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لیست برریس هوشیاری
استفاده از ابزار های روزانه جواب میدهد
یک رهجو داشتم که هر روز با من تماس یم گرفت تا برنامه هایش را چک کند .من یک برنامه عمیل
روزانه مثل برنامه ای که به من داده شده بود برایش تنظیم کردم .هر چند روز او تماس یم گرفت تا
ی
گزارش دهد که هوشیاری خود را از دست داده است .هر بار من به او همان ز
چتهای همیشگ را
میگفتم
میتسیدم آیا برای دعای صبح از تخت بتون آمدی و زانو زدی؟
هر بار از او ر
آیا ر
ر
نشیه روزانه خواندی؟ آیا با دو عضو تماس گرفت؟
پاسخ های او همیشه یکسان بود  ،در ر
اکت موارد یک "نه" نیمه کاره به پیشنهادات!
ز
میتیس،
روزی او از من
خشمگی شد و در وسط سؤاالتم گفت« :شما از من همان سؤاالت روزمره را ر
نیم توانیم فقط یک گفتگوی عادی داشته باشیم؟»
بعد از ر
مکت ادامه دادم :آیا شما با دو نفر در برنامه تماس گرفتید؟ او فحش داد و قطع کرد .سپس
حدود  30دقیقه بعد دوباره با من تماس گرفت و گفت او با برای هر سوال احمقانه یک نمودار
ساخته است.
او گفت که هر روز یم خواهد همه ز
چت را در لیست انجام را دهد.در نتیجه او دارای یک جعبه چک
کردنبود که میگفت "هوشیار" است .او داد زد و گفت" :اگر من همه موارد را برریس کنم
ز
هنوز ز
طوالن  ،ادامه داد من دارم یم
چتی در این لیست است و من هوشیار نیستم  " ...پس مکث
روم تا این کار هارا انجام دهم.
ً
ً
هان داشته باشیم
یس روز بعد  ،او هنوز هوشیار بود و کامال متحت ،و ما واقعا یم توانستیم مکالمه ی
که کامال درباره لیست چک کردن روزانه را نبود.
ر
در اینجا یک لیست اولیه برای تازه واردان آورده شده است .اینها فقط پیشنهادان هستند
ً
(دقیقا مثل اینکه پیشنهاد یم کنم از پشت بام ساختمان  46طبقه رنتید)
اولی پیشنهاد این است که هر روز صبح که بیدار میشوید قبل از دستشون ر ز
ز
رفی از رخت خواب
ی
بتون بیایید و زانو بزنید
و موارد زیر را دعا کنید:
خدایا سپاسگزارم که اجازه دادی هوشیار بیدار شوم.
خدایا من در مقابل ___ام  ،ین قدرت هستم.
من ____ به تو تسلیم میکنم( .با شهوت رشوع کنید) .
خدا یا من به شدت به نتوی تو احتیاج دارم  ،لطفا همین امروز نیرویت را به من قرض بده .تا
اراده ی تو انجام شود" سپس دعا کنید ( دعای قدم سوم)

ترجیحا همانطور که روز خود را رشوع یم کنید موارد زیر را بخوانید:
الکليهاي گمنام ص 31-30
در هوشیاری -قدم دوازدهم ص 88-86
الکلیهای گمنام ص 420-417
پذیرش – سپاسگزاریم برای AA
2صفحه از الیک های گمنام
همه دعاها  2 ،صفحه کتاب سفید  2 ،صفحه از ادبیات معنوی دیگر
ر
هر روز با دو عضو و راهنمای خود تماس بگتید .شماره تلفن های بیشتی بگتید
شب قبل از ر ز
رفی به رختخواب  ،در کنار تختخواب زانو بزنید و موارد زیر را دعا کنید
ر
داشت.
خدا سپاسگزارم که امروز مرا هوشیار نگه
خدا من در مقابل ___ام  ،عاجزم.
من ____ام را به تو تسلیم میکنم.
ً
خدایا من به شدت به نتو ی تو احتیاج دارم  ،لطفا نتویت را فقط برای امشب من قرض بده
 ".تا اراده ی تو انجام شود" سپس دعای قدم سوم را بخوانید
شناسان میکنید ،کلمه "نیم خواهید" برای مقابله با آن بکار گتید .نزد خدا
هنگایم که یک وسوسه را
ی
ر
.
قدرن را بپذیرید  ،تسلیم شوید و از خداوند قدرت خودش را بخواهید سپس با عضو
بروید  ،ین
دیگری در انجمن تماس بگتید.
"غلبه بر شهوت و وسوسه" را از صفحه  168 -157کتاب سفید بخوانید
تمام دعاها را در این بخش قرار دارد و آنها را بر روی کارت بنویسید .آن را با خود همراه داشته باشید.
بعض از دعا ها را بخوانید تا ز
وقت وسوسه شدید  ،ز
ر
زمان که وسوسه بگذرد.
یط  90روز به  90جلسه بروید به عالوه شماره تلفن اعضا بگتید  SAدر جلسات را بگتید
جان را پیدا کنید که هفته ای یکبار در آنجا خدمت کنید.
ی
ر
دنیس ن  ،آالسکا ایاالت متحده

مورد تحریک واقع شدن
ر
دعون برای رشد کردن
اگر شهوت کردن جود داشته باشد  ،فقط و فقط مال من است .شهوت کردن با دیدن
چتی نیست و دیدن ز
ز
چتی به معنای شهوت کردن با آن نیست.
ی
چگونگ تحریک شدندش توسط افراد دیگر نوشت .ر
وقت بحث کردیم که منظور
یک عضو در مورد
واقیع او از کلمه تحریک شدن چیست  ،وی پاسخ داد" :شهوت بهم حمله کرد ".او رنج یم برد و
احساس یم کرد که برنامه ما برای اوکار نیم کند .در واقعیت  ،حمله شهوت به ما وجود ندارد .شهوت
یک میل است.

چت به غت از خودمان تمایل ندارد  ،هیچ ز
هیچ ز
چت تمایل
نیست ،به جز آنچه در قلب خودمان است .ر
حت
چشمانمان ز
نت تماییل ندارند! آنها فقط یم بینند این اراده
اهنمان یم
واولویت های ما است که چشم و گردن ما را ر
ی
ر
کند .ما یم خواهیم ز
بیشتی را که تمایل داریم
چتهای
وقت ز
ببینیم .ر
چتی جذاب یم بینید  ،تمایل خود را به آن
چت مقرص یم دانید  -ز
ز
چتی که خارج از خود شما است
 انگار این باعث یم شود که شما آن را بخواهید.ً
من یک معتاد جنیس هستم وکامال یم فهمم که با فرصت
ز
هان که یم بینیم به راح رت
هان که پیش یم آید و چت ی
ی
خواسته های خود را یادآوری یم کنیم! راهنمای من به
خاطر هوشیاری خود به من کمک کرد تا اقرار کنم که اگر شهوت کردن وجود داشته باشد  ،فقط مال
چتی نیست و دیدن ز
من و مال من است .شهوت کردن با دیدن ز
چتی به معنای شهوت کردن با آن
ز
ز
جسمان
کسان هستند که دیدن افراد جذاب را با پرش
نیست .افرادی که میگویند تحریک شدند
روی آنها (سکس کردن) یگ میدانند اما این فقط ظاهر قضیه است و واقیع نیست .چون ز
بعض از
چنی ز
حرف را زیاد ز
متنند ،این نمیتواند ر
ز
بخیس از برنامه باشد و هیچ ربیط به ین قدرت
معتادان جنیس
بودن که درباره اش خوانده ام و در اعضای هوشیار یم بینم وجود ندارد.
ً
لطفا به این مثال کوتاه دقت کنید  :بیل ویلسون در بحث قدم چهار سیع یم کند توضیح دهد که
ی
ی
ر
وقت افراد ،رشایط یا زندگ را غت قابل تحمل میابیم ،مشکل نه از آنهاست و نه از زندگ ! بلکه مشکل
در خودمان است! این همیشه نواقص شخصی رت ماست که مشکل ماست  ،نه رفتار دیگران و نه
ی
ی
رشایط ما در زندگ .انجام قدم  6 ، 5 ، 4و  7به موفقیت ما در زندگ کمک یم کند و شنوشت ما
میسازد .اما پس چرا ر
وقت نوبت به شهوت یم رسد  ،بسیاری از ما انگشت مقرص را به سوی جاذبه
ها میگتیم و آنها را "تحریک کننده" یم نامیم  ،چرا این باور که "ما توسط شهوت مورد حمله قرار
میگتیم" را  ،دور نیم اندازیم؟ من معتقدم که این به خاطر کلمه ی"ن قدرت بودن" است .در حقیقت
 ،ما همیشه آماده هوشیاری نیستیم .شهوت شتین است و تسلیم شدن در مقابل آن اغلب برای ما
ز
ر
"ناتوان در برابر هرگونه وسوسه" گره میخورد
قدرن با معنای
بسیار ترسناک و دردناک است .ین
ً
همچون الکیل ای که "قادر نیست مانند افراد معمویل الکل بنوشد" .این یک دیدگاه کامال متفاوت
ر
دعون باشد برای دوباره
است ،اینگونه برنامه ی ما به تبدیل به بهانه تر رایس میشود به جای اینکه
بدست آوردن قدرت انتخاب و لذت بردن از آزادی ای که خداوند به ما پیشنهاد میدهد هنگایم که
ً
ز
رز
دانسی
کسان که دلشان یم لرزد و آماده مقرص
ما شهوت را رها میکنیم .بهبودی مطمئنا برای
ز
ز
قربان است .این یک
قربان میدانند نیست ،از نظر من بهبودی برای این افراد
دیگرانند و خود را

دعوت برای ما است که رشوع به رشد کنیم و ادامه دهیم .راهنما ی من  15سال تحمل کرد تا به من
ً
کمک کند این را یاد بگتم .من قطعا نیم توانم برای کل برنامه صحبت کنم .اما این تنها رایه است
که یم دانم برای من کار یم کند.
داو یج  ،بالتیمور ایاالت متحده آمریکا

"خبر بد" در انجمن معتادان گمنام
در فرم سری ،شماره 4
در طول سه دهه در  ، SAتعداد اندکی "خبر بد" برای ما معتادان جنسی وجود داشته است که
البته این خبر ها مانند کل برنامه ما از تجربه  ،قدرت و امید ما ناشی می شوند .در هر شماره از
مقاله ها ما در زیرابزارهای کاربردی برخی از قسمت های "خبر بد" را به اشتراک می گذاریم:
 پذیرش جواب تمام مشکالت امروز من است و هیچ راه دیگری وجود ندارد.
 در قدم  9و 10ما برای خودمان جبران خسارت کردیم بنابراین مجبور نیستیم دوباره
شهوت کنیم.
جبران خسارت کالمی به تنهایی تحقیرآمیز است .ما باید در واقع رفتار خود را تغییر دهیم -این به
معنای "جبران خسارت" است.
 شکستن خودمحوری در عمق ما یک قاعده است و هیچکس در بهبودی از این قاعده
مستثنی نیست.
تقریبا هیچ یک از ما دوست نداریم خود محوری را بشکنیم .اگر چه این برای هوشیاری و
بهبودی ضروری است.
 ترس از مواجه شدن از بین میرود .هنوز هم ممکن است یک مشکل یا خجالت
یا چالش وجود داشته باشد  -فقط بدون ترس.
" اگر آن را مشاهده کردی خودت آن را داری ".وقتی چیزی در مورد دیگران گفته می
شود .ممکن است آن حرف در مورد آنها صادق باشد یا نباشد اما همیشه در مورد
شخصی که خودش این حرف را می زند صادق است.
(ما با نواقص خودمان دیگران را برچسب میزنیم_مترجم)

مراقبه
مقرص بازی
ً
كليد ،تمركز بر نقص ها و اشتباهات خودمان است ،مخصوصا در رابطه مان با ديگران)(SA109
ر
وقت قدم چهار را در  SAكار كردم متوجه شدم كه خودمحورى پايه ى تمام نقص هاى من است .من بر احساسات
ز
ر
ز
بيت و ترس تكيه ميكردم .ر
منف مانند خشم ،رنجش خودكم ز
طوالن فرو متفتم
سكون
وقت غرورم آسيب ميديد در
و ميسوختم .براى درمان اين دردها ،خودم را به سوى مرصف هاى معتادگونه كشاندم .ر
وقت نقص هايم را ليست
كردم متوجه شدم كه چقدر به ارتباطاتم باديگران آسيب زده اند .در تصوير مغرورانه اى كه از خود ساخته بودم،
ديگران را مقرص مشكالت خود ميدانستم .اين ديگر چقدر عجيب بود ؟
ی
مشاركت چگونگ خطاهايم در قدم پنج مرا قانع كرد كه نميتوانم با تكيه بر قدرت خودم تعادل را به اين روابط
برگردانم .به نتوى برترم نياز داشتم تا اين تكيه كردن بر خود را از من دور كند.
ی
ر
وقت قدم هاى شش ،هفت ،هشت و نه را كار كردم ،اين فرصت برايم ايجاد شد .در یط اين مست خداوند آمادگ
مرا براى تسليم نقص هايم گرفت و رشوع به پاك كردنشان كرد .در یط كاركرد قدم ها ،فهميدم كه ر
وقت مسئوليت
كارهايم را به عهده ميگتم ،شادتر و واقع ز
بی تر هستم .چراکه خداوند كه مرا بخشيده بود  ،ياد گفتم كه ديگران و
ز
خودم را ببخشم .از طريق تسليم و تراز ر ز
فروتت را پيدا كردم .اكنون به صورت روزانه در
گرفی از خود ،من صداقت و

ی

مست بهبودى حركت ميكنم .باشد كه ز
تعريف صادقانه و متعادل از زندگ ام بسازم.
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سرزمین شیر و عسل
سپاسگزاری برای همه چیز

محاکمه  ،مصیبت و درد خاکی است که در آن قدمها می توانند جوانه بزنند  ،ریشه درآورند و در زندگی
ما بارور شوند. (SA 74).
اولین باری که وعده قدم نه را در کتاب بزرگ الکی ها خواندم ،سرزمینی از شیر و عسل را پیش بینی
کردم.
فکر می کردم اگر به قدم نه برسم  ،تمام مشکالتم تمام میشود .فکر میکردم اگر فقط هوشیاری ام را حفظ
کنم ،دیگر با روابط  ،وسوسه شهوت یا نگرانی مالی نمی جنگم .من به لطف خدا و با کمک دوستان
بهبودی ام ،با کار کردن قدم ها به قدم نه رسیدم .اما من اکنون آموخته ام که زندگی در بهبودی همیشه
هموار نیست ،من گاهی روزهای سخت و گاهی روز های خوبی دارم .عالوه بر شیر و عسل  ،به من نیز
گاو و زنبور عسل داده شد .نعمت ها وجود دارد  ،اما من بدون توجه به شرایط زندگی ،برای حفظ آنها
باید کاری انجام دهم .هر روز سر وقت نشریه میخوانم ،تماس میگیرم  ،به جلسات می روم  ،خدمت می
کنم و قدم ها را کار میکنم -این همان چیزی است که برایم کار می کند.

خدایا  ،لطفا ً با روحیه قدردانی از آنچه به من داده شده است برکتم ده و توجه مرا به کسانی که نیاز به
کمک دارند هدایت کن.
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ایجاد ارتباط
پیدا کردن یک خانواده غت منتظره درSA

ما در حال ایجاد ارتباط ر
حقیف بودیم .ما خانه بودیم(SA 205).
ی
ر
ز
اولی بار فهمیدم چقدر از ارتباطم با زندگ
حقیف" را درک کنم تا اینکه برای
نتوانستم حتت "ارتباط
قطع شده است .در ضمن دیدم که روابط من سطیح  ،راحت و عمیل بوده است .ارزشهای من با
نست شدم :من گ هستم؟ جایگاه من
دنیان با معنای ی
مفاهیم رایج روز تغیت و تغیت کرد .گرفتار ی
کجاست؟ آیا من ارزش یا هدف دارم؟
به نظر یم رسید رفتار های مخرب جنیس ام در رابطه جنیس رایه برای ارتباط با دیگران و خودم
تنهان و چه غته  ،فقط اثبات که
باشد  ،اما این یک دروغ بزرگ بود .غرق در شهوت شدن ،چه به ی
ز
پنهان و خودم را دوست
من ارتباطم با دیگران را از دست داده م و حالم را بد میکرد .من ارتباط های
ر
فروپایس ام را با ماسک شجاعت و بیش فعایل میپوشاندم تا دیده نشود.
نداشتم .درد و
ی
نتوی برتر شخض را به زندگ من فرستاد که داستان اعتیاد جنیس خود را به من گفت و به من گوش
داد .او مرا به  SAسوق داد.
نخستی جلسه  SAاحساس كردم از ز
ز
بی رفت و تبدیل به شادي و سپاسگزاري از
ان كه در
اضطر ی ی
اعضان شد كه از من استقبال كردند  ،داستانهاي بهبوديشان را به ر
اشتاک گذاشتند و به من كمك
یی
كردند كه در مست هوشیاری قدم بگذارم .من یک راهنما انتخاب کردم ،تمایلم را به نتو برتر تسلیم
و قدم ها را را رشوع کردم .سپس تشخیص دادم که خانواده جدید و خانه واقیع خود را پیدا کرده ام.
با قدرت نتوی برتر برای نشان دادن مست ،من امروز در ارتباط واقیع یم مانم.
ر
حقیف 246
ارتباط

روابط دوستانه هوشیار
هیچ تضمینی وجود ندارد که من هوشیار بمانم .اما اگر من به روش اکنونم زندگی ام را ادامه دهم،
از نظر معنوی رشد می کنم و این خوش شانسی است اگر برای همیشه هوشیار بمانم.
دوستیابی -یک تجربه معنوی
اصول معنوی هنگام مالقات
ی
سالم  ،اسم من ر ز
اکتت  2018هوشیار هستم .گروه خانگ من
ییتی است  ،یک معتاد جنیس و از  30ی
ی  ،نیویورک است .راهنما دارم  ،تمام  12قدم را کار کرده ام و قدم ها را ز
در بروکل ز
نت انتقال میدهم.
یم خواهم از قدرت نتو برتری که آن را خدا یم نامم تشکر کنم به این خاطر که به من این فرصت
دوست بروم و این تجربه ی شگفت ز
ر
انگت رو با شما در میان بگذارم.
را داد که در بهبودی در رابطه ی
ز
ر
بخیس از داستان من این است که ر
عاطف هوشیار نبودم ،نیم توانستم کامال هوشیار شوم .من
وقت
از ابتدا تا  14ماه بعد ز
یعت آخرین لغزشم  ،هوشیار بودم .حالم از نظر روج مناسب بود .در مقطیع،
عاطف به اندازه ز
ز
کاف بالغ شده ام تا بتوانم
یک دوست نزدیک در برنامه به من گفت که من از نظر
ر
ر
دوست هوشیارانه را رشوع کنم .من با درمانگر خود صحبت کردم و او موافقت کرد .وقت چند
رابطه
ً
هفته بعد با آن ر
دخت  ،فهمیدم که آماده هستم زیرا در آن زمان هیچ ز
چت واقعا اتفاق نیم افتاد و
ی
مشکیل وجود نداشت .در آن مرحله  ،من  12قدم را کار کرده بودم و در زندگ روزمره خود سیع
داشتم  36اصل معنوی قدم ها ،سنت ها و مفاهیم را تمرین کنم .من در جلسات رشکت یم کردم ،
دعا و مراقبه را به عنوان یک نظم روزانه تمرین و در حد توانم از تعدادی از اعضا حمایت یم کردم.
ی
ی
کار و زندگ من در دانشگاه خوب پیش یم رفت ،از نظر اقتصادی باثبات بودم و زندگ ام را نتوی
چت جدی شد .هر چه ر
برتر اداره میکرد.کیم گذشت ،من با ر
دختی آشنا شدم و به شعت همه ز
بیشت
ی
با یکدیگر آشنا یم شدیم  ،آرام آرام به او تذکر یم دادم که ز
چتهای مهیم در مورد زندگ شخض من
وجود دارد که یم خواهم به مرور زمان با او در میان بگذارم .این جریان شامل بسیاری از دعاها ،
اهنمان های اعضا انجمن درباره تجربیات شخض خود و دیگران بود و در نهایت
مراقبه ها و ر
ی
ز
اهنمان میشوم و میدانم چگونه پیش بروم.
احساس کردم به اندازه کاف ر
ی
یک دوست پایک باال دو پیشنهاد بسیار مفید به من داد .نخست  ،او گفت ،این مسئله را با عنوان
اعتیاد مطرح نکن بلکه آن را مشکل یا مبارزه بنام .افراد با شنیدن کلمه اعتیاد تمایل به ترسیدن دارند.
و دوم اینکه ،این مسئله افشاگری نیست.
ی
افشاگری ز
زمان است که به اعتماد همشت خیانت یم ز
کت .تو درواقع بخش مهیم از زندگ خودت
را با او در میان یم گذاری .ما به بار یک هتل رفتیم که محییط مناسب برای به ر
رز
گذاشی حرف
اشتاک
هایمان بود.

ز
مطمی بود! من با او در میان گذاشتم که چگونه سالها شهوت و پورنوگر زاف
نتو برتر من از این امر
مکانیسم مقابله ای با من دارد و احساس رشم نکردم که این مسئله را با او در میان بگذارم ،احساس
ً
مال در مرکز خدا قرار داشتم .قبل از ر ز
رفی ش قرار همیشه ده دقیقه در سکوت دعا و مراقبه
میکردم کا
میکردم به خصوص قبل از ر ز
رفی به این قرار.
بعد از اینکه من همه اعتیادم را با او در میان گذاشتم ،او از صداقت و آسیب پذیری ام تشکر کرد.
سپس چند سؤال ازم پرسید و من صادقانه جواب دادم ،به او گفتم تا ز
زمان که او با شنیدن حقیقت
مشکیل نداشته باشد ،میتواند به پرسیدن ادامه دهد .،یگ از آخرین سؤاالت او این بود" :بنابراین این
انجمت که تو برای کمک به آنها یم روی  ،آیا ز
ز
چتی شبیه به انجمن معتادان جنیس گمنام است؟"
جالت دارد.
بعد ازپرسش این سئوال جا خوردم و بلند خندیدم .خداوند حس شوخ طبیع ی
ر
اتفاف خواهد افتاد؟ و ر
چند هفته بعد  ،او با دو سوال دیگر برگشت .اگر لغزش ز
وقت اینقدر
کت ،چه
وقت برای کمک به دیگران در قدم ها میگذاری (او برنامه بهبودی من را یم دانست) چطور یم ز
توان
برای من وقت داشته ر
ز
ز
تضمیت وجود ندارد
اولی سؤالش  ،من حقیقت را گفتم .هیچ
بایس؟ در جواب
که من هوشیار بمانم.
ی
اما اگر من به ر
رویس اکنونم زندگ ام را ادامه دهم ،از نظر معنوی رشد یم کنم واین خوش شانیس
است اگر برای همیشه هوشیار بمانم.
ی
در جواب سوال دومش  ،به او اطمینان دادم كه او را در اولویت زندگ خود قرار خواهم داد.
مناست داشته باشم
کتاب بزرگ قدم دهم وعده یم دهد (صفحات  )85-84که اگر وضعیت معنوی
ی
 ،وسواس من درباره شهوت از ز
بی متود و من توسط نتوی برتر در موقعیت ین تماییل ،ایمن و
محافظت در برابر شهوت قرار خواهم گرفت  .ر
دختی که با او آشنا شدم بسیار زیبا بود وبا او یکبار
ً
هم شهوت نکردم ر
حت هنگایم که او را در آغوش گرفتم و بوسیدم .من کامال در ارتباط و در لحظه
حال بودم .ز
بعض اوقات بیماری ام آنقدر شدید بود که احساس یم کردم باید رفتار های مخرب جنیس
ام را انجام دهم (برونریزی کنم)* .اماچون حال روج ام مناسب بود ،به لطف خدا این اتفاق نیفتاد.
ً
آشنان با او به اصول معنوی برنامه چسبیده ام ،قرار گرفت.
او تحت تأثت این که واقعا چگونه هنگام
ی
ر
دوست
احساس من این است که تنها بعد از اینکه تمایلم را به شهوت از دست دادم ،قادر رابطه
ً
هوشیار را رشوع کنم .من مجبور شدم که هنگام قرار های مالقات  ،مرتبا قدم ده را به کار گتم زیرا
هست،آنها را با شما به ر
ظاهرا ر
ز
ر
عواطف دارند که ر
اشتاک یم
وقت در یک رابطه عاشقانه با آنها
دختان
ً
ز
عاطف هم هوشیاری ام را از دست
گذارند .و اگر من از نظر معنوی مناسب نبودم  ،احتماال از نظر
میدادم .بعد از پنج ماه ،میخواستیم نامزد کنیم که او با من بهم زد .زضبه های روج ای داشت که
به او اجازه نیم داد که متعهد شود و روابط ما را به سطح بعدی برساند .حدود یک ماه از این اتفاق
میگذرد  .هنوز هم ز
ز
همی امشب که من روی
بعض اوقات مرور این اتفاق ناراحت کننده است ،مثل
تختم نشسته ام و این کلمات را مینویسم .فهمیدم که رشد اصیل من در این ماه گذشته از طریق کارکرد

برنامه ،درک و صداقت درباره ا حساساتم و تالش برای فرار نکردن از آنها بوده است .احساس یم کنم
بیش از هر ماه دیگر در دوران بهبودی ام رشد کرده ام زیرا با این تجربه سطح بهبودی من به سطح
ی
باالتری رسیده است .زندگ آنطور که یم خواستم پیش نرفت و من هنوز برنامه را کار میکنم و این به
من جواب میدهد.
رز
ز
بروکلی ،ایاالت متحده
ییتی ر،

ر
احتام به بانوان در بهبودی اعتیاد به شهوت
یادگتی مناسب رفتار کردن
چتی بگویم  -هر ز
یگ از راه هان که خودم را هنوز درگت شهوت یم کنم این است که ز
چتی  -که
ی
ممکن است برای یک زن جذاب باشد .ممکن است درباره مو ها یا گوشواره های او  ،لباس  ،یا
ز
عطرش ز
چتی بگویم .ر
انگته هایم شفاف نیست ،از کاری که یک زن خوب انجام داده است
وقت
تعریف یم کنم.
ر
امروز  ،بخاطر انجمن معتادان جنیس گمنام  ،من از گذشته بهت هستم  ،اما نه آنقدر خوب که در
آینده به لطف و اراده ی خداوند میتوانم باشم.
ً
تقریبا هر روز با هر ز
زن که یم توانستم این رفتار تمسخر ز
آمت را میکردم .من در یک
قبل از  ، SAمن
فروشگاه تخت و تشک یم فروختم و از یگ از همکارانم تعریف های ریاکارانه و شهوت ز
انگت یم کردم
ز
دانشجویان را نصف سن من را هم نداشتند ،اغوا کنم .اکنون که فکر یم کنم چقدر
و سیع داشتم
ی
ر
ممکن است از حرف های من چندششان و متنفر شده باشند احساس شمندگ میکنم .من کم کم
ز
چنی رفتاری با یک
این رفتار ها را کنار گذاشتم حدودا دو سه هفته بود که اصال فراموش کرده بودم
زن انجام دهم تا اینکه هفته پیش در پایان یک آموزش بسیار ر
فشده معلیم بعد از اتمام کالس با ده
نفر از همکالیس هایم به یک بار غت الکیل رفتیم ،و من در یک لحظه ،از یک دانشجو جوان تعریف
کردم و تیکه انداختم.
آن ر
دخت حدود  23ساله بود ،در حایل که من  48ساله .او پیش كل گروه پاسخ داد" :اگر شما 60
سال جوان تر بودید این حرف یم توانست مناسب باشد  ،اما االن یکم ناراحت کنند است ".جوابش
مثل یک زضبه به بیماری من بود! اما این زضبه ای بود که به من کمک کرد تا به وضوح ببینم که رفتار
ز
همی دلیل تالش کرده ام تا آن را در اینجا بنویسم
من نامناسب ،نامطلوب و نادرست بوده است .به
و زیر نور آورم.
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روابط ز
معت دار در بهبودی اعتیاد جنیس و شهوت
یادگتی صمیمیت
تجربه من در انجمن معتادان جنیس این است که برای ر
معت دار ر
اکت ما  ،روابط ز
بخیس از بهبودی ما است.
من هرگز به رهجویانم در  SAنیم گویم که قرار نگذارند و با کیس دوست نشوند  ،زیرا آنها به هر حال این
کار را میکنند  ،و نیم خواهم آنها فکر کنند که باید به من دروغ بگویند.
خدا را شکر  SAبرنامه ای برای تجرد و تنها ماندن نیست.
من به یاد دارم در ر
دفت مشاورم نشسته بودم ،و او به من گفت " ،برد یم خواهیم امروز صمیمیت غتجنیس
را در اینجا تمرین کنیم ".فکر کردم و پاسخ دادم ز
"گت  ،ترجیح یم دهم رابطه جنیس داشته باشم ".من
ز
همی قدر از صمیمیت واقیع یم ترسیدم من هیچ ایده ای برای انجام این کار نداشتم .با گذشت زمان ،
ر
رز
روانتشک معموال ر ز
رفی در رابطه
بیشت در مورد روابط کردم .جای تعجب ندارد که
من رشوع به یادگتی
رز
رفی را توصیه یم کند ،اما من به عنوان معتاد جنیس به خرد و تجربه اعضا انجمن گوش یم کنم .ا مروز
ی
زندگ  SAرا انتخاب یم کنم ر
حت اگر بسیاری از افراد خارج از برنامه به آن اعتقاد نداشته باشند
من شیوه
حت غت سالم بدانند .ز
یا آن را غت ممکن و ر
اهنمان های  SAامکان پذیر
چتی که فهمیدم این است که ر
ی
است  ،و آنها سالم ترین انتخاب برای من هستند .هر یک از ما باید تنها برای خودمان تصمیم بگتیم
ز
ز
پرهت از رابطه جنیس با همشم یم
طوالن
ارضان نیم کنم .و برای بهبودی از شهوت به مدت
من خود
ی
ز
هان که فرهنگم اجازه یم
گتم .بعض از برنامه های تلویزیون را تماشا نیم کنم و در بسیاری از فعالیت ی
دهد  ،رشکت نیم کنم .انتخاب های من ممکن است رفتارهای "عادی" در فرهنگ من نباشد  ،اما برای
من الزم اند .در واقع آنها درهای آزادی هستند.
ی
این مسئولیت من است که پزشکان و مشاورینم را از اعتیادم آگاه سازم .پزشکم از وابستگ مواد و اعتیاد
ً
ً
جنیس من کامال آگاه است .او براساس این اطالعات با من رفتار یم کند .مشاور من کامال از تعهد من به
ی
ز
همی دلیل من او را انتخاب کردم.
شیوه زندگ  SAآگاه است .به
یک بار فیلیم را دیدم که یک معتاد درمورد "روابط" از یک مشاور سوال کرد .مشاور گفت" :ابتدا مراقبت
ی
ی
کردن از یک گیاه را تمرین کن سپس یک حیوان خانگ؛ اگر بعد از دو سال گیاه و حیوان خانگ زنده باشند
 ،یم ز
توان رابطه برقرار ز
کت " .این ممکن است یک توصیه افرایط باشد اما نکته ای را مطرح یم کند.
به عنوان یک معتاد جنیس  ،ر
اهنمان های کتاب بزرگ  AAانجام میدهم:
وقت در رابطه متوم ،ر
ی ی
ی
نخست ،مهم ترین کاراست .زندگ کن و بگذار دیگران هم زندگ کنند ،ساده است انجامش بده.
https://sexaholicsanonymous.eu/learningrespect-women-lust-addiction-recovery

رابطه دوستانه هوشیار
هر چه خوشحال تر ،شاداب تر ،سالم تر

انجمن از ما مراقبت و حمایت کرد تا ما را از غرق شدن در شهوت دور نگه دارد  ،پناهگایه
امن که در نهایت بتوانیم با خودمان روبرو شویم). (SA 204
من بسیار خوش شانس هستم که قبل از ازدواج برکت هوشیاری را در  SAپیدا کنم .من همچن ز
ی
سپاسگزارم که راهنمایم زضوری دانست به هوشیاری پایدار برسم تا با کیس آشنا شوم .در طول دوره
ی آشنا ین  ،عالوه بر جلسات و کارکرد قدم در طول هفته چندین بار با او مسائلم را چک میکردم ،به
ً
ز
جوان که با او مالقات میکردم .شهوت  ،دقیقا مثل یک دیو
خصوص پس از گذراندن وقت با زن
ر
ز
میماند ،ر
گرفی ،افکارنوییس ،خواندن
حت در اواخر شب وحشتناک تر هم میشود .دعا کردن ،تماس
ر
نشیه بهبودی و خوابیدن ش ساعت معی زت از شب از من محافظ ز
ی من هستند .این حراست ها به
ی
کم کردن شهوت كمك یم كند و به من كمك یم كرد تا همبستگ و اعتیاد به عشق خود را اداره کنم.
ز
عاطف وجود داشت همان ارتباط
قبل از بهودی در ، SAدر تمام روابط قبیل من  ،اگرکشش جنیس و
ً
ر
دوست به رشیک جنیس
سحرآم زت ) ،(SA 203من آن را فورا یم خواستم وسیع میکردم رابطه را از
تبدیل کنم .آن زمان این مسئله متوجه نیم شدم که غرق در شهوت میشوم .
من از خداوند سپاسگزارم برای برنامه بهبودی  SAکه به من بخشیده است  ،من توانستم تجربه
دوستانه و عادی داشته باشم و هوشیاری خود را در ح ز
ی مالقات  ،در طول نامزدی و در طول 15
ً
واقعا یم توانم بگویم که همش من ر
بهتین دوست من است .ازدواج با او
سال ازدواج حفظ کنم .من
باشکوه تر از آن است که میتوانستم تصور کنم . .با کارکرد برنامه ، SAانجمن از من مراقبت و حمایت
کرد تا مرا از غرق شدن در شهوت دور نگه دارد  ،پناهگایه امن که در نهایت بتوانم با خودم روبرو
شوم). (SA 204
من امروز پناهگاه ام را پیدا کردم .خوب است آدم در خانه خودش باشد در حقیقت بهبودی جای
خون برای بودن است!
بسیار ی
سیمون دبلیو  ،کارولینای شمایل ایاالت متحده

رابطه دوستانه ی هوشیار
روابط دوستانه ی هوشیار برای همه نیست
سالها فکر یم کردم توانا ین برقراری روابط دوستانه هوشیار را دارم.
ی
من و رشیک زندگ ام در سال  1991رابطه ی جنیس داشتیم ویل همه چ زت بهم ریخت و ما بهم زدیم
 .او میخواست دوباره به این ارتباط بازگردد اما من مانع شدم و او به انگلیس بازگشت .پنج سال
گذشت و دقیقا ز
زمان که فکر میکردم که دیگر همه چ زت تغیت کرده است در کمال ناباوری ما در یک
کنفرانس ب ز
ی الملیل  SAدوباره یکدیگر را مالقات کردیم  .فکر میکردم" :این دیدار باید خواست خدا
ز
ز
مطمی نبود .رشیک جنیس سابقم در آن مالقات به من گفت:
"مطمی
باشد" .ویل راهنمای من
باش دیگر با من تنها نی ر
ست" و بعد ما د با کیم احساس رشم دست هم را گرفتیم .با پایان کنفرانس ،
من تاریخچه پرتالطم پنج سال قبل خود را ،فراموش کرده بودم و تا آنجا پیش رفتم که پیشنهاد
ازدواج را هم داده شده بود! در آن دوران ،راهنمایم را به کیل فراموش کرده بودم.
ما بی ر
ر
آغویس بودیم و پس از آن ،در یک مراسم عایل و در حضور
شت از یکسال در رابطه بدون هم
ر
آغویس ای گذشت .ماه عسل را به
خانواده هایمان ازدواج کردیم .شب عرویس ما بدون هیچ هم
دریای مدی رتانه رفتیم ورابطه جنیس شگفت انگ زتی را تجربه کردیم .روز بعد  ،هنگام پیاده روی
ی
درساحل  ،ناگهان متوجه شدم  ،دوباره احساس افشدگ میکنم .از خودم پرسیدم چرا؟ و دوباره به
ی
خودم پاسخ دادم "من با زن رویاهایم هستم و از زندگ رویا ین ام لذت یم برم .چه اشتبایه رخ داده
بود ؟
البته این جواب نفس من بود " ،خداوند به کناررفته بود " .اعتیاد به شهوت بسیار حیله گر ،گمراه
کننده و قدرتمند است .تا این زمان ما هفت سال بود که همدیگر را یم شناختیم  ،در حایل که پنج
سال از این سالها از لحاظ ف زتیگ از هم جدا و هوشیار بودیم .تعبت عجیب من از هوشیاری  SAبه
معت بود ،در حایل که ما یم توانستیم ر
ا ین ز
حت جدا از هم با یک تلفن رابطه جنیس برقرار کنیم .پس
از دو سال ازدواج  ،او مرا را ترک کرد .من داغون شدم و به سوی راهنمایم "جس ل" بازگشتم
ً
تقریبا روزانه در جلسات رشکت یم کردم و نسبت به خودم احساس ترحم داشتم .علتغم حمایت
ز
ر
جسمان ام
،خودکیس کردم که باعث شد یک طرف بدنم فلج شود .بهبودی
فوق العاده راهنمایم
ً
ز
کند بود و بهبودی عاطف و معنوی ام ر
حت کندتر .بعد از گذشت تقریبا  6ماه  ،دوباره با او در
رختخواب بودم .چرا که نه؟ خودم را توجیه میکردم

ر
سخت دوام آوردیم" .مالقات هوشیارارانه دوباره
مگر ما ما زن و شوهر نبویم؟ دو سال دیگر هم به
ی ما ،ازدواج ناهشیارانه یمان را تمام کرد .چه درازدواج و خارج ازازدواج ،چه با تعریف پایک SAچه
ی
بدون آن ،شهوت روی عمیق ترین ترسها و عمق رابطه جنیس واعتیاد به هوابستگ ام شپوش
میگذاشت .اکنون یم توانم ببینم که بدون حل این مسائل  ،چه با پایک جنیس چه بدون آن ،ازدواج
ً
ما واقعا هیچ شانیس برای پایداری نداشت،
جتان خسارت کنم  ،یم توانم ببینم
این روزها  ،همانطور که در اواخر قدم  9آماده میشوم که از او ی
ز
که نقص های من تماما تصمیم گتنده اند ،ر
حت اگر من سالها در سایرانجمن ها نتاز نعمت هوشیاری
برخوردار باشم.
امروز توانا ین من برای خودفری یت در مورد تعریف هوشیاری  SAوحشت زده ام یم کند ،.من هنوز
خودم را مردی صادق و ر
محتم قلمداد یم کنم و او را مقرصو دلیل شکست ازدواج مان یم دانم .او
بود که مرا مجبور کرد در آن نقش داشته باشم...
رابطه دوستانه ی هوشیار؟ همه میخواهند رابطه ی دوستانه هوشیار را تجربه کنند و این در نتیجه
گتی من بسیار تاریک به نظر یم رسد زیرا این روابط برای همه مناسب نیست .اعضای هوشیاری
وجود دارند که خییل خوب توانستند درگتاین روابط دوستانه ی پاک شوند .من چند نفر از آنها را
ز
کسان مانند من که یم فهمند که این برای آنها نیست  ،خدا یک هدیه بسیار بز ر
گتی
یم شناسم .برای
ز
دارد :پتوزی پی رشونده بر شهوت و که ناگهان بدست نیم آید!
ی
زندگ کنم و بدانم که پیمان های  SAر
بخیس
یاد گرفتم که تا حد ممکن به راهنمایم بچسبم  ،در قدم 3
ی
از زندگ روزمره هستند .آنها هیچ تضمی زت برای هوشیارماندن نیم دهند ،این خداست که این کار را
خدا انجام میدهد  -البته ر
وقت به او اجازه یم دهیم !
ز
رومان
ایندری ،

تجربه من از رابطه ی دوستانه هوشیار
صت جال میدهد.
ده سال ی
اکنون  ،بیش از یک سال است که با هم آشنا شده ایم و رابطه ما به مرحله "عشق" رسیده
است.
من چهار بار ازدواج کردم و بیماری ازدواج دارم ،در اوایل سال  2002وارد  SAشدم .و از  18ژوئیه
 2008هوشیار هستم .با این حال  ،هوشیاری به تنها ین خوب نیست و عصبانیتم ادامه دارد .شانجام
همشم در سال  2013مرا ترک کرد .در آن زمان من نماینده  GDAبودم و در جلسات ب ز
ی الملیل
رشکت یم کردم .یک رهجو مجرد داشتم که به راهنما ین برای برقراری رابطه هوشیار نیاز داشت .من

ی
درباره برقراری رابطه هوشیار دوستانه چه یم دانستم؟ هی ریح ! هرگز در زندگ ام این کار را نکرده بودم.
بنابراین  ،رشوع به رشکت در جلسات ب ز
ی الملیل راهنما ین برای رشوع روابط هوشیارانه کردم .در اینجا
چند نکته مهم از آنچه من آموخته شده است آورده ام :ایتدا ،ما پایک میگتیم و هوشیار یم شویم،
ز
سختان اظهار
"که این شامل عدم ورود به به هر گونه رابطه است " (SA 204).جس ل  ،در نوار
داشت كه به عقیده وی برای یک معتاد جنیس ده سال طول
یم كشد که تا ازدواج کند .رهجوی من جوان بود و دلش میخواست شی ع با کیس آشنا شود و ازدواج
کند .چگونه یم توانستم این را به او بگویم؟ من به او گفتم ر
وقت هوشیاری اش به یکسال رسید یم
تواند روابط دوستانه را رشوع كند.
دوم ز
ی توصیه مهیم که فهمیدم در مورد مراحل رابطه بود .ابتدا ،دو نفر با هم آشنا میشوند .در این
مرحله آنها با هم تعامل برقرار یم کنند و یکدیگر را یم شناسند .آنها همدیگر را به چند مالقات دعوت
یم کنند و از آن لذت می یتند .در این مرحله  ،لمس کردن ر
بخیس از رابطه نیست .چه مفهویم زیبا ین!
ی
من در گذشته عادت داشتم ر
حت قبل از اینکه اسم خانوادگ طرف را بدانم  ،رابطه جنیس برقرار
ی مالقات ها هیچ گونه تمایس مانند ر ز
میکردم .به رهجویم گفتم در ح ز
گرفی دست ،بغل کردن یا
بوسیدن نباید اتفاق بیفتد ،همچن ز
ی پیشنهاد کردم با  20نفر مختلف مالقات داشته باشد ،به او
گفتم پس از سوم ز
ی روز مالقات باشخص ،میتواند عضویتش در  SAرا با او مطرح کند.

ر
دوست به دست یم آید .دوستان درباره چ زتها ین با هم برنامه ریزی یم کنند که از
پس از آشنا ین ،
مرحله قبل فهمیده اند و میدانند هر دو از آن لذت یم برند .دوستان میتوانند یکدیگر و دست های
هم را در آغوش بگتند .دوستان یکدیگر را نیم بوسند .بوسیدن برای مرحله سوم یک رابطه است ،
ی ز
عت عشق .به رهجویم گفتم که او قرار نیست کیس را ببوسد  ،مگر اینکه صادقانه بگوید "دوستت
دارم" .و این چه مفهویم زیبان برای ز
مت داشت که همیشه روابط جنیس را رشوع یم کردم و بعد سیع
ی
.
میکردم بفهمم او را دوست دارم یا نه در نهایت به مرحله آخر رابطه متسیم که همان ازدواج یا تعهد
است.
خوشحالم از اینکه بگویم که این رهجو اسپانیا ین ام پس از مالقات با چند بانو در ژانویه سال 2018
ش انجام با یک بانو آشنا شد .قرار نیست جادو ین در مالقات کردن با  20نفر اتفاق بیفتد ،اما باید
یاد بگتیم که چگونه وسواس "آیا این همان نیمه ی گمشده ام است؟" را کنار بگذاریم .فقط ز
زمان
که این مهارت را داشته باشیم یم توانیم با موفقیت به سطوح صمییم تر رابطه برسیم .این رهجویم
ی
در بهار سال  2019ازدواج کرد و به زودی جشن یک سالیک او را میگتیم
ج ؟ راهنمایم مرا تشویق کرد تا از سال  2017ایجاد ارتباط سالم را رشوع کنم و من آن را
و من ر ی
ر
امتحان کردم ،بدون شهوت نیم توانستم این کار را انجام دهم .یک روز که میگذشت شوع به خیال

پردازی میکردم و نتایج مشابه میگرفتم ،بنابراین باید منتظر میماندم تا دوباره امتحان کنم .شانجام ،
در سال  ، 2018پس از ده سال کیمیاگری "جس ل " ،فهمیدم که یم توانم بدون شهوت  ،در
مسابقات رقص مردیم رشکت کنم و این پس از ده سال دعا کردن اتفاق افتاد .یکبار بعد از رقصیدنم
به یک کافه رقص برای آشنا ین با اعضای دیگر گروه رفتم .من این را دوره آشنا ین در نظر یم گتم ،
زیرا من قبل از این تنها با چهار زن دیگر مالقات کرده بودم.
یک سال پیش  ،یک بانو جدید وارد گروه رقص شد .چند بار با او رقصیدم .او به آمدن به تمرین ها
ی ر
ادامه داد و ما در ح ز
استاحت  ،با هم حرف م زتدیم و یکدیگر را میشناختیم .بعد از گذشت حدود
سه ماه از دیدار در رقص های ماهانه  ،توافق کردیم که با هم کالس رقص برگزار کنیم .در حال ز
حاض
 ،مبه مدت بیش از یک سال است که یکدیگر را مالقات میکیم و رابطه ما به مرحله "عشق" رسیده
ی
است .ما به هم یم گوییم "دوستت دارم" و یکدیگر را یم بوسیم .او در مورد  SAیم داند و به تازگ
حضور در  S-Anonرا آغاز کرده است .ش انجام  ،من و رهجویم موفق شدیم یک رابطه ی صمییم
هوشیار را تجربه کنیم.
من و رهجویم هر دو از ز
زمان که ازدواج کرده ایم هوشیار هستیم و لغزش نکردیم .رابطه دوستانه
هوشیار  ،به همان اندازه که میتواند غتممکن به نظر برسد امکان پذیر است.
آن را امتحان کنید ممکن است خوشتان بیاید
برایان و ،اورگان ،ایاالت متحده

کتاب  12*12الکیل ها
الکیل های مجرد بسیاری درانجمن هستند که میخواهند ازدواج کنند و در موقعیت ازدواج
قرارگرفته اند .عده ای بادیگراعضای انجمن ازدواج میکنند.زندگ آنها به کجا میسد.به
طور کیل این نوع ازدواج ها بسیار موفق هستند.دردهای ر
مشیک آنها به عنوان یک الکیل
،عالقه ر
مشیک آنها یک انجمن و موضوعات معنوی،اغلب اوقات باعث تقویت چنی
وقت ر
وصلت های میشود.فقط ر
دخیها با پرسها در محوطه انجمن باهم آشنا ودر یک
ر
مشکالی به وجود آید.کسای که میخواند وارد زندگ
نگاه عاشق هم یم شوند ممکن است
ر
مشیک شوند باید از اعضای قابل اطمینان انجمن باشند و از مدت ها قبل بدانند که
سازگاری آن ها در سطوح رویح  ،روای و عاطف یک واقعیت است نه یک تصور
وایه.آنها باید تا حد امکان مطمی باشند ضعف های عاطف که در اعماق وجود هریک
از آن ها نهفته است بعدها تحت فشارهای زندگ طغیان و زندگ شان را فلج نخواهد
کرد.این مالحظات برای اعضای که خارج از انجمن ازدواج میکنند نی به همان اندازه
ر
درست هستند و اهمیت دارند.
داشی درک شفاف ودیدگاههای درست و پخته ،نتایج
بسیار مبارک در ی خواهد داشت.
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داستان اعضا SA
انزوا در شکیل ظریف
انزوا همیشه برای من به عنوان یک معتادجنیس خطرناک بوده است ،قبل از آمادن به  ، SAمن در
ی
یک حباب و جدا از دیگران زندگ میکردم ،با نتوی برتر و واقعیت ارتباط نداشتم و در تخیالتم غرق
شده بودم.کنار آمدن با واقعیت برایم ناراحت کننده بود و در انزوا راحت تر بودم.
ی
شهوت به تمام زندگ ام تابیده بود و من در زیر تابش آن حکومت میکردم.
ی
رشوع  SAو بهبودی به من اجازه داد تا از انزوا همیشگ ام بتون بیایم و بتوانم با رابطه ای درست با
دیگران و ارتبایط صمییم با نتوی برترم به وجود آوردم .ارتباط دوباره با واقعیت برای برای بهبودی
ام بسیاری زضوری بود ،هر چند میل شدیدم به انزوا همیشه رهایم نمیکرد و من تمایل داشتم به
شکل های دیگری در انزوا بروم.
ی
من همان طور که باید یاد بگتم به عنوان معتاد جنیس با رشایطم زندگ کنم ،باید یاد بگتم تمایل
تنهان ناپدید میشود و موذیانه به شکل
غریزیم برای تنها ماندن را اداره کنم .گایه اوقات میلم به
ی
شهوت در میاید.
میلم به انزوا به شکل ز
فتیگ بدین گونه است که دلم میخواهد از اطرافیانم فاصله بگتم و تنها باشم،
اما من به شکل های ظریف تر دیگری هم میتوانم از دیگران فاصله بگتم :مثال در میان گروه یا
ز
عاطف و ز
ذهت غایب باشم یا برای برای پاسخ دادن به آنها در
مکالمات در خودم فرو برم و از لحاظ
افکارم غرق شوم ،درحایل که آنها در حال صحبت کردن هستند.
ی
ر
حت در ازدواج ،با ر
من میتوانم در ر
اتفاقان که در زندگ ام اتفاق
اشتاک نگذاشت احساساتم باهمشم و
رز
داشی مسائل در درون خودم
میفتد در انزوا فرو بروم .در گروه  SAمیتوانم با مشارکت نکردن و نگه
در انزوا برم .ممکن است با چسبیدن به عقایدی که به آنها اعتقاد دارم (تعصب) و دوری از تفکرات
دیگران در انزوا برم.
بیماری ام مرا به سوی انزوا سوق میدهد زیرا در آن بسیار قدرتمند است و میتواند مرا در گرداب
ذهنم گم کند.
ر
وقت من واقعا به دیگران گوش میدهم و با آنها ارتباط واقیع برقرار میکنم قدرت بیماری ام کم میشود.
چتی پناه یبتد وآن ز
چتی فرار کند و به ز
ذهن من همیشه تمایل دارد از ز
چت لزوما شهوت نیست ،آن
تنهان یا انزوا باشد.
میتواند ی
ی
ر
زندگ در SAحت برای یک روز باعث شد من در جستوجوی ارتباط واقیع با دیگران باشم ،طبیعت،
ی
ز
تحسی میکنم-دقیقا
روابط صمییم و نتوی برترم باشم .من از نو زندگ کردن را در  SAآموختم و آن را
ی
ی
ی
مثل زندگ اکنونم .نمیدانم در آینده هم میتوانم با این روند زندگ کنم یا نه! فقط میدانم زندگ کردن
ی
ی
به شیوه ی  SAر
بهتین شیوه ای است که میتوانم زندگ کنم وآن به زندگ ام را پربارو معنا دارکرده
است.
لوئیس س ،کبک ،کانادا

چتی ز
هیچ ز
اتقاف نیست
چتی در دنیای خداوند ر
هیچ ز
اتفاف نیست()AA417
مذهت فراری بودم-انگار که آنها طاعون دارند.
امروز به یاد آوردم که من به کلیسا نمتفتم و از مردم
ی
من به نتوی برتر اعتقاد و هنوز هم درباره اش یاد میگتم ،اگر چه هنوز هم با عقاید و دیدگاه های
گذشته ام در جنگم.
ز
ز
ناچتی فروخته
کمپان من دچار تغیت ران شده ،و محصوالت من روز سه شنبه به قیمت
امروز شنیدم
ز
میشود .رئیسم به من گفت این میتواند کمپان را منحل کندو من امروز صبح کامال در ترس،شک و نا
ز
امت بودم.
به بتون رفتم تا برای همشم خرید کنم ،هنگایم که در صف ایستاده بودم خانیم به سمتم آمد،
ی
ز
نامطمی و تاریک به نظر برسد ویل در این
رساله ای به من داد و گفت ":زندگ گایه ممکن است
رساله شعری نوشته شده است که میتواند به تو امید دهد" .سپس با شوهرش سوار ون شد و رفت
و من در لحظه کیم آرام شدم .
در صف ده نفر ایستاده بودند اما او فقط با من صحبت کرد ،با کیم نار ر
احت به خودم گفتم قیافه من
ز
کسان است که به مذهب تو احتیاج دارند؟
شبیه
اماامروز به جای اینکه از دست آن زن ناراحت باشم خوشحالم ،زیرا او به من یادآوری کرد خداوند
چت ر
در همه جا حضور دارد و هیچ ز
اتفاف نیست.
آن زن با آن رساله دستان ناامید مرا در دست امید گذاشت.
پریستون د،تنیس ،ایالت متحده

انجمن به من کمک کرد تا دوباره با همشم ازدواج کنم
یاد گرفتم تا برای همشم ارزش قائل شوم
یگ از موهبت های  SAدر ازدواجم بود ،من فکر میکنم هیچ ر
ی
ازدواج شاد داشته باشم
حف ندارم که
اما نتوی برتر من شگفت ز
انگت است و در هر صورت مرا دوست دارد .وبه نظر متسد از عشق من
میتد.
از نسبت به اطرافیان به خصوص همشم ،لذت ی
ی
بیش از  21سال است که ازدواج کرده ایم اما کارهای من  12سال پیش گند های بزرگ زد.از ژانویه
 2014پاک و هوشیار هستم  ،اگر چه هنوز کامال بهبودی نیافته ام اما  SAازدواج مرا تغیت داد.

من  12قدم را کار کردم و راهنمای فوق العاده ای دارم و ر
وقت خداوند را در راس قرار میدهم همه
چت ر
ز
بهت میشود.
ز
مختلف رفتیم
کتاب الکیل های گمنام ما را تشویق میکند تا از دیگران کمک بگتیم و ما به درمانگران
در قدم نه ر
هان که کرده بودم وحشت زده ام
وقت برای ی
جتان خسارت آماده میشدم،افشا کردن کار ی
ر
هان که به همشم زدم با او در میان بگذارم.
میکرد و میتسیدم خسارت ی
نتوی برترم بهم میگفت  ":قدم  9مانند قدم  1نیست ،آن را مانند قدم  9انجام بده"
ز
ناگهان به همشم نگفتم تا رها شوم ،بلکه با صداقت و به صورت شبسته و با
من تمام خسارات را
کیم جزئیات آنها را با او در میان گذاشتم و تمایم سئواالتش را پاسخ میدادم ،اگر میخواست جزئیات
ر
ز
هان که تمایل دارد بشنود،
بیشتی بشنود حقیقت را میگفتم و به او اجازه میدادم تا درباره ی چت ی
قضاوت کنم.
 شواهد بسیاری وجود داشت که نشان میداد من به او اهمیت و ارزش نمیدهم یا او را جذاب
جتان خسارت من از او این است که به او نشان دهم چه قدر برایش ارزش قائلم.
نمیدانم ،ی
من نمیدانستم او چه قدر این را آرزو میکند و این خسارت من به اوست.
 من برایش هر ماه  2تا  4بار برایش گل میخرم.
 از او با شفافیت ز
چتهان را که میخواهم در میان میگذارم ،من شگفت زده شدم ر
وقت فهمیدم
ی
ز
هان مرا خوشحال میکند،رنج میکشد .بسیار ناراحت
همشم از اینکه نمیداند واقعا چه چت ی
وقت فهمیدم با پنهان کردن خودم از او نه تنها در انزوا رفتم بلکه به او ز
کننده بود ر
نت خسارت
زدم.
 در طول روز لحظه ای مکث میکنم تا به او فکر کنم .برای من به عنوان یک معتاد خییل
عادی نیست که به دیگران فکر کنم و من باید این را تمرین کنم.
 برایش هر ماه نامه و کارت پستال مینویسم.
 مراقبه میکنم.
هان متیزم که زمان
 با او ش قرار متوم ،از او درخواست میکنم که با هم بت
ون بریم ،برنامه ی
ی
میتد و باعث صمیمیت میشود .و به این از روی بخشندگ اوست اگر بپذیرد شاید نخواهد
ی
االن درخواست مرا قبول کند.

ر
بیشتی هست که بتوانم انجام دهم.من امروز همشم را واقعا دوست
من مطمئنم کار های
دارم و دلم میخواهد با در این ازدواج با او بمانم.به هر حال اگر این ازدواج بهم بخورد میدانم
ز
شادمان را از راه های دیگر نشانم میدهد.
خداوند مرا دوست دارد و
من از انجمن  SAسپاسگزارم که به من نشان داد چگونه با همشم دوباره ازدواج کنم.

