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TRADUÇÃO DO LIVRETO
Sex and Love Addicts Anonymous (S.L.A.A): TRIGGERS AS A RESOURCE IN
MEETINGS AND BEYOND.

DASA/ Grupo Flamengo
Rio de Janeiro/ 2015

Gatilhos como recursos – Em Reuniões e Fora delas
Introdução
Na comunidade de D.A.S.A. (S.L.A.A.), às vezes ocorrem confusões acerca de
comportamentos adequados durante as reuniões. O propósito desde livreto é
criar uma conscientização sobre essas questões desafiadoras, e oferecer
algumas definições, sugestões e orientações que possam ser úteis tanto para
grupos e indivíduos experimentando esses desafios, tanto dentro quanto fora
das reuniões. Não se trata de um manual de instruções sobre o que são
comportamentos aceitáveis ou inaceitáveis.
Tendo em mente a 4ª Tradição, que diz “cada grupo é autônomo, exceto em
assuntos que afetem outros grupos ou D.A.S.A. (S.L.A.A.) como um todo”, nós
reconhecemos que não existem regras de conduta para reuniões. Cada reunião/
grupo é encorajado a consultar a consciência coletiva nessas questões. Alguns
grupos podem já vir adotando procedimentos para lidar com questões
envolvendo gatilhos em linguagem e comportamentos em suas reuniões.

Contudo, mesmo que o seu grupo já tenha estabelecido diretrizes nesse sentido
ou ainda esteja começando a lidar com esses problemas, esperamos que este
livreto seja útil em suas discussões e decisões.
Ao longo deste livreto você irá encontrar seções chamadas “Reflexões de
companheiros”. Essas seções discutem como membros ou grupos lidaram com
situações difíceis, que podem ocorrer em reuniões. Se uma seção não for
adequada a você ou seu grupo, “pegue o que for útil e deixe o resto.”

Conceitos e Termos: gatilhos em reuniões – uma definição
O que é um gatilho? No sentido geral, um gatilho é um evento que causa
uma forte reação em nós ou pode nos estimular a praticar (atuar) a doença ou
entrar em anorexia (acting in).
Gatilhos podem lembrar experiências do passado, foras das reuniões, que
podemos ter ou não solucionado, ou até mesmo entregue ao Poder Superior.
Reflexões de companheiros: “O meu grupo define gatilhos da seguinte
maneira: Gatilhos podem ser pessoas, lugares ou coisas. Eles também
podem ser pensamentos, acontecimentos e comportamentos. Em teoria,
tudo pode ser um gatilho. Nossa vulnerabilidade a gatilhos depende de
nosso equilíbrio interior e serenidade. Gatilhos podem ativar padrões
adictivos e trazer à tona sentimentos e memórias, Eles podem causar
reações físicas e/ou emoções associadas a um estresse passado como:
impotência, abandono, abuso e rejeição.”
*Por favor, consulte o folheto Anorexia – Sexual e Emocional para exemplos
de comportamentos de “acting in” (anorexia) e o Texto Básico de D.A.S.A.
(S.L.A.A.) para exemplos de “acting out” (atuar na doença ou praticar).
Um exemplo de acontecimento que engatilha pode ser alguém em uma reunião
que se parece fisicamente com um antigo parceiro da ativa. Podemos
experimentar uma imediata sensação de ansiedade ou angústia ao ponto de nos
fecharmos por completo durante a reunião. Após a reunião pode acontecer de
evitarmos a pessoa ou agimos agressivamente ou de forma inadequada.
O segredo aqui é que a experiência foi um gatilho se trouxe à tona uma
resposta emocional ou física muito forte, que seria desproporcional à realidade.
Uma dica: sentimos-nos engatilhados quando experimentamos um sentimento
totalmente fora da realidade e do momento em si.
A ordem de eventos pelos quais passamos quando lidamos com um gatilho
pode ser dividida em três partes:
1) O acontecimento que nos engatilha
2) A nossa resposta ao gatilho
3) A reação à nossa resposta

Algumas vezes podemos reconhecer com muita clareza tanto os nossos gatilhos
quanto nossas respostas a estes. Outras vezes, o evento que nos engatilha passa
despercebido. Nós podemos ter dificuldade em identificar imediatamente a
fonte da nossa resposta emocional/ física, embora possamos sentir algo de
familiar e perceber também a familiaridade de nossa reação.
Por Outro lado, nós podemos nos encontrar engatilhados e perceber que
estamos praticando sem sentir qualquer reação emocional o gatilho.
Não é sempre fácil fazer a ligação entre um gatilho e a o trauma original.
Felizmente, nos programas de 12 passos, nós não precisamos sempre
identificar a fonte de um gatilho (embora possamos querer fazê-lo no 4º passo).
É mais importante identificar os gatilhos quando estes acontecem e usar os 12

passos e as outras ferramentas do programa para processá-los.
Reflexões de companheiros“Em uma determinada reunião de D.A.S.A.
(S.L.A.A.) uma pessoa tinha o hábito de levantar-se imediatamente e
procurar outro lugar para sentar-se sempre que eu me sentava ao seu
lado. Na primeira vez em que isso ocorreu, eu me senti desconfortável,
imaginando se tinha alguma coisa a ver comigo. Eu tentei pensar que
nãoera nada de mais. Quando a mesma coisa aconteceu (com a mesma
pessoa) em outras reuniões eu me percebi engatilhado com o velho
comportamento da anorexia, desejando retirar-me da reunião para
evitar a rejeição. Um leve desconforto e o sentimento de rejeição me
dominaram. Eu me perguntei se havia feito algo errado ou ofensivo. Um
dia, eu expus a questão à pessoa. Ela me disse que eu me parecia com
alguém ruim do seu passado. Isso foi extremamente importante para
resolvermos o problema. “Hoje nos sentamos juntos na mesma reunião
sem ocorrerem gatilhos e nos tornamos bons amigos no programa.”
[1] – O Engatilhamento
Aqui estão típicos exemplos de linguagem, comportamentos e vestuário que às
vezes identificamos como gatilhos em reuniões.
• Referência ao nome específico de uma atividade sexual.
• Nomes de locais ou estabelecimentos de prática
• Insultos ou estereótipos de raça ou gênero
• Comentários discriminatórios sobre orientação sexual
• Referência a endereços específicos na internet ou sites
• Linguagem ou sinais chulos
• Xingamentos
• Expressões de ódio
• Descrição detalhada de comportamentos de acting-out real ou fantasioso.
• Roupas provocativas ou decotadas (ex. tops, camisas “mamãe sou forte”,

shorts muito curtos, roupas [coladas] de academia).
• Usar afirmações sobre “você” ao invés de “Eu” no grupo.
• Flerte
• Atuar em um papel na reunião para provocar “certos tipos de respostas”.
• Dar e receber abraços no ambiente de reunião
• Colônia/ perfume

A lista de exemplos acima não é completa. Estes também não são regras e não
devem instigar a autocensura – nós a oferecemos como uma forma de manter o
impacto causado nas outras pessoas. Eles podem ser um ponto de partida para
diálogos fora das reuniões em ou nas reuniões administrativas. Considerando
essa lista, podemos também aumentar nossa conscientização sobre como
podemos afetar outras pessoas.
Reflexões de companheiros: “Eu estava tão focada no decote de outra
pessoa na reunião que eu não conseguia manter a minha atenção no que
ela estava partilhando sem uma opinião crítica dela. Eu achei a roupa
dela tão curta que me senti engatilhado. Eu a via mais provocativa do
eu gostava de me vestir. Eu me vestia de jeito exatamente oposto. Eu não
desejava chamar atenção para o meu corpo de jeito nenhum, porque
quando eu era nova e chamei a atenção do sexo oposto eu me fui muito
criticada pelas outras garotas. Quando eu me visto mais leve e sou
elogiada, eu me sinto desconfortável. Eu me torno crítica quando estou

perto de alguém que está recebendo atenção e/ou chamando atenção.”
Reflexões de companheiros: “Há um membro no meu grupo que
partilha com raiva e demoradamente sobre seus ex parceiros. Eu
percebo a sua frustração e procuro pensar compassivamente sobre a sua
situação. Mas a sua raiva engatilha alguma coisa em mim. Eu só quero
que ela veja a parte dela na situação, em vez de vociferar sua raiva na
reunião. O que me vem é o medo, e sinto minha própria raiva sendo
acessada”.
Pode ser tentador definir gatilhos em reuniões somente em termos de certos
comportamentos, tipos de linguagem e vestuário. Entretanto, quaisquer
comportamentos, linguagens ou roupas têm o potencial de engatilhar alguém
em determinados momentos. O que engatilha uma pessoa, pode não engatilhar
outra, e identificar gatilhos pode ser muito complicado.
Quando identificamos gatilhos como os listados acima, podemos nos distrair ao
colocar o foco no comportamento de OUTRA pessoa. Por um momento
podemos acreditar que outra pessoa é responsável pelo gatilho. Mesmo assim,
devemos ter em mente o fato que não podemos controlar o comportamento dos
outros. Podemos apenas fazer nossa parte, sendo compreensíveis com todos os
membros da reunião.
Adictos podem ser engatilhados quando algo inapropriado acontece ou
não. Cabe a nós saber nossos limites e agir de acordo. Assim como um
alcoólatra evita entrar em um bar, nós, dependentes de amor e sexo, podemos
decidir evitar determinadas reuniões de DASA (S.L.A.A.) nas quais nos
sintamos engatilhados. Ou podemos decidir aumentar a nossa frequência de
reuniões para nos ajudar a trabalhar nossa resposta ao gatilho. Ambas respostas
ao gatilho podem ser úteis.
Reflexões de um membro: “No final de uma reunião noturna fui
abraçada por um companheiro que considerava apenas amigo. O
abraço engatilhou minha carência por contato físico. Eu cresci com
pouco contato físico. Antes dessa noite eu nunca havia considerado
qualquer coisa além de amizade com essa pessoa. Como resultado sentime atraída por ela. Minha mente começou a ficar obcecada sobre como
conseguir mais contato e como eu poderia manipular para conseguir
isso. Perguntei-me o motivo de eu estar fantasiando sobre essa pessoa.
Partilhando com outro membro sobre se também sentia-se engatilhado
ao ser abraçado por essa pessoa eu decidi que “não abraçar ninguém
com quem eu não esteja me relacionando” seria um comportamento
acessório à minha recuperação. Percebi, com a ajuda dessa
companheira, que estava usando essa pessoa para distrair-me da
realizade e do estresse do dia a dia. No fim das contas, decidi que não
objectificaria outros seres humanos e manteria essa pessoa
somentecomo amigo.
Reflexões de companheiros: “Eu Achava que era sua a
responsabilidade por não me engatilhar. Aprendi que é minha a
responsabilidade de traçar limites e não me comportar como vítima.”
[2] Nossa resposta ao gatilho
Quando nossas emoções engatilhadas parecem automáticas, ou rígidas, elas
podem ser um padrão de resposta estabelecido desde cedo em nossas vidas.
Reflexões de companheiros: “Quando estou engatilhado, costumo
sentir uma reação emocional e retirar-me ou me desconectar da
reunião. Eu não percebo que faço isso porque minha mente está
ocupada, racionalizando desculpas plausíveis para o meu
comportamento. Por exemplo, minha cabeça dói, está tarde, está na
hora de ir embora, etc. Sendo um anoréxico é difícil identificar quando
estou agindo em minha doença.Quando a resposta emocional não é

adequada às circunstâncias , isso indica que preciso examinar meu
comportamento. Após ouvir as racionalizações em minha mente após ter
uma reação emocional a um gatilho, eu começo a entender em que
consiste em meu conportamento de anorexia ou de acting-out. Minha
resposta emocional é uma ferramenta. Eu posso utilizá-la para
identificar quando minha doença está racionalizando meu
comportamento doentio. Estou aprendendo quando eu preciso utilizar
mais diligentemente as ferramentas do programa.
Reflexões de companheiros: “ Às vezes por causa da frustração eu
digo errado o nome de uma pessoa. Eu tenho partilhado na reunião
quando essa situação ocorre os outros acenam acabeça
afirmativamente. É comum para mim trocar nomes durante um conflito.
A confusão de nomes é para mim uma reação ao conflito engatilhado.
Na hora do ocorrido não é engraçado. Entendi que quando as minhas
emoções estão à florda pele, elas podem provocar memórias de conflitos
do passado e eu não tenho o controle no momento. Eu aprendi que
posso continuar a fazer reparações à pessoa que eu estou identificando
meus gatilhos e aceitando minha parte nos conflitos do passado. Na
companhia de pessoas que me aceitam, eu sei que tenho o suporte para
modificar esse tipo de comportamento.”
[3] A reação à nossa resposta
Algumas vezes essas respostas emocionais perturbadoras podem engatilhar-nos
a praticar ou entrar em anorexia. Depende de nós eda qualidade de nossa
conexão com o poder superior se escolhemos ou não praticar compulsivamente
por causade nossos sentimentos.
O acting in pode tomar a forma de uma retirada anoréxica social ou emocional;
como ir embora de uma reunião, não atender o telefone ou não participar de
conversas.
Certos gatilhos podem levar-nos a caminhos já bem desgastados por rituais
com um resultado previsível: a prática compulsiva. Ela pode tomar a forma de
de quebar os limites de nossa abstinência com comportamentos fundo de poço,
como encontros de uma só noite, contatos com qualificadores (por exemplo
pessoas com as quais temos tendências adictivas), pornografia na internet ou
perseguição compulsiva (stalking).
Reflexões de companheiros: “Algumas vezes eu posso me engatilhar,
sem nemperceber que isso é uma resposta emociona,l e ir direto para o
desejo de praticar. Não necessariamente para o alívio de uma emoção
desconfortável, mas para sentir a sensação de entorpecimento que a
prática me oferece. Esse é o meu modo de “cair fora” dos sentimentos
desconfortáveis causados pelo gatilho.
Reflexões de companheiros: “Eu posso me engatilhar em fatasias
mesmo com as declarações mais inócuas. Por exemplo, se alguém
partilha sobre o seu desejo de entrar em contato com um qualificador, o
meu primeiro pensamento é que algum qualificador meu pode querer me
contatar também. Esse modo de pensar causa em mim um
entorpecimento momentâneo - um sentimento de que posso me sentir
validado por um qualificador. Em última análise, para mim, as reuniões
proporcionam um ambiente seguro, onde as experiências de gatilhos se
apresentam inestimáveis, permitindo-me confrontar o caminho da
adicção e tratar os meus medos e necessidades.”
Gatilhos e reações são pessoais
Tudo o que sabemos sobre gatilhos pode não ser tudo o que de fato existe.
Todos somos engatilhados por diferentes coisas e nossas histórias pessoais
tendem a determinar quais eventos serão classificados como gatilhos pessoais.
Nas reuniões e fora delas, a aparência de uma pessoa pode nos lembrar de um
qualificador do passado. Maneirismos e tons de voz ou gírias podem, sem

querer, engatilhar alguém. Uma colônia ou um perfume podem nos engatilhar
também. Podemos visitar lugares que causem-nos um forte gatilho emocional.
Podemos nos deparar com um trabalho de passos ou cartas antigas durante uma
limpeza que podem também nos engatilhar.
Nós podemos ter preconceito sobre o que é um típico comportamento
engatilhador. Em DASA (S.L.A.A.), cada membro tem algo para nos oferecer,
independente se por acaso ficamos ou não engatilhados por eles. Todos temos
algo para contribuir e às vezes essa contribuição pode engatilhar outra pessoa
na reunião. Porém isso também nos oferece a oportunidade de lidar com nossas
próprias questões trabalhando os passos naquele momento. Simpeslmente pode
ser a aceitação de que somos impotentes perante os gatilhos na reunião,
assumindo a responsabilidade por nossa reação a eles, entregando-a ao nosso
Poder Superior, vendo nossa parte no processo, fazendo reparações pela nossa
parte, e procurando ajuda de nosso Poder Superior através de oração e
meditação.
Aqui está o que o Texto Básico de D.A.S.A. (S.L.A.A.) diz sobre gatilhos em
reuniões e fora delas: “Membros de D.A.S.A. (S.L.A.A.) perceberam que o
grande valor terapêutico em de estar cercado de um largo espectro de pessoas
que incluem aqueless que em alguem momento oferecerama oportunidade de
agir para fora. Estando cercado de pessoas muito atrativas em D.A.S.A.
(S.L.A.A.), força-nos, nesse santuário, a aprender como interagir mais
humanamente com eles que foram nossos padrões fora da irmandade. Como
nós, essas pessoas são agora, em D.A.S.A. (S.L.A.A.) também buscando a
sobriedade e encontrando uma recuperação estável. Nós descobrimos , em
D.A.S.A. (S.L.A.A.) onde todos os dependentes de amor e sexo estão
presentes, que nós temos as bases comuns para identificação da doença
independente de quaisquer outros fatores. Em grande medida, as reuniões de
D.A.S.A. (S.L.A.A.) são um campo de treinamento imaginário onde nos
tornamos capazes em lidar com os outros de fora, que apresentam reais
ameaças à nossa sobriedade. Nós nos forçamos a enxergar por meio do
potencial adictivo dos indivíduos, quebrando a ilusão e e ntãoa dimensão
humana pode vir à luz., Aprendendo primeiro em D.A.S.A. (S.L.A.A.), essa
capacidade de enxergar por meio do potencial adictivo veio sendo levada para
quando lidamos com os outros que podem estar disponíveis. Esses valores
desenvolvido com o outro em D.A.S.A. (S.L.A.A.) torna-se o modelo que
aplicamos como padrão para relacionamentos reais fora de D.A.S.A.
(S.L.A.A.).” (S.L.A.A., Texto Básico pgs. 132-33).
Quanto mais nos conscientizarmos de nosso comportamento e fala, mais
poderemos nos sentir seguros nas reuniões. Muito do que encaramos nas
reuniões de D.A.S.A. (S.L.A.A.) tem origem na infância , ou em traumas e/ou
acontecimentos vergonhosos em nossas vidas. Pode ser útil manter-se
consciente disso nas situações que ocorrem nos grupos. O gatilho em reuniões
nos dá a oportunidade de trabalhar essas questões, que poderíamos ou não ter
consciência sobre elas. Podemos entregá-las ao nosso Poder Superior quando
trabalhamos o 3º passo do nosso programa de recuperação. Quando nos
conscientizamos de nosso compoprtamento e fala podemos manter a reunião
mais segura para todos. Mais importante, quando nos conhecemos melhor,
podemos ter a reponsabilidade de manter a reunião segura, para que ela
funcione para todos nós. Não precisamos responsabilizar os outros . Nosso
autoconhecimento nos ajuda a questionar-mo-nos sobre o que de fato
precisamos.
Reflexões de companheiros: “ Eu acho que os gatilhos são uma parte
necessária da recuperação. O importante para mim é estar em um local
seguro para que eu possa lidar com as emoções que são engatilhadas, e
me recuperar. Eu sou sensível à energia sexual nas reuniões. Quando me
sinto insegura, eu desejo fugir, mesmo que ninguém esteja fazendo
qualquer coisa para que eu me sinta assim. Por exemplo, ao invés de
estar presente emocionalmente em uma reunião onde o foco está voltado
para a energia sexual, eu mantenonho o foco em um homem em

particular que está tendo alguma dificuldade para manter-se na sala,
sentindo-se nervoso e “lutando contra o seu desejo”. Para me distrair
da energia da reunião, eu passo o restante do tempo fixando a minha
atenção na recuperação do companheiro enquanto estava com medo
dele. Só depois de um tempo eu consegui perceber que eu estava
sobrecarregada por aquela energia, que me lembra a minha família de
origem. Minha atitude natural de querer aparentar ser uma “boa
garota” me impediu de focar a atenção em mim e deixar a reunião mais
cedo. Com o tempo me senti segura para lidar com meus próprios
problemas. Com mais tempo de recuperação, a reunião se tornará um
bom lugar para trabalhar isso, mas ainda não me sinto pronta. Vou
emreuniões que me sinto segura e trabalho as “coisas” que estão dentro
de minhas atuais possibilidades. Recentemente, uma mulher estava
partilhando sobre sua relação com a mãe , e eu me senti muito
engatilhada, sentindo tanto dor quanto raiva. Mas eu estava pronta
para partilhar os meus sentimentos e depois da reunião continuei a
processá-los, com uma companheira. Se eu não me sentisse segura, eu
não estaria apta a trabalhar isso como eu fiz. Eu me engatilho por
várias coisas, muitas das quais são difíceis de identificar e prevenir”.
SOLUÇÕES – PARTE I: ferramentas para desarmar gatilhos em reuniões
Nas reuniões, alguns gatilhos serão mais fáceis de lidar do que outros. Quanto
mais pessoal um gatilho for, maior será a oportunidade de cuidarmos de nós em
primeiro lugar. Aqui estão algumas ferramentas que utilizamos quando estamos
engatilhados.
1. Nós temos a oportunidade de auto reflexão, de refletir com nosso Poder
Superior, com nosso padrinho/madrinha e com nossa rede de apoio
(aqueles no programa em quem confiamos).
A seguir uma série de questões que podemos nos perguntar:
• Estou engatilhado?
• Eu percebo o gatilho?
• O modo com alguém partilha engatilhou minhas questões?
• Esse alguém está sendo muito descritivo ou detalhado ao partilhar?
• Eu considero a linguagem que está sendo utilizada ofensiva?
• Eu considero suas roupas provocativas?
• Existe algo inconsciente, não verbal, me engatilhando?
• Eu preciso deixar a sala para cuidar de mim?
Podemos nos fazer outras perguntas – os gatilhos são pessoais ou é possível
que outros membros também estejam engatilhados? Se sim, é apropriado
discutir com essa pessoa após a reunião e/ ou o ocorrido pode ser discutido em
uma reunião administrativa?
A seguir estão uma série de ações que podemos realizar:
• Discutir nossos sentimentos com nosso padrinho ou outro membro de
D.A.S.A. (S.L.A.A.)
• Escrever em um diário ou realizar um inventário do 4º ou 10° Passo
• Dizer a uma cadeira vazia (representando a pessoa) seus sentimentos e
pensamentos
• Escrever uma carta para a pessoa e simbolicamente “deixar ir” (não envie
a carta)
• Amarrá-la em um balão e soltá-la.
• Colocá-la em uma garrafa e jogá-la no mar.
• Queimá-la, com segurança.
• Escrever uma instrução para a resposta ao gatilho, como “Eu sei que isso
me lembra de ______________, mas essa não é a mesma situação. Eu
posso lidar com ________________ de modo mais seguro do que reagir
ao gatilho com se ele fosse apropriado.

• Utilizar afirmações para bloquear o pensamento e mudar a atitude.

(Dizendo mentalmente a nós mesmos) “Pare!” “ Não reaja!” Concentrese no que está dizendo a pessoa que está partilhando.
• Visualizar o nosso Poder Superior cuidando de nós.
• Refletir sobre parte da nossa história pessoal que está associada ao gatilho.
Reflexões de companheiros: “Há uma pessoa no meu grupo que
responde (provavelmente sem querer) às partilhas, com expressões como
‘hmm’, ou ‘ahhh’. Eu vejo isso com o uma forma de conversa paralela,
ou retorno... como se a outra pessoa estivesse julgando o companheiro
que partilha. De fato, essa pessoa pode estar identificando-se com o
companheiro, mas eu vejo isso como um julgamento e isso me engatilha,
fazendo-me me sentir em um lugar inseguro para me expressar sem ser
julgada. Pode ser que seja meu problema ou não. Depois da reunião eu
posso falar com a pessoa. Eu também posso checar com outros
membros se eles também ficam engatilhados com as “respostas” do
nosso irmão em recuperação.”
Reflexões de companheiros: Um jeito que encontrei para lidar com
gatilhos é manter o foco em mim, e não nos outros. Todo o processo de
identificar ‘gatilhos em uma reunião’ pode se tornar uma oportunidade
para examinar meus sentimentos no momento em que estou
engatilhado.”
2. Ações que podemos tomar durante as reuniões
Nós podemos solicitar um momento de serenidade ou silêncio durante a
reunião. Caso necessário, podemos chamar a consciência de grupo ou uma
reunião administrativa. Podemos incorporar as sugestões que a maioria
concordar sobre o formato formato de reuniões. Por exemplo, grupos podem
permitir que membros levantem suas mãos se eles sentirem-se engatilhados. O
secretário lê um aviso com os procedmientos adequados a uma reunião e
oferece respostas adequadas aos membros. Em algumas reuniões, o grupo
chamam um voluntário para lembrar o grupo a manter sua conexão com o
Poder Superior , por meio de um intervalo de 30 segundos. Tomar algumas
ações pode criar um limites saudáveis para o grupo. Nós temos a capacidade de
criar um ambiente seguro para todos os membros ao cuidarmos de nossas
necessidades pessoais. Como dito acima, se nos sentirmos engatilhados durante
uma reunião, somos livres para deixar a sala – temporariamente, ou até
sentirmos que podemos voltar. Lembre-se, cada grupo é autônomo e não
precisa seguir o mesmo formato de reunião. Podemos discutir isso entre nós e
descobrir o que funciona melhor para nossas reuniões.
Reflexões de companheiros: “Após um membro sair de uma reunião
porque um recém chegado estava anotando o que estava sendo
partilhado, o grupo decidiu fazer uma reunião administrativa duas
semanas depois para discutir como lidar como esse tipo de coisa no
futuro. Durante essa reunião administrativa, falou-se sobre o medo da
perda do anonimato e da a sensação de conforto ao partilhar, que
poderiam ser prejudicados se estudantes e repórteres estivesses
presentes fazendo anotações nas reuniões. Em resposta a isso, foi
colocado que qualquer um que desejasse gravar a reunião poderia fazêlo sem ser detectado. Seria melhor para o grupo efetivamente entregar a
situação aos cuidados de Deus, ao invés de controlar o comportamento
de outras pessoas.”
Contudo, no futuro, se recém chegados tomassem notas durante a
reunião, o secretário usaria seu bom senso para perguntar a pessoa se
ela é um repórter ou estudante, e ter certeza de que todos os membros
presentes na reunião sejam informados sobre a resposta. Os membros
iriam decidir por eles prórpios como responder a situação, de acordo
com a resposta.

Mesmo que as anotações provocaram uma resposta emocional em
mais de um companheiro, esse grupo resolveu o problema sem
considerar que tomar notas em uma reunião seja potencialmente um
“comportamento engatilhador”. Esse evento relatado é mostrado aqui
para pontuar que determinados comportamentos podem ser gatilhos
tanto para agir para a prática quanto para a anorexia e que as próprias
reuniões podem servir como fórum sobre as diferentes possibilidades de
gatilho.”
Reuniões administrativas (Locais, Intergrupais ou mundiais) podem também
ser uma oportunidade para aprender com os outros. Mesmo em reuniões de
serviços podemos nos sentir engatilhados com o que outra pessoa fala ou faz.
Nós aprendemos com nossa experiência na medida em que continuamos
contribuindo com o bem estar da reunião tanto quanto nosso próprio bem estar.
Quanto mais participarmos do processo, mais seremos chamados ao
crescimento e à maturidade. Algumas vezes podemos precisar apenas
concordar em discordar, seguir em frente com os assuntos relativos à
irmandade.
3. Aqui estão algumas práticas espirituais adicionais:
• Procurar orientação de nosso Poder Superior;
• Tome um momento para meditar;
• Ler em voz alta os passos;
• Meditar por alguns instantes
• Lembre-se dos vários lemas: "Primeiro as primeiras coisas", "Faça o
simples", “Pegue o que quiser e deixe o resto”.
• Peça um momento de silêncio (geralmente durante uma reunião
administrativa);
• Recite Mantras;
• Exercícios respiratórios.
Reflexões de companheiros: "Meu Poder Superior pode falar comigo
através dos membros da reunião. Eu procuro o que me serve e deixo o
resto quando uma pessoa me engatilha. Às vezes eu preciso refletir
sobre o conceito de 'Princípios antes das Personalidades.' Eu gosto de
pensar que eu estou trabalhando em parceria com meu Poder Superior
".
Reflexões de companheiros: "Mesmo quando a consciência de grupo
foi atingida e tal conduta é descrita no formato da reunião, algumas
pessoas ainda não vão segui-la. Por exemplo, podemos ter instruções
específicas para não dar retorno na reunião, referindo-se a partilha de
outra pessoa em sua partilha. Concordando com a cabeça ou rindo
junto com a partilha da pessoa também pode ser interpretado como
retorno. Isto pode nos engatilhar e desencadear um desejo de controlar
o comportamento de outra pessoa, pedindo-lhe para mudar. Aqui há
uma oportunidade para deixarmos de tentar controlar o que está além
do nosso controle ".
Reflexões de companheiros: "Quando estou engatilhado durante a
reunião, eu tento relaxar, me render, e me lembrar para ´Deixe ir e Vá
com Deus’. Às vezes eu apenas me levanto e pego um copo de café.
Para sermos depoentes mais responsáveis, podemos fazer-nos as seguintes
perguntas:
• Minha partilha é....
• ...muito detalhada?
• ...sexualmente explícita?
• ...algo que seria mais bem partilhado com minha madrinha em vez do
grupo?

Será que a minha partilha.../ na minha partilha....
• ...contêm nomes específicos de pessoas, lugares ou coisas?
• ...contêm estereótipos ou insultos raciais ou de gênero?
• ...revela detalhes desnecessários?
• ...está me dando um “barato”?
• Será que ela precisa ser durante reunião?
• Posso dizê-la de forma bondosa?
• Estou pegando o inventário de outra pessoa?
• Eu estou dizendo isso apenas para os outros rirem (para que eu possa ficar
melhor relacionado)?
• Estou sendo honesto comigo mesmo e com os outros?
O que podemos fazer para ser ouvintes mais responsáveis:
• Em vez de preparar o que vamos dizer, nós podemos dar ao depoente toda
nossa atenção.
• Enquanto alguém está partilhando, podemos abster-se de conversar com
outras pessoas.
• Podemos perceber as semelhanças e como nós podemos identificar com a
partilha do depoente.
• Podemos evitar deixar a sala, enquanto alguém está partilhando; esperar
até o término da partilha.
Se não tivermos certeza se nossos comentários ou comportamentos podem
estar engatilhando, nós podemos perguntar aos outros membros da irmandade.
Como adictos em recuperação, aprendemos a tomar consciência da nossa
motivação ou agenda quando partilhamos algo questionável. Mais do que tudo,
é importante não usar a reunião como um lugar para praticar, verbalmente ou
de outra forma.
É importante lembrar que o depoente e o ouvinte têm a responsabilidade de
preservar a unidade de DASA. O depoente é responsável por partilhar de forma
que seja respeitoso a todos os membros do grupo. O ouvinte é responsável por
praticar o autocuidado de forma que não atrapalhe a reunião.
Como observado acima, só porque uma pessoa está "engatilhada", não significa
que alguém usou linguagem inapropriada ou praticou algum comportamento
inapropriado.
Reflexões de companheiros: "Para mim, parte da minha recuperação é
aprender a perceber o impacto que meu comportamento tem sobre os
outros".
Reflexões de companheiros: "Não podemos sempre evitar de causar
um gatilho. Afinal, o horário da reunião é para partilha de experiências,
força e esperança. Mas, no desenrolar não se deve incluir detalhes, que
são melhor discutidos com seu padrinho".
Reflexões de companheiros: "Tenho participado de reuniões onde a
presença de certos indivíduos desencadeia reações às minhas
experiências de abuso ou relacionamentos obsessivos em minha infância
e mais tarde na dependência ativa. Rezei pela boa vontade de escolher
um assento na reunião em que eu não precisaria ver aqueles que me
engatilham. Rezei para vê-los como Deus os vê, ou para vê-los como
eles são e não como lembretes de más experiências passadas. Eu rezei
por palavras e o pelo tempo correto para abordá-los, para estar aberto
para aprender quem eles são, sem as suposições negativas que a minha
própria dependência me levaram a fazer. Especialmente eu orei por
gratidão para entender que meu Poder Superior estava certo naquele
momento me oferecendo um desafio para crescer espiritualmente, para

praticar de princípios espirituais, para que eu pudesse ver Deus em
todos e curar as cicatrizes de dependência na minha própria alma.
Funcionou. Minha gratidão se tornou profundamente genuína quando a
realidade substituiu minhas reações engatilhadas, muitas vezes de forma
surpreendente. Eu experimentei a alegria de recuperação quando meus
gatilhos, um a um, foram dissipados, deixando-me aberto e disponível
para uma verdadeira intimidade, saudável comigo mesmo e com os
outros ".
Reflexões de companheiros: "Eu fiquei longe do DASA durante anos,
porque eu tinha um ressentimento forte para com uma companheira por
causa de um “qualificador” em comum. Eu fiz disso minha desculpa
para não frequentar as reuniões. Quando eu finalmente me arrastei para
as reuniões do DASA, ela estava lá e eu recuei. Saía das reuniões
quando a via ou não assistia às reuniões porque eu temia vê-la. Mas eu
falei sobre isso com o meu padrinho e abstive-me de fofocas. Eu sabia
que minha vida dependia dessas reuniões. Através do trabalho dos
passos e continuando a frequentar o grupo, eu vim a aceitá-la como
uma parte da minha recuperação, pois, como a Primeira Tradição me
ensina, “a recuperação pessoal depende da unidade de DASA”. Se eu
estou evitando o programa ou focando minha atenção em meu
ressentimento durante a reunião, eu não só estou ameaçando minha
própria recuperação, mas também a serenidade da unidade do grupo.
Ela e eu temos aprendido a negociar espaço e criar limites saudáveis, e
eu não posso negar que ela necessita da irmandade tanto quanto eu.
Minha recuperação só pode progredir se eu praticar o amor e a
tolerância e dou graças ao meu Poder Superior que a experiência me
deu a oportunidade de trabalhar longe do egoísmo e em direção à
humildade. Quando eu sinto ressentimento, eu digo, “Abençoe-a e me
ajude”, e eu sou capaz de me concentrar na minha recuperação, um dia
de cada vez".
SOLUÇÕES Parte II: ferramentas e uma planilha para desarmar os
gatilhos dentro e fora das reuniões.
Aqui estão algumas estratégias que alguns de nós acharam úteis para lidar com
os gatilhos, tanto em reuniões quanto em nossas vidas. Em vez de apenas
relatar nossas lutas com os gatilhos, nós podemos nos ajudar mutuamente a
desenvolverem habilidades que neutralizam ou enfraquecem aqueles
sentimentos intensos. A planilha no fim desta seção pode ser usada com a ajuda
de seu padrinho. Ela também pode ser útil como um exercício de grupo durante
uma reunião tópica sobre “desarmando gatilhos”.
A. Auto avaliação
• “Me olhando no espelho”. Nosso próprio comportamento pode nos
ensinar onde somos vulneráveis. Após relatar em um diário recaídas e
deslizes, podemos compartilhá-los com o nosso padrinho ou um
companheiro de responsabilidade. Ao pedirmos retorno, podemos
descobrir quão facilmente podemos ser enganados por nosso próprio
sistema de negação.
• “Não fique FISC” Quando sentimos a vida nos esmagar, gatilhos
começam a aparecer. Aprendemos a fazer uma avaliação rápida se
estamos: com fome, irritado/ansioso, solitário ou cansado (F-I-S-C).
Sabemos que devemos cuidar desses sentimentos imediatamente! Não
ousamos esperar! Estamos em risco! Nós geralmente não estamos
pensando direito!
B. Reformulando gatilhos sexuais e românticos com a realidade
• “Dessexualizando” a mensagem. Nossa percepção do mundo muitas
vezes ocorre através de nossos filtros sexualizados. Dedicar um tempo
para perceber quando usamos esses filtros pode ajudar a colocar-nos em
contato com situações e estresses específicos que podem desencadear

fantasias e/ou prática. Começamos a perceber que quando sexualizamos
as "mensagens" a realidade raramente corresponde com a nossa
imaginação!
Reflexões de companheiros: “Depois de estar em recuperação por um
longo tempo, eu agora me permito olhar para uma pessoa atraente. Eu
percebo o eu gosto. Eu poderia até dizer a mim mesmo: uau, isso me
atrai. Reflito sobre minha vida em recuperação e as lições aprendidas.
Atração física é apenas parte dos meus relacionamentos sexuais de
longo prazo e dos meus compromissos. Perdoo-me novamente pelo meu
passado e permito que os impulsos sexuais humanos vivam em harmonia
comigo. Logo, eu volto meu foco para outras coisas presentes em minha
vida e meus pensamentos seguem adiante".
• “Desromantizar a mensagem”. Assim como acontece com os gatilhos

sexuais, nossa tendência para formar ligações românticas com pessoas
indisponíveis e para idealizar e fantasiar sobre relacionamentos
impossíveis, muitas vezes fornece um alívio momentâneo dos estresses
do dia a dia. Quanto mais perto estamos dispostos a olhar para as
circunstâncias que nos fazem vulneráveis aos gatilhos românticos, mais
facilmente poderemos distinguir entre gatilhos e realidade. Uma vez que
entendemos nossos gatilhos, fica mais fácil entregá-los ao nosso Poder
Superior.
Reflexões de companheiros: "Às vezes eu repito em silêncio um mantra
como “Eu estou aqui. Eu estou no trabalho”, para me manter no
presente. Eu também posso me perguntar “o que eu preciso agora? ”, e
a resposta geralmente é um ou mais elementos do FISC - Estou com
fome ou, irritado, solitário, cansado ou às vezes simplesmente
entediado. Eu também acho útil me perguntar “o que a pessoa que estou
sexualizando/ romantizando tem que eu quero? ”. Por exemplo, eu
estava uma vez em um treinamento do trabalho. Encontrei-me muito
entediado e rapidamente desenvolvi uma paixão pela pessoa mais
atraente que encontrei na aula. Perguntei-me o que eu realmente queria
e percebi que estava romantizando para lidar com o tédio. Eu também
percebi que admirava o entusiasmo e o profissionalismo dessa pessoa,
como estes eram traços de caráter que eu queria ter. Quando percebi
que o que eu queria da minha colega não tinha nada a ver com ela
própria, suas qualidades “mágicas” desapareceram e meus sentimentos
sexuais e românticos pela pessoa sumiram".
Às vezes gatilhos podem parecer completamente alheios aos desejos
sexuais/românticos que experimentamos. Perguntando a nós mesmos as
seguintes perguntas pode nos ajudar:
• O “barato” que eu estou tendo do meu desejo sexual ou romântico está me
distraindo de coisas que eu tenho medo de lidar, como por exemplo, um
prazo de trabalho/escola que eu preciso alcançar, ou um problema de
relacionamento que está me causando ansiedade?
• Será que eu tenho um padrão de me ficar sexualmente excitado em
circunstâncias corriqueiras, por exemplo, durante momentos estressantes
no trabalho ou em determinados eventos sociais, como férias, festas?
• A minha sexualização ou romantização de uma determinada situação já é
familiar para mim?
• Que tipo de recompensa que eu ganho com esse tipo de atração
sexual/romântica?
• Acompanhando fantasias pós gatilho: Se continuarmos a fantasiar bem

depois que o gatilho sexual ou romântico acontece, nós podemos querer
olhar mais de perto as necessidades que nós estamos tentando satisfazer.
Qual é a recompensa emocional/romântica/sexual? Nós também
podemos registrar a quantidade de tempo e energia que investimos em
nossas fantasias. No processo, podemos descobrir que estamos

objetivando os outros para nossos próprios fins. Isso pode ajudar a
pensar nas consequências de seguir com nossa fantasia. Ao ponderar
sobre como essa história pode terminar, as consequências potenciais
podem nos assustar o suficiente para permanecer na linha. Pode ajudarnos a perceber que estamos à procura de uma validação ao invés de
procurar uma intimidade verdadeira e reciprocidade emocional.
• Trazendo a realidade no momento do “engatilhamento”: Podemos querer

substituir nossas fantasias com os seguintes tipos de declarações: "Essa
pessoa é atraente, NO ENTANTO, eu não preciso praticar meu desejo";
"Eu me sou suficiente, tendo um parceiro ou não"; "Eu tenho intimidade
e amor. Eu tenho a ajuda do meu Poder Superior para ficar bem comigo
mesmo". Nós escolhemos trocar uma vida de fantasias com a vida real.
Começamos a procurar amor e expressão sexual nos lugares certos.
Reflexões de companheiros: "Quando tenho uma fantasia sexual sobre
uma mulher, eu paro e me lembro que ela é mãe, filha ou esposa de
alguém. Isso me traz de volta à realidade e tira o foco da fantasia. Da
mesma forma, quando eu me envolvo em intrigas românticas, meus
comportamentos saudáveis me lembram de viver na realidade e não na
fantasia. Quando eu penso em termos de fantasia o objeto de minha
fantasia torna-se irrealista e inalcançável. Embora eu não me sinta
pronto para relacionamentos, eu uso a ferramenta dos comportamentos
saudáveis para me lembrar que eu não posso me envolver em fantasias
se eu quero avançar na minha recuperação".
C. Conscientização dos impulsos: tirando férias de nossos impulsos.
• Dez segundos. Nós podemos esperar dez segundos antes de praticar por

causa de um gatilho ... respirar fundo e contar até dez devagar. Nós
clareamos nossa mente a fim de refletir sobre o que estamos sentindo
naquele momento. Nós podemos pedir ao nosso Poder Superior por
clareza.
• Oração. Nós respondemos a gatilhos, repetindo frases significativas, as
meditações que funcionam melhor para nós ... palavras que nos tiram da
prática e nos devolvem de volta à realidade: a oração da serenidade, a
oração do terceiro passo, vários lemas, repetindo os passos ou uma
oração de nossa própria escolha.
• Agendamento. Nós "agendamos" eventos que serão perigosos. Nós
aprendemos a prestar atenção ao sentimento instintivo que diz:
"Cuidado!" Percebendo que estamos prestes a fazer algo que pode
resultar em prática, telefonamos para um membro e perguntamos se
poderíamos ligar e checar depois do evento. A responsabilização é um
dos melhores meios de dissuasão para afastar pensamentos impulsivos
que tememos. Por exemplo, "eu perguntei ao meu padrinho se eu
poderia chamá-lo antes e depois de destruir minha coleção de
pornografia". "Eu liguei para um companheiro em recuperação antes de
participar de um evento onde meu qualificador poderia participar e me
dispus a ligar novamente quando o evento terminou". "Fui convidado
para um evento social. Sendo um anoréxico social, eu estava com medo
de ir. Então eu liguei para uma pessoa da minha reunião antes de eu ir
para o evento e, em seguida, novamente no meu caminho de volta para
casa".
• Redirecionando a atenção. Um comportamento saudável pode ser usar
uma habilidade ou truque para redirecionar nossos impulsos. Quando
nos conscientizamos que nós estamos à deriva em fantasia sexual ou
romântica, damos um estalo no pulso com um elástico. A resposta
visceral sentida pode trazer uma volta à realidade. Em seguida, entre em
contato com alguém e use qualquer outra ferramenta do programa para
impedir a prática.
D. Aceitar nossa impotência sobre pessoas, lugares e coisas.
• Aceitando os nossos sentimentos. Rogamos a Deus por ajuda. É normal

sentir uma reação inicial ao gatilho. Outra coisa é mergulhar nesse
sentimento. Tentar lutar contra os sentimentos só aumenta seu poder.
Ruminando no gatilho, mergulhando em um período de fantasia,
circulando o bloco para outro "barato", etc. ... eles são o início desses
tão familiares rituais. Então, nós aprendemos a entregar o gatilho
rapidamente para o nosso Poder Superior, como ensinado no 3º passo,
quantas vezes for necessário.
• Pessoas. Aceitamos que podemos continuar a ser engatilhados por
determinadas pessoas, independentemente da sua intenção de nos
provocar. Se elas têm a intenção de nos engatilhar deixa de ser
importante quando aprendemos a ser responsáveis por nossos próprios
gatilhos. Nós temos pouco ou nenhum controle sobre as outras pessoas.
Aceitamos que só podemos transformar a nós mesmos. Com o nosso
padrinho, podemos fazer uma lista e planejar uma estratégia para cada
gatilho.
• Locais. Aceitar que determinados locais são previsivelmente lugares de
recaída para nossa dependência. Nós decidimos sobre a forma de lidar
com eles como o uso de rotas que contornam tias "lugares de prática".
Nós fazemos cuidadosos preparativos para viagens sóbrias para fora da
cidade.
• Coisas. Aceitamos que algumas coisas nos desencadeiam sentimentos
sexuais ou românticos: imagens, objetos, materiais impressos, sons,
gravações, cheiros, sabores, toques, etc. Quando necessário, nós
eliminamos os dispositivos que trazem essas "coisas" em nossas vidas.
Talvez a TV a cabo, dispositivos de gravação/reprodução, acesso à
Internet sem filtro, chats de bate papo, determinadas assinaturas de
revistas, a nossa agenda telefônica (com números de qualificadores),
presentes de um caso passado. Nós limpamos nossa casa e nosso local
de trabalho, tornando-os lugares seguros ... lugares onde nós não
estaremos ansiosos para praticar ou para entrar em anorexia. Onde
podemos descansar e desfrutar de serenidade.
• Aceitando a dor. Nós aceitamos o desconforto da crise de abstinência.
Nós aprendemos com os outros que esses sentimentos vão passar. Nós
usamos apoio para ficarmos sóbrios um dia de cada vez - um minuto de
cada vez, se necessário. Enquanto /os dias e as semanas passam, nós
aprendemos que a dor desaparecerá e será substituída por serenidade,
clareza e paz.
E. Buscando suporte.
Telefonando para os outros. Contatamos nossa madrinha e amigos do
programa imediatamente antes dos efeitos do gatilho piorarem. Partilhamos
honestamente nosso perigo para os nossos companheiros de recuperação.
Nossa admissão aberta e honesta para o nosso "esquadrão antibomba"
normalmente desarma este evento explosivo. Em nossas conversas com os
outros, aprendemos que não são apenas gatilhos românticos ou sexuais que nos
abalam. Nós prestamos atenção para fortes sentimentos de atração, êxtase e
repentinos pensamentos ou imagens que achamos atraentes. Nós damos igual
atenção aos ressentimentos, raiva, depressão, desesperança e medo. Isso inclui
o medo ou a antecipação de prática ou anorexia.
Telefonar antes de praticar é talvez o mais difícil de todos os métodos. No
entanto, é a conexão espiritual entre nós mesmos e o espírito da outra pessoa
em recuperação que podem nos ajudar a ficarmos sóbrios. Sabemos que vamos
precisar de prática antes de nos tornarmos hábeis com esta ferramenta.
Trabalhar os Passos. À medida que trabalhamos os Doze Passos, nós
gradualmente experimentamos a cura e aprendemos as ferramentas que ajudam
a nos manter sóbrios. Gatilhos que costumavam nos esmagar gradualmente
perdem seu apelo. Nós não desistimos quando deslizes acontecem, pois eles
são nossos professores e não nossa ruína.
Um espírito dócil. O Programa fornece-nos um estilo de vida que neutraliza
gatilhos. Nós praticamos os passos dez, onze e doze diariamente... prontamente
admitindo erros, buscando orientação espiritual e procurando ajuda.
Planilha
(Nota: Se for necessário mais espaço use um papel separado).
1. Anote um evento onde você foi impotente para evitar a armadilha provocada
por um gatilho familiar.

2. Anote um evento onde você desarmou um gatilho e evitou o remorso da
prática.

3. Liste seus gatilhos frequentes:
Pessoas_________________________________________________________
Lugares_________________________________________________________
Coisas__________________________________________________________
4. Liste algumas estratégias que você está usando com sucesso:

5. Quais práticas espirituais específicas você vai usar na sua recuperação?

6. Liste outras estratégias com as quais você gostaria de ficar mais hábil:

Vou marcar um horário com minha madrinha ou outro membro a fim de
esclarecer minhas estratégias pessoais.
Padrinho/madrinha/outro
membro_________________________quando______________CONCLUSÃ
O
Gatilhos em reuniões e em nossas vidas diárias podem ser oportunidades para
chegarmos a uma maior consciência de nós mesmos. À medida que
continuamos a expandir essa consciência, experimentamos nossa reunião como
um ambiente seguro para partilhar sobre nossos gatilhos quando eles ocorrem.
Alguns de nós têm visto as reuniões como oportunidades para ter encontros
seguros com gatilhos familiares e não familiares. Nós podemos trabalhá-los
usando as ferramentas do programa, como trabalhar os passos, e oração fora
das reuniões da irmandade, além de apadrinhamento, literatura, escrita e
telefonemas.
Este folheto pode ser uma ferramenta útil para nos ajudar a identificar as
características dos gatilhos e nossas respostas potenciais. Nossa esperança é
que ele continua a encorajar todos na irmandade para fazer perguntas e debater
assuntos que ajudem a lançar luz sobre a nossa parte no processo de
engatilhamento. Este processo contínuo nos oferece a oportunidade de tomar
certas medidas através de uma consciência espiritual maior, quando
descobrimos como lidar com gatilhos no ambiente de reunião e além deste.
A irmandade dos Dependentes de Amor e Sexo Anônimos está disponível para
todos os que têm o desejo de parar de viver em um padrão de dependência de
amor e sexo. Quando compartilhamos a nossa experiência, força e esperança
juntos em recuperação, nós, como indivíduos, temos a responsabilidade de
apoiar uns aos outros. Quando trabalhamos nossos gatilhos nas reuniões, temos
a oportunidade de crescer na recuperação. Lembrando-se da Primeira Tradição:
Nosso bem-estar comum deve vir em primeiro lugar; a recuperação individual
depende da unidade de DASA.
31

