S.L.A.A.

Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości
Sex and Love Addicts Anonymous ®
Służby polskiej Wspólnoty S.L.A.A. udostępniają i rozprowadzają literaturę w formie
elektronicznej i drukowanej, są to głównie tłumaczenia oryginalnych tekstów dostępnych
u Służb Ogólnych Wspólnoty S.L.A.A. (S.L.A.A. F.W.S. - www.slaafws.org). Oto kompletna
lista, dostępnych po polsku materiałów S.L.A.A. (w nawiasach zapisano tytuły oryginalnych
tekstów anglojęzycznych):
• Książki:
− „Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości” - tekst podstawowy Wspólnoty Augustyńskiej
S.L.A.A. ("Sex & Love Addicts Anonymous" The Basic Text for the Augustine Fellowship,
Sex and Love Addicts Anonymous ),
− Zestawy „Biuletynu” w tomach po 12. kolejnych wydań, polska gazetka S.L.A.A.,
inspirowana anglojęzycznym magazynem S.L.A.A.: "the Journal".
• Ulotki:
− „12. Kroków S.L.A.A.” ("The 12 Steps of S.L.A.A."),
− „12. Tradycji S.L.A.A.” ("The 12 Traditions of S.L.A.A."),
− „12. zasad określających warunki kontaktów z publikatorami” ("12 Recommended
Guidelines for Dealing with Media/Public"),
− „Anoreksja: seksualna, towarzyska, uczuciowa.” ("Anorexia Sexual, Social, Emotional"),
− „Czy jesteś uzależniony/a od Seksu? Czy jesteś uzależniony/a od Miłości?” ("Addicted to
Sex? Addicted to Love?"),
− „Dla Profesjonalistów: Informacje o S.L.A.A.” ("For the Professional: Information About
S.L.A.A."),
− „O co pyta nowicjusz?” ("Questions Beginners Ask"),
− „Obietnice” ("The Promises"),
− „Odstawienie. Droga do życia w wolności, radości i nadziei.” ("Withdrawal: Gateway to
Freedom, Hope, and Joy"),
− „Preambuła S.L.A.A.” ("The S.L.A.A. Preamble"),
− „Sponsorowanie. Wyjście z izolacji.” ("Sponsorship A Return from Isolation"),
− „Sugestie dla nowicjuszy” ("Suggestions for Newcomers"),
− „Ustanawianie własnych granic” ("Setting Bottom Lines"),
− „Uzależnienie od seksu i miłości: 40 pytań do autodiagnozy” ("Sex and Love Addiction:
40 Questions for Self-Diagnosis"),
− „Witaj.” ("Welcome"),
− „Wstęp do S.L.A.A.” ("Introduction to Sex And Love Addicts Anonymous").
• Materiały dostępne tylko w formie elektronicznej:
− „Czy anoreksja wiąże się z twoim uzależnieniem od seksu i miłości? Jeśli tak, to w jaki
sposób? Odpowiedzi na pytania z kwestionariusza.” ("Does anorexia tie in to your sex
and love addiction? If so, how? Responses to a questionaire."),
− „Zestaw dla początkujących – H.O.W.” ("H.O.W. - The Beginners Kit").
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