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 جلسۀ ما بر روی کاغذ

از اینکه در کار کردن برنامه، هر عضو  ESSAYرا ارائه می دهد.  SAتجربه، توانایی و امید اعضای  ESSAYفصلنامه 

SA به خاطر داشته باشید که تعریف اعضاء از پاکی  مقاالت، لطفاً هراه مخصوص به خود را دارد، آگاه است. در ارائ

 کند.را از دیگر انجمن های اعتیاد به سکس جدا می SAمورد بحث نیست زیرا 

نسبت داده شود و هیچ کدام از مقاالت آن داللتی بر  SAشود نباید به تمام می مطرح ESSAYنظراتی که در 

 ندارد. ESSAYیا  SAداشتن تاییدیه از طرف 

 ESSAY، نمایندگان و هیئت امنای انجمن،  SAجزو نشریات مورد تایید  ESSAYمصوبه: از زمان مبحث نرفتن 

در جلسات  ESSAYمنام به رسمیت شناخته و از استفاده از را بعنوان مجله بین المللی انجمن معتادان جنسی گ

 کنند.حمایت می

 

ما خود را از ما دانسته و فکر دهد.  اگر شکنیم برای همه است اما به ما جواب میراه حلّی داریم که ادعا نمی ما

 را با شما در میان بگذاریم. توانید سهمی از برنامۀ ما داشته باشید، ما هم دوست داریم که راه حل خودکه می کنیدیم

م برای توانیدر تعریف پاکی، ما برای آنهایی که خارج از معتادان جنسی گمنام هستند صحبت نمی کنیم. ما فقط می

خودمان صحبت کنیم. بنا بر این برای معتادان جنسی متاهل، پاکی جنسی به معنای نداشتن هیچ نوع ارتباط جنسی 

به شریک یک شخص که در  ̒همسر̓اصطالح  SAیر از همسر می باشد. در تعریف پاکی با خود و یا هر کس دیگری غ

ازدواج بین مرد و زن است اشاره دارد. برای معتادان جنسی مجرد، پاکی جنسی به معنای رهایی از بند هر نوع رابطۀ 

 جنسی است، و برای همۀ ما چه مجرد و چه متاهل، پاکی جنسی شامل پیروزی روز افزون بر شهوت است.

 است. SAجنسی طبق تعریف  تنها شرط عضویت، تمایل به ترک شهوت و پاکی

توانند باشد، می SAهر نوعی از اجتماع دو یا چند نفر از معتادان جنسی که با هدف پاکی جنسی طبق تعریف 

 بنامند. SAخود را یک گروه 

جلساتی که تعریف پاکی معتادان جنسی گمنام را نادیده گرفته و با آن موافق نیستند، طبق مصوبۀ هیئت 

 بنامند. SAنبوده و نباید خود را یک گروه  SA(، گروه 0832) 2010نمایندگان سال 

 

 آقایان 12219191191

 بانوان 12219891108
iran.org-www.sa 

http://www.sa-iran.org/
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 سالگی کتاب سفید معتادان جنسی گمنام 03سالگرد 

( برای اولین بار به 0893 )تیر 1989کتاب سفید، آنچه که اکنون ما آنرا می شناسیم در تاریخ جوالی 

چندی پس از آن جلد این کتاب به صورت یکدست سفید انتخاب شد و در دسترس قرار  چاپ رسید.

 Hands Servicesتهیه از  گرفت.

 سالگی، نسخه های زیر از کتاب سفید موجود می باشد: 81جهت گرامی داشت سالگرد 

 تخفیف 81دالر همراه با % 7( با قیمت 0893) 1989نسخۀ یادگاری: متن اولیۀ کتاب با جلد اصلی سال 

 .Hands Servicesاز  دالر 01سانتیمتر با مطالب کامل. قیمت:  01*05نسخه جیبی: 

 SAICO online storeنسخه الکترونیکی: قابل دانلود از وبسایت رسمی 

و با قیمت مناسب. قیمت و نحوه توزیع در آینده  USAنسخه درخواستی: بیشتر برای اعضای خارج از 

 ید.را چک کن SAICO online storeمشخص خواهد شد. برای اطالعات بیشتر 

 در سراسر دنیا SAتصاویر جلسات 
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 ابزارهای کاربردی

 یک عادت صبحگاهی جاری که به من کار می دهد

پاداشی که از یک نقطه آغازین پسندیده )شروع خوب( 

 حاصل می شود.

چنانچه من خواهان رابطه ای بهتر با شخصی یا چیزی 

باشم )خواهر، پدر، مادر، همسر، فرزند، راهنما باشد یا 

به عبارت دیگر هر  یک کلوپ ورزشی گلف و دوستان(

کسی  یا هر چیزی، باید چکار کنم؟ باید مدت زمان 

را با آنها بگذرانم. کلید حضور برای صرف وقت  بیشتری

. برای "ارتقاء رابطۀ آگاهانه با خداوند است"بیشتر با آنها 

می بایست زمان بیشتری را  توسعه رابطه ام با خداوند

 با او بگذرانم.

دریافته ام که پاکی و هوشیاری مهمترین چیز در زندگی 

س من است که به من زندگی و هوشیاری بخشیده، پ

اولین گام عملی برای من به آن معناست که باید عمدا 

 و آگاهانه، زودتر از زمان الزم از خواب برخیزم. 

هر روز )تمام روزهای هفته( از 

رخت خواب به حالت تعظیم به 

روی زانوهایم بیرون می آیم. هر 

روز به حالت زانو زدن از رخت 

تو  خدایا از"دعا می خوانم.  9خواب بیرون می آیم و 

بخاطر یک روز دیگر که طالب انجام دادن  سپاسگزارم

خواست و اراده تو هستم. خدایا لطفا انکار مرا به آنچه 

 که خود می خواهی هدایت کن...

 5، 0، 9قسمت از فصل های  9سپس نوبت به مطالعه 

است. پس از آن بازتاب های  AAاز کتاب بزرگ  9و 

)که نوعی مراقبه است( و کتاب از دیدگاه  AAروزانه 

 بیل را می خوانم.

اکنون زمان نوشتن لیست نواقص شخصیتی که مربوط 

)بر  7است می باشد، که با خواندن دعای قدم  9به قدم 

 روی زانوانم( ادامه می یابد.

سپس یک لیست شکرگزاری می نویسم که حداقل 

ع می مورد است که آنرا به این شکل شرو 01 شامل

کنم. خداوندا از تو سپاسگزارم به خاطر ... . به هر حال 

این ها معموال در هر روز به همین شکل بصورت یکسان 

پیش می روند، زیرا که هر روز روز جدیدی است که من 

 دوباره برای همه چیز شکرگزارم.

پاراگراف از کتاب سفید معتادان جنسی  0از آن، بعد 

گمنام را مطالعه می کنم. و یکبار دیگر برای انجام یک 

پیمان )قرارداد( روزانه زانو می زنم و دعایی با این 

مضمون خواهم داشت: خدایا، برای داشتم تمایل دعا 

می کنم. از راه دعا و نیایش خود، در جستجوی ارتقاء 

تو هستم. همانگونه که امروز تو را درک  رابطۀ آگاهانه با

 01می کنم. در پی آن یک مراقبه 

دقیقه ای خواهم داشت. با  05تا 

چشم های بسته، از یک راهنمای 

مراقبه یا صدای اقیانوس استفاده می 

کنم )که البته یک اپلیکیشن و 

 برنامه برای آن وجود دارد(.

زانو  پس از مراقبه، همچنان یک دعای دیگر باقیست.

از کتاب بزرگ را می خوانم. ما معموال  37زده و صفحه 

نیایش خود را با یک دعا خاتمه می دهیم و برای آگاهی 

طول مدت روز تقاضای  از قدم های بعدی خود، در

 کنیم...راهنمایی می

صلح و آرامش امروز من 

درگذشتن از  فراتر از

 است انتظارات و توقعاتم



 

همزمان با استفاده از این ابزار روحانی، از ابزار شگفت 

ر طول کنم. داده میری به نام تلفن همراه استفانگیز دیگ

  نفر تماس برقرار می کنم. 5الی  8روز با 

اگر احساس کنم به روحانیت بیشتری نیاز دارم، آن 

را  "چشم اندازی برای شما" AAفصل از کتاب بزرگ 

صفحه و اگر مقدور  9مطالعه می کنم. مطالعۀ روزانه 

باشد، یک داستان شخصی که در پایان کتاب بزرگ 

های من است. من قصد دارم به این  آمده، از برنامه

برنامه صبحگاهی خود، کتاب ارتباط حقیقی را نیز اضافه 

کنم که البته امیدوارم در همایش بین المللی سیتل 

 بتوانم آنرا تهیه کنم.

علیرغم اوضاع و موفقیت های بیرونی که در زندگی ام 

شادمانی ، و شما، SAوجود دارد، بخاطر نیروی برتر، 

کنم. جمله ای معروف هست ناپذیری را تجربه میوصف 

کارهایی را انجام دهید  گوید: شما مجبور نیستیدکه می

که من انجام می دهم، مگر آنکه بخواهید به آنچه من 

 بدست آورده ام، دست یابید.

Mike L., Oregon USA 

 

 رساندن پیام

 1983را دیدم را بخاطر دارم. سال  Royاولین باری که 

. او را در کنار خودم عصبی دیدم، البته نه به (0899)

اندازه ای که خودم در کنار او عصبی بودم. انتظار داشتم 

تا شماره خانم هایی را پیدا کنم که به من بگویند چگونه 

پاک بمانم. تنها چند خانم را پیدا کردم، و هیچ کدام از 

ه پاکی هم در انجمن ما نداشت. در آنها حتی شش ما

باالترین مدت پاکی  .Jess Lو  Royحقیقت من بعد از 

 را داشتم. من فقط یک ماه پاک بودم! 

Roy  همیشه با تازه واردان برنامه در ارتباط بود. بعد از

آمده ام تا از او قدردانی کنم. احترام زیادی برای  ،سالها

 نچه داشت را داد. واقعاًاو قائل هستم، زیرا او بیشتر از آ

کی کرد میهستم. او به خدایی که درک  Royقدردان 

های ضبط د و پیام را با نوشته هایش، فایلگوش سپر

اش با های شخصیهایش و تماسشده از سخنرانی

توانم بدون پیامها و ای برنامه انتقال داد. امروز نمیاعض

 و شخصیت نمونه اش در بهبودی، زنده بمانم. Royهای نوشته

در طول سال ها، او بسیار بخشنده، درک کننده و همراه بخاطر تعریف خاطراتش با ما سپاسگزارم.  Royاز همسر 

 سپاسگزارم. SAو برنامه بهبودی  Royبود. از خدا به خاطر  Royباوفای 

Sylvia J. Essay December 2009 

 



 

 ابزارهای کاربردی

 خواب های شهوانی

 حفظ شرایط روحی مان

 09( از سن 0827مرداد  08) 1018آگوست  0از تاریخ 

سالگی که خودارضایی را کشف کردم تا به امروز، 

 خوابهای شهوانی بخشی از زندگی من بوده است.

 یک شب بخاطر درد گردن از خواب بلند شدم. آن شب

ه دیده بودم مجبور بخاطر درد گردن و خوابی شهوانی ک

بخاطر  شدم تا دعای آرامش بخوانم. خوابیدم و مجدداً

خواب شهوانی بلند شدم و دعای قدم سوم را خواندم. 

بار دیگر ادامه پیدا کرد و من دعاهای قدم  8این چرخه 

های هفت و یازده را نیز خواندم. بعد از بیدار شدن از 

اب شهوانی، فریاد زدم و به نیروی برتر گفتم آخرین خو

من که دارم سعی خودم رو  "خدایا من چه مرگم شده"

می کنم. سپس به آرامی در رخت خواب دراز کشیدم و 

فکارم را مورد ارزیابی قرار ترازنامه قدم ده را انجام دادم. ا

دادم تا ببینم چه چیزی اشتباه بوده. اینکه چرا من 

-آیا جبران خسارتی باید انجام می و پریشان شده بودم

متوجه شدم که به صورت روزمره نیاز به انجام  دادم؟

 00جبران خسارت دارم. این موضوع مرا به سمت قدم 

هدایت کرد. بر روی برنامه های روزانه ام تمرکز داشته 

قدم را عصر  09و برنامۀ  باشم و بدانم که باید چکار کنم

ای بود که آرامش، . و این نقطهز با رهجویم کار کنمآن رو

 صلح و رهایی از درد گردن و بدن را حس کردم.

از کتاب الکلی های گمنام را بخاطر آوردم.  90صفحۀ 

زمانی که به ناخوشی روحانی دچار شویم، فکر و جسم 

ما نیز گرفتار خواهد شد. احساس نیاز کردم تا دعای 

م یروی برترسپاسگزاری را در این برنامۀ روحانی برای ن

 35بخوانم.  یکی از مضامین مورد عالقه ام در صفحه 

یم، دار کتاب الکلی های گمنام است: آنچه که ما حقیقتاً

، مان دارد. هر روزنیاز به حفظ روزانه شرایط روحانی

باید خواست خدا را در تمام اعمال مان  روزی است که

جاری کنیم. برای پیشرفت در بهبودی از شهوت، نیاز 

 خود دارم تا بصورت روزانه افکار و اراده و زندگی و اعمال

و به دیگر معتادان جنسی  را تسلیم نیروی برتر کنم

یک عضو فعال هستم، راضی  SAکمک کنم. از اینکه در 

دان هستم و امیدوارم شما را روزی در مسیر و قدر

 سرنوشت مالقات کنم.

Hal C. - Virginia, USA 

  



 

 ابزارهای کاربردی

 یک بیماری

واردی را در جلسات دیدم که با تعریف اعتیاد  تازه

جنسی بعنوان نوعی بیماری موافق نبود. آمار و تشخیص 

( این موضوع را نشان نمی دهد )اعتیاد DSMپزشکی )

بیماری(. اعتیاد جنسی از تمام نوعی جنسی بعنوان 

لیست های بیماری های پزشکی جا مانده. شخصی تازه 

وارد قاطعانه به من گفت: این موضوع یک بیماری نیست. 

 معتادان جنسی افراد افتضاحی هستند. نظر ما بعنوان

جامعۀ معتادان جنسی در مورد چگونگی تعریف بیماری، 

فرهنگی  دستخوش گذر زمان و فرهنگ است. از نظر

هنوز اعتیاد جنسی، بعنوان یک بیماری در نظر گرفته 

 نشده است.

، 02و  03در قرن های 

عنوان یک خودارضایی ب

د شبیماری در نظر گرفته می

و شاهراه بدبختی ها و غم و 

اندوه بود. خودارضایی علت 

سوءهاضمه، تنگی شریان 

ادرار به مثانه، نابینایی، صرع، سرگیجه، از دست دادن 

ضعف حافظه، نرمی  نوایی، سردرد، ضعف و ناتوانی،ش

و علت اصلی دیگر پیشامد های وخیم بود. در  استخوان

بر این باور بود که  ( فروید0979) 1893سال 

. درمان و معالجه خودارضایی علت ضعف افراد است

خودارضایی بسیار سخت بود و در شرایطی همراه با عمل 

دارضایی همچنین جراحی و بهبودی طوالنی مدت. خو

-مرگ در گواهی فوت افراد نوشته میبعنوان علت اصلی 

 شد.

-خودارضایی تا سالها بعنوان علت اصلی امراض و بیماری

ها در نظر گرفته می شد، چیزی که حاال مضحک به نظر 

ی ( یک پزشک آمریکای0981) 1851می رسد. در سال 

ه کای را معرفی کرد به نام ساموئل کارترایت بیماری

کرد. نام این بیماری های آفریقایی حمله میفقط به برده

drapetomania  بود. )نوعی بیماری که فرد میل به

رد(. این بیماری باعث فرار از خانه و سرگردان شدن دا

شان فرار کنند. شد که برده ها از دست صاحبمی

پزشکی دیگر، بیماری اختالل حواس جسمانی را کشف 

د مردم نژاد آفریقا نسبت به نژادهای کرد که باعث می ش

دیگر هوش پایینتری داشته باشند. بیماری هایی از قبیل 

شیطانِ شاه )که فقط با لمس دست افراد خاندان 

 ovariomaniaسلطنتی بهبودی حاصل می شد(، 

روده ای  مسمومی (، خودسن باال)جنون در دخترهای 

همگی )ناشی از سموم تشکیل شده در روده خود فرد(، 

از جمله بیماری هایی بودند که توجه پزشکان را به خود 

 جلب کرده بودند، اما امروزه دیگر مورد پذیرش نیستند.

تصور ما از بیماری، ناشی از 

بهایی است که در مقابل آن 

پرداخت می کنیم. تا سال 

( الکلیسم 0885) 1956

بعنوان یک بیماری در نظر 

زشکی گرفته نمی شد. جامعۀ پ

الکلیسم را ( 0871) 1991( تا سال AMAآمریکا )

بعنوان یک مرض پزشکی و روانی در نظر نمی گرفت. 

همجنس گرایی هم بعنوان یک بیماری، مورد پذیرش 

( طبق نتایج 0807) 1968نبود، تا آنجایی که در سال 

و آزمایشات، بعنوان یک بیماری پذیرفته شد. در سال 

در فهرست طبقه بندی ( این بیماری 0870) 1992

 شده بیماری های بین المللی آورده شده است.

 072کوچکی که من زندگی می کنم،  در محله نسبتاً

متخصص روانشناس هست که در زمینۀ اعتیاد جنسی 

 SAکشور، انجمن  91فعالیت می کنند. در بیش از 

بصورت فعال وجود دارد و به زنان و مردان در حال 

و برای آنچه که  بهبودی از اعتیاد جنسی کمک می کند

بعنوان یک بیماری پذیرفته نشده است نسبتا خوب به 

 نظر می رسد.

بصورت  SAکشور، انجمن  03در بیش از 

در حال  فعال وجود دارد و به زنان و مردانِ

بهبودی از اعتیاد جنسی کمک می کند و 

برای آنچه که بعنوان یک بیماری پذیرفته 

 نشده است نسبتا خوب به نظر می رسد.

 

David W., Maryland, USA 
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 اهداء

 بین الملل SAبه 

 با استفاده ازکارت اعتباری

 دنیا پول رایج 7با 
 

 ابزارهای کاربردی

 چرخ 91کامیون 

 تسلیم از دار یک داستان خیلی خنده

دوست داشتم تا یکی از داستانهای  در همایش مادرید

اولیۀ خودم را در برابر تسلیم شده مشارکت کنم. 

پیشنهاد  03در مورد  .Roy Kمطابق با گفتۀ آقای 

و راه تسلیم در برابر ضربات شهوت و کسب موفقیت 

 روزافزون بر شهوت.

در روزهای نخستین پاکی جنسی ام، پاکی منفی 

یمه هوشیار باور داشتم و بصورت هوشیارانه و یا ن

ۀ دیگر می تواند حال مرا خوب داشتم که یک رابط

 گذاشته بودم کند. روابط معتادگونۀ جنسی را کنار

-ولی شهوت همچنان می

خواست که به مبارزه 

در یک لحظه برگردد. 

تخیالت عاشقانه بر من قالب شد و شماره تلفن یکی 

از مکانهای شهوترانی ام به خاطرم آمد. با بی میلی 

آنرا تسلیم کردم، به صورتی که فقط پاکی فیزیکی 

ام را حفظ کنم. احساس ناامیدی کردم و از تبعات 

 شهوترانی کردن ترسیدم.

اد هیکی از دوستان بهبودی به صورت تلفنی پیشن

داد که شماره تلفن را روی یک برگۀ کاغذ بنویسم، 

خالصانه دعا کنم و سپس آنرا بسوزانم. اما من 

یک کارت مومی شکل بصورتی دیگر آنرا انجام دادم. 

برداشتم و شماره تلفن را بر روی آن نوشتم. سپس 

 این لطفاً"فندکی برداشتم و شروع به دعا کردم. 

فندک را روشن کردم. و  "شماره را از ذهنم پاک کن

هیچ اتفاقی نیوفتاد. دوباره تکرار کردم و آتش را 

خدایا روشن کردم. ولی باز هم نشد. دوباره و دوباره. 

-این شماره لعنتی رو از ذهنم پاک کن، می لطفاً

فریاد زدم.  خواهم شهوترانی رو متوقف کنم.

کارت و شماره تلفن آتش گرفت و سوخت. دیگر 

هرگز به صورت عمدی دنبال آن شماره را نگرفتم و 

آن شماره هم دیگر هرگز به ذهنم بر نگشت. درست 

 اک مانداه ام.نیست که بگویم از آن زمان تا کنون پ

از چه  توانم بگویم دقیقاًنمی

زمانی بود.  به هر حال فقط در 

پاک هستم. برای این لحظه 

امروز و هر زمان که پریشان خاطر شوم ممکن است 

بیه ش تا نیاز به تکرار این روش داشته باشم. احتماالً

د کسی چرخ است. شای 02یک کامیون عجیب با  به

از دوستان بهبودی تمایل به راندن آنرا داشته باشد. 

اما روش من در برابر آن تسلیم خواهد بود. حریق! 

 ،به آتش نکشید ای پاک ماندن خانۀ خود ربرا لطفاً

 ت باشد.وحتی اگر شاهرگ گردنتان روی تیغ شه

Richard, Scotland U.K.

  

با بی میلی آنرا تسلیم کردم، به صورتی 

 فقط پاکی فیزیکی ام را حفظ کنم. که



 

 اخبار بد در معتادان جنسی گمنام

، چند اخبار بد هم برای ما معتادان جنسی وجود دارد. همانند تمام برنامه، آنها هم از SAپاکی در  بعد از سه دهه 

اخبار بد را منتشر خشی از این ب در این قسمت، ESSAYتجربه، توانایی و امیدمان بر می خیزند. در هر مجله 

تمام ابزارهایی که نیاز دارید تا آخر عمر بتوانید ساعت بوده که پاک بوده اید،  90کنیم. اگر تا به حال فقط به مدت می

 "فقط برای امروز"پاک بمانید را در اختیار دارید. و آن این است: 

را دنبال کرده ام،  SAمهم نیست که طول مدت پاکی ام چقدر است و این هم مهم نیست که با چه کیفیتی برنامه 

 من همواره یک معتاد جنسی هستم.

تمام آنچه که در زمان بیماری استفاده می کردم، مرا به نقطه ای رساند که سرانجام تمایل به کارکردن برنامه بهبودی 

SA .پیدا کردم 

 (AA 103گیدن با هر چیزی و هر شخصی را متوقف کردیم. ما مجبوریم. )ما جن

 SAکمیتۀ جدید تاریخچه و بایگانی در 

( را تاسیس کرد تا بتواند مطالب و منابع A&CH( هیئت امناء، کمیتۀ تاریخچه و بایگانی )0827) 2018در سال 

. جمع آوری SAاصلی انجمن را ثبت و نگهداری کند. وظیفه این کمیته بدین شرح است: حفاظت از تاریخچه انجمن 

مطالب از اشخاص و در دسترس قرار دادن آن برای دیگران تا از این طریق بتوان مراحل پیشرفت اصول و سنت ها 

 را ارزیابی کرد.

 کمیته هم اکنون در ساختار گروه ها در حال جمع آوری مطالب بیشتر از اعضای اولیه است. هیئت امناء اخیرا این

دستورالعملی را در راستای چگونگی جمع آوری مطالب تایید کرده و شامل سواالت پیشنهادی از اعضای اولیه که 

گروه خود هستند می باشد. رونوشتی از این  واجد شرایط برای بازگویی و مشارکت داستان شخصی خود و تاریخچه

 پرسشنامه در وب سایت رسمی انجمن قابل دانلود می باشد.

  saico@sa.org.



 

SA  سالگی 01در آستانۀ 

 

1974 (0858) 

  .Roy Kجلد این مجله تصویر آقای 

را نشان می دهد، با داشتن امید به 

گام برنامه در قبال  09استفاده از 

 شهوت رانی اش.

( مجلۀ 0858) 1974... در سال 

Time  شمارهApril 22  را از

صندوق پست برداشتم. داستان 

تصویر جلد آن در مورد الکلیسم 

جدیدی بود. آن شب اولین جلسه ام 

را رفتم. و بدین طریق بود که فهمیدم 

برای افراد مست شهوت  AAبرنامه 

نیز کار می کند. و من به اندازه یک 

 آدم مست و باده پرست ناامید بودم.

 

 

 

در  AA معتادان جنسی گمنام، یک برنامه بهبودی بر اساس اصول الکلی های گمنام می باشد و با کسب اجازه از 

 ( از دوازده قدم و دوازده سنت آنها استفاده می کند.0853) 1979سال 

January, 1981 (9031 بهمن) 

 شنبه شب در یک جلسه در غرب لس آنجلس: .Roy Kآقای صحبت 

اینجا جایی ست که اولین جلسه معتادان جنسی گمنام تشکیل شد. )فکر کنم در تمام دنیا(. در این اتاق بود، در 

  (0852بهمن  5)  January 25, 1981تاریخ: 



 

  



 

 SAهمایش های 

 

SIM (SA Internet Marathon) 
 9011ماراتون اینترنتی 

 93:03آذر ساعت  9الی  93:03آبان ساعت  03

 ، پخش زنده در وب سایت رسمی انجمنساعت در سر تا سر دنیا 42به مدت 

 

 

 

 2020همایش بین المللی نشویل 

 (S-ANONمعتادان جنسی )( و خانواده های SAمعتادان جنسی )

 9011دی  44الی  91تاریخ: 
Nashville, Tennessee Sheraton Music City Hotel 

https://www.designforliving2020.com/ 



 

 :گام های دوازده گانه 

 غیر قابلمان زندگی به طوری کهما اقرار کردیم که در مقابل شهوت عاجز بودیم   (0

 .شده بود اداره

تواند سالمت عقل را به ما باز می برتر از خودمانی یکه نیرو رسیدیمبه این باور  (9

 .گرداند

 مراقبت خداوند، بدان گونه که او رارا به  خود تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی (8

 .بسپاریم نیمکدرک می

 باکانه و موشکافانه از خود تهیه کردیم.بی اخالقیترازنامۀ  یک  (0

 .را به خداوند، خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم مانخطاهای دقیق چگونگی (5

 .ندک برطرفما را  شخصیتینواقص  ۀ کلی خداوندآمادگی کامل پیدا کردیم که  (9

 .کمبودهای اخالقی ما را برطرف کند که با فروتنی از او خواستیم (7

 برانج خواستارو  هفهرستی از تمام کسانی که به آنها زیان رسانده بودیم تهیه کرد (3

 .رت از تمام آنها شدیمخسا

افراد جبران خسارت کردیم، مگر  این بطور مستقیم در هر جا که امکان داشت از (2

 .در مواردی که انجام آن زیان مجددی بر ایشان و یا دیگران وارد کند

هر گاه در اشتباه بودیم، بدون معطلی شخصی خود ادامه دادیم و  ترازنامۀ ۀبه تهی  (01

 .اقرار کردیمبه آن 

مراقبه، خواهان ارتقاء رابطۀ آگاهانۀ خود با خداوند، بدان گونه که او راه دعا و از   (00

 .برای خود و قدرت اجرایش شدیمکردیم شده و تنها جویای خواست او را درک می

با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدمها، سعی کردیم این پیام را به   (09

 .تمام موارد زندگی خود به اجرا در آوریممعتادان جنسی برسانیم و این اصول را در 

  



 

 سنت های دوازده گانه: 

بستگی  SA وحدتما به  فردیمنافع مشترک ما باید در راس قرار گیرد، بهبودی  (1

 .دارد

مهربان  یدر ارتباط با هدف گروهی ما تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوند (2

باشند ما خدمتگزاران مورد اعتماد ما میکند. رهبران وجدان گروه بیان می درکه خود را 

 .کنندو بر ما حکومت نمی

 .است پاک شدنتنها شرط عضویت تمایل به ترک شهوت و از لحاظ جنسی  (3

کل انجمن هر گروه باید مستقل باشد مگر در مواردی که بر دیگر گروهها و یا  (4

 .ثیر بگذاردأمعتادان جنسی گمنام ت

رساندن پیام به معتاد جنسی است که هنوز  یک هدف اصلی دارد و آن ،هر گروه (5

 .در عذاب است

هیچ مؤسسه یا سازمان خارجی مرتبط را تـأیید و یا در  نبایدهرگز  SA گروههر  (6

مسائل مالی،  مبادابدهد.  آنهارا به SA  نام ۀاستفادۀ اجازآنها سرمایه گذاری کند و 

 .منحرف سازدملکی و شهرت ما را از هدف اصلی خود 

 .خود کفا باشد و کمکی از خارج دریافت نکند کامالً باید  SA گروههر  (7

8) SA ن توانند کارمندااما مراکز خدماتی ما می ؛ای باقی بماندباید به صورت غیر حرفه

 .خاصی استخدام کنند

9) SA  یا  های خدماتیتوانیم هیئتاما می ؛هرگز نباید سازماندهی شودبا این نام

نند ککسانی که به آن ها خدمت میدر برابر  ستقیماًم هایی تشکیل دهیم کهکمیته

 .مسئول باشند

هرگز  SA ل خارجی ندارد و نامئای در مورد مسامعتادان جنسی گمنام هیچ عقیده (01

 د.نباید وارد به مسائل اجتماعی شو

ما باید همیشه  .تبلیغ تاجاذبه است  ساسروابط عمومی ما بنا بر ا خط مشی (00

 .مطبوعات، رادیو، فیلم و تلویزیون حفظ کنیم گمنامی خود را در سطح

آور این است که باشد و همیشه یادهای ما می گمنامی اساس روحانی تمام سنت (09

 .ترجیح دهیمها شخصیتاصول را به 
 

  



 

 

 

 

 

 خداوندا

 آرامشی عطا فرما تا بپذیرم

 آنچه را که نمی توانم تغییر دهم

تغییر دهم تاشهامتی   

توانمآنچه را که می   

و بینشی که تفاوت این دو را 

 بدانم

 


