
 

 
  خصائص إدمان الحب والجنس   

 
 مدمنى الحب والجنس المجھولين)م.ح.ج.م.(

 

 نتعلق عاطفيا مع أناس بدون أن نعرفھم . جنسيا و/أو. حيث أن لدينا القليل من الحدود السليمة فى عالقاتنا مع اآلخرين ، فإننا نتورط 1
 
ً من الھجر2 إليھا, كاتمين عن أنفسنا و عن اآلخرين  فى عالقاتنا المدمرة و المؤلمة و نظل نرجع والشعور بالوحدةِ ، فإننا نستمر . خوفا

 ً  .هللوألنفسنا و.  ألصدقائنا ولمن نحبھم  احتياجنا لإلعتماد على الغير .. ونزداد عزلة وتجنبا
 
األحيان يكون لدينا أكثر من عالقة جنسية  بعض . خوفنا من الحرمان العاطفى أو الجنسى يدفعنا للسعى و التورط فى عالقة تلو األخرى ,وفى3

 أو عاطفية فى نفس الوقت .
 
, والشفقة و/أو اإلحتياج ألن ننقذ أحدھم أو  سىالجن بين الحب من جھة,, واإلحتياج واإلنجذاب الجسدى أو . يختلط علينا األمر فى فھم الفرق4

 ينقذنا أحدھم ,,من جھة أخرى .
 
فإننا بإستمرار نبحث عن العالقات واإلتصال  بھا . نشعر بالفراغ والنقص عندما نكون بمفردنا. وعلى الرغم من أننا نخشى الحميمية واإللتزام5

 الجنسى .
 
ً نستعمل الجنس  والحسد بالذنب والشعور بالوحدة والغضب والخجل والخوف. نحن عادة ما نصبغ ) التوتر والشعور 6 ( بالجنس.فنحن دائما

 . الدعم أواإلعتماد العاطفى كبدائل إلحتياجنا للعناية و
 
 .نحن نَستعمُل الجنس والتورط العاطفى للتالعب باآلخرين والسيطرة عليھم .7
 
 ة و تشتت أذھاننا بشدة .. تعوقنا الخياالت العاطفية و الھواجس الجنسي8
 
 . نتھرب من مسئوليتنا عن أنفسنا باإلرتباط بأناس غير متاحين لنا عاطفيا .9
 

 .واألنشطة الجنسية القھرية والمالحقات الرومنسية.نظل مستعبدين لإلعتماد العاطفى  10
 

 الجنسية والعاطفية يعنى التعافى . للشھية خط أً أن فقداننافإننا قَد نَتراجُع عن ُكل العالقات الحميمة ونظن  . لتََجنب الشعور بالضعف، 11
 

ألنھم لم يكونوا عند حسن ظن تخيالتنا  نلومھم . نفترض مواصفات سحريةَ فى اآلخرين,نضعھم فى صورة مثالية ونسعى ورائھم , ثم 12
 وتوقعاتنا عنھم .
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