که از لحا جنسی هوشهیار
بمانند و به دیگران برای رساندن چنها بهه ایهن هوشهیاری
کمک کنند .ما هیچ دخالتی در امر درمان ،مذهب و ...نمهی
کنی  .ما تنها تجربیات شخصی خود را که در مسیر بهبودی
به کمک دوازده قدم و دوازده سنت به ما کمک کرده اسهت
با سایر معتادان جنسی به مشارکت میگذاری .
مرکز انجمن ،جلسهها میباشد که به صورت خهودگردان
به وسیله گروههای  SAدر شههرهای مختلهف کشهور اداره
میشود .بیشتر جلسهه ههای  SAتنهها بهرای کسهانی کهه
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مشل دارند و میخواهند راه ح  SAرا امتحان کننهد بهاز
میباشد .تنها شرط عضویت برای اعضها تمایه بهه تهرک
شهوت و از لحا جنسی هوشیار بودن است.
برای عضویت در  SAهیچ هزینه یها شههریهای وجهود
ندارد .ما از طریق مشارکتهای داوطلبانه در مخارج انجمن،
خودکفا هستی .
 SAبه هیچ فرقه ،ملتب ،گهروه سیاسهی ،سهازمان یها
موسسهای مرتبس نیست؛ هیچ گونه تمایلی برای شهرکت در
بحثها و جدالها ندارد و به هیچ علت با چنها موافاهت یها
مخالفت نمیکند.
هر چیزی که در جلسههای  SAو در میهان گفتگوههای
خصوصی اعضا گفته میشود به صورت محرمانه باقی مهی
ماند .اعضا به سبب حساسیت طبیعی یک معتاد جنسی ،بهه
وسیله گمنامی محافظت مهیشهوند .اعضها ،چزادانهه برنامهه
بهبودی را تاسی میکنند ولی از اس اعضها چیهزی گفتهه
نمیشود.
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راه حلی که انجمن ارائه می هد سیسم؟
ما یک راه ح داری که ادعا نمیکنی برای همه است؛
ولی مهیدانهی کهه جوابگهوی نیهاز مها بهوده اسهت .مها از
تجربیاتمان دربار روند بهبودیمان صهحبت مهیکنهی  .در
زمان بیماری ،چشممان به روی حایاهت چن بسهته بهود .در
زمان بهبودی تسلس اعتیاد روی ما ک مهی شهود؛ امها الزم
است هرگز فراموش نلنی که واقعاً چه کسانی هستی  .اگر
حتی گوشه کوچلی از بیمهاریمهان را دیهده بهودی  ،شهاید
پیشازاین از سال هها درد و رنه و دیهوانگیههایی کهه بهه
خودمان و دیگران تحمی کردی  ،نجات پیدا میکردی  .اگر
ما بتوانی به دیگر معتادان جنسی برای فه حایاهت چنچهه
که علیه خود و دیگران انجام میدهنهد کمهک کنهی و بهه
چنها کمک کنی تا قب از اینله بیمهاریشهان بهه مراحه
وخی خود برسد(همان طورکه بسهیاری از مها رسهیدی ر بهه
انجمن بهبودی بپیوندند ،حایاتاً سپاسگزار و شاکر خهواهی
بود.
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ما متوجه شدی که بهدون حمایهت انجمنهی متشهل از
معتادان جنسی دیگر ،نمیتهوانی بهبهودی موفایهتچمیهزی
داشته باشی  .چموختی که میبایست ابتدا شهوترانی خود را
با تمام شل هایش متوقف کرده و یک راه حه روحهانی را
جستجو کنی  .دریافتی کهه در وههلهۀ نخسهت مهیبایسهت
شخصیت خود را مورد بررسی قرار دهی و بههدنبهال تغییهر
الگوهایی باشی که باعث پناهچوردن ما بهه خیهالپهردازی و
سوس رفتار جنسی میشوند .این مسیری بود که در انتهایش
به شفایافتن همیشگی از انجام رفتهار و افلهار ناسهال مهان
میرسیدی .
هوشیاری جنسی راههی بهه سهوی بهبهودی اسهت و از
چنجاست که شفا چ از میشود بنابراین ما شروع بهه تمهرین
یک پاکی و هوشیاریِ مثبت کردی و با عشق ارتباطمان را
با دیگران بهتر کردی  .وقتی که هوشهیار هسهتی و اصهول
قدم ها را در زندگی روزمرهمان بهطور مثثر بهکار میگیری ،
از لحا فیزیلی ،احساسی و روحانی بسیار بهتر میشهوی .
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راه ح اصلی که انجمن ارائه می دههد در جلسهات چن و در
کارکرد دوازد قدم و دوازده سنت چن نهفته است.

خطاب به سایر مخاطبین
خواننده این کتابچهه (مهرد و زنر چنانچهه شهما فهردی
هستید که با مسائ جنسی دچار مشل هسهتید امها هنهوز
شک دارید که دچار بیماری اعتیادجنسهی هسهتید یها خیهر،
خودارزیابی که در ادامه مهی چیهد ،مهیتوانهد شهما را بهرای
قضاوت صحیح یاری دهد.

از خو امتحان بگیرید
 .1چیا تابهحال فلر کردهاید که برای افلهار و رفتارههای
جنسیتان به کمک احتیاج دارید؟
 .2چیا تابهحال فلر کردهاید اگهر تسهلی شههوت نبودیهد
وضعیت بهتری داشتید؟
 .3چیا تا به حال فلر کردهاید کهه تحریهکهها و روابهس
جنسی کنترل شما را به دست گرفتهاند؟
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 .4چیا تابهحال سعی کردهاید چنچه که احساس مهیکنیهد
در روابس جنسیتان اشتباه است را متوقف و یا محدود کنید؟
 .5چیا برای فرار از واقعیت ،تسلینِ اضطراب و یا به ایهن
دلی که نمی توانید از عههد مشهلالت برچییهد ،بهه روابهس
جنسی پناه میبرید؟
 .6چیا پس از رابطه جنسهی ،احسهاس گنهاه ،پشهیمانی و
افسردگی میکنید؟
 .7چیهها پیگیههری مسههائ جنسههی بههرای شههما اجبههاری و
بیاختیار شده است؟
 .8چیا این مسئله در روابس شما با همسرتان اختالل ایجاد
کرده است؟
 .9چیا در طول رابطه جنسی (برای لذت بیشترر به تصاویر
یهنی و یا خاطرات جنسی خود پناه میبرید؟
 .10چیا هنگامی که طرش مااب به شما پیشهنهاد رابطهه
می دهد و یا به شما پیشنهاد رابطه جنسی داده میشهود ،در
شما وسوسه کنترلناپذیری شل میگیرد؟
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 .11چیا شما دائ از یک رابطه به سهرا رابطهۀ دیگهری
میروید؟
 .12چیا احساس میکنید که داشتن یهک رابطهۀ صهحیح
می تواند به شهما کمهک کنهد کهه شههوت ،خودارضهایی و
بیبندوباری جنسی را متوقف کنید؟
 .13چیا در خود یک نیاز شدید جنسی و یا عاطفی به یک
شخص دیگر احساس میکنید؟
 .14چیا پیگیری مسائ جنسی باعث شده است که شهما
نسبت به خود و چسایش و سهعادت خهانوادهتهان و دیگهران
بیتوجه شوید؟
 .15چیا با اجباری شدن روابس جنسهی ،کهارایی و تمرکهز
شما کاهش یافته است؟
 .16چیا پیگیری روابس جنسی باعهث اتهالش وقهت شهما
میشود؟
 .17چیا برای ایجاد روابس جنسی به محهیس ههای پسهت
میروید؟
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 .18چیا بعد از رابطه جنسی میخواهید هرچه سریعتهر از
شریک جنسیتان دور شوید؟
 .19چیا باوجوداینله همسرتان از لحا جنسهی بها شهما
سازگار است ،باز هه بهه خودارضهایی و یها داشهتن رابطهه
جنسی با دیگران ادامه میدهید؟
 .20چیا تاکنون به دلی مسائ جنسی و برقراری روابهس
نامشروع ،دستگیر شدهاید؟
 .21چیا ازطریق تصاویر اینترنتی ،فیل هها ،چهترومهها و
سههایر فضههاهای مجههازی بههه پیگیههری مسههائ جنسههی
میپردازید؟
اگر پاسخ شما به سه سثال از پرسشههای فهوق مثبهت
است ،احتماالً شما در ارتباط با مسائ جنسی دچهار اعتیهاد
هستید .با اینحال نیازی به قضاوت زودهنگام نیست و هیچ
نگرانی وجود ندارد .پیشنهاد میکنی برای اطمینان از وجود
مشل اعتیهاد جنسهی در خهود و تصهمی گیهری راجهعبهه
مفیدبودن یا نبودن انجمن  ،SAدر چند جلسه از جلسات چن
حاضر شوید ،از شما ههیچ مهدرک یها مشخصهاتی دریافهت
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نمیشهود ،همچنهین ههیچ گونهه شههریه و حهق عضهویتی
پرداخت نمیکنید و بر طبق اص گمنامی که اساسیتهرین
اص انجمن ماسهت ،اطالعهات و مشخصهات شهما کهامالً
پوشیده و محفو خواهد ماند .ههدش مها فاهس کمهک بهه
یلدیگر است که به واسطه درمیان گذاشتن تجربیاتمهان بها
شما حاص خواهد شد .شما می توانید برای اطالع از چدرس
جلسات با شماره تلفن ثبت شهده در پشهت همهین کتابچهه
تماس بگیرید و یا به چدرس سایت ثبتشده بر روی کتابچه
مراجعه کنید .جلسات برای چقایان و بانوان به شل جداگانه
برگزار میشود.

تاز ه گام م تا ان جنسی گمنام
 .1ما پذیرفتی که در برابر شهوت فاقدقدرت بهودی  ،بهه
طوری که زندگیمان به ریخته شده بود.
 .2به این بهاور رسهیدی کهه یهک قهدرتی بهزر تهر از
خودمان ،میتواند سالمتی را به ما بازگرداند.
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 .3تصمی به بازگرداندن خوستههایمان و و زندگیمهان
به مراقبهت پروردگهار ،بهدانگونهه کهه او را مهیفهمیهدی ،
گرفتی .
 .4یک ترازنامه جسهتجوگرانه و بهدونتهرس اخالقهی از
خودمان بدست چوردی .
 .5چگونگی دقیق خطاهایمان را با خداوند ،با خودمان و
با یک انسان دیگر بررسی کردی .
 .6کامال چماده بودی تا خداونهد همهه ایهن ضهعفههای
شخصیتی را برطرش گرداند.
 .7با فروتنی از او برای برطرش کهردن کمبودههایمهان
درخواست کردی .
 .8یک لیستی از همه اشخاصهی کهه بهه چنهها چسهیب
رسانده بودی تهیه کردی  ،و خواهان برطرش کردن همه چن
چسیبها از چنها شدی .
 .9در هرجای مملن ،این چسیب ها را از چن افراد به طور
مستای برطرش کردی  ،به استثنای هنگامی که انجام ایهن
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کار مملن بود چسیب جدیهدی بهه ایشهان یها دیگهران وارد
نماید.
 .10به بدست چوردن ترازنامه شخصی خود ادامه دادی و
هنگامی که در خطا بودی  ،سریعا چن را بررسی کردی .
 .11بواسطه دعا و مراقبه جهت ارتاا ارتباط چگاهانهمان با
 پروردگار به صورتی که او را میفهمیدی  ،کوشیدی ؛ تنهابرای چگاهی از خواست او برایمان و قدرت انجهام چن دعها
کردی .
 .12با بیداری روحانی نتیجه این گام ها ،تهالش کهردی
این پیام را به معتادان جنسی برسانی و این اصه هها را در
همه امور زندگی اجرا کنی .

تاز ه سنم م تا ان جنسی گمنام
 .1منافع مشترک ما بایهد در رسس قهرار گیهرد ،بهبهودی
فردی ما به وحدت  S.Aبستگی دارد.
 .2درارتباط با هدش گروه ما تنها یک مرجع نهایی وجود
دارد ،خداوندی مهربان که خهود را در وجهدان گهروه بیهان
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میکند .رهبران ما تنها خدمتگزاران مورد اعتماد ما میباشند
و بر ما حلومت نمیکنند.
 .3تنها شرط عضویت تمای به ترک شهوت و از لحها
جنسی پاکشدن است.
 . 4هرگروه باید مستا باشد مگر در مواردی که بر دیگر
گروهها و یا ک انجمن معتادان جنسی گمنام تأثیر بگذارد.
 .5هرگروه ،تنها یک هدش اصلی دارد و چن رساندن پیام
به معتاد جنسی است که هنوز در عذاب است.
 .6هر گروه  SAهرگز نباید ههیچ مثسسهه یها سهازمان
خارجی مرتبس را تأیید کند یا در چنها سرمایهگذاری کنهد و
اجاز استفاده از نام  SAرا به چنها بدهد ،مبادا مسائ مالی،
مللی و شهرت ما را از هدش اصلی خود منحرش سازد.
 .7هر گروه  SAباید کامالًخودکفا باشد و کملی از خارج
دریافت نلند.
 SA .8باید بهصورت یرحرفهای باقی بماند؛ اما مراکهز
خدماتی ما میتوانند کارمندان خاصی استخدام کنند.
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 ،SA .9با این نام ،هرگز نباید سازماندهی شود؛ امها مهی
توانی هیئتهای خدماتی یا کمیتههایی تشلی دههی کهه
مستایماً دربرابرکسانیکه به چنها خدمت میکنند ،مسهئول
باشند.
 .10معتادان جنسی گمنام هیچ عایدهای درمورد مسهائ
خارجی ندارد و نام  SAهرگز نباید به مسائ اجتماعی وارد
شود.
 .11خسمشی روابس عمومی ما ،بنا براساس جایبه اسهت
تا تبلیغ ،ما باید همیشه گمنامی خود را در سطح مطبوعات،
رادیو ،فیل ها و تلویزیون حفظ کنی .
 .12گمنامی ،اساس روحانی تمهام سهنتههای ماسهت و
همواره یادچور این است که اصول را به شخصیتها تهرجیح
دهی .
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اطالعات تماس
شماره تماس آ رس جلسات ایران:
آقایان 09906020060
بانوان 09902320013

شماره تماس کمیته اطالعرسانی:
09306342389

تبگاهhttp://sa-iran.org :
رایانامهinfo@sa-iran.org :
کانال تلگرام@SAPERSIAN :
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رهایی از شهوت ممکن است!
به ما بپیوندید...

