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Ce este dependenţa?
„Nu mai mă pot controla deloc.”

Are în jur de patruzeci de ani şi lucrează singur
având succes. Este rapid, atletic şi vigilent. Însă
în weekend bea – nu bere, ci vodcă, şi destul de
multă. După aceea are dureri de cap şi nu se mai
poate concentra bine. Valorile ficatului au
crescut. Ştie că bea prea mult; ştie că este în
pericol; ştie că soţia sa suferă. Şi îi pare rău de
aceasta. Dar nu se schimbă. Este dependent.
Vodca deţine controlul.
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Arată slabă şi trasă la faţă; este epuizată, dar cu
o privire hotărâtă. Timp de mulţi ani a refuzat să
crească în greutate. Este ceva cu totul nebunesc
– însă kilogramele în plus sunt un adevărat
coşmar pentru ea. Este ceva cu totul nebunesc –
şi ea ştie aceasta. Familia s-a resemnat, toate
încercările terapeutice au eşuat. Valorile sângelui
ei sunt proaste şi doreşte ajutor. Dar există un
lucru pe care nu vrea să-l schimbe: greutatea ei.
Şi aceasta este tot dependenţă. Ea nu mai deţine
controlul – greutatea ei este cea care deţine
controlul.
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Consiliul de conducere se află în sesiune.
Directorul are un teanc de hârtii în faţa
lui, gata pentru a fi semnate. Toţi ceilalţi
aşteaptă cu încordare şi stingheriţi, să
vadă ce se va întâmpla. Nu este greu de
văzut: este prea beat ca să poată semna.
Şi nu este pentru prima dată. Însă nimeni
nu a îndrăznit vreodată să vorbească
despre aceasta. El este directorul băncii,
la urma urmei, şi dacă … Şi aceasta este
dependenţă. Alcoolul îl stăpâneşte pe
acest bărbat şi întregul personal
de lucru.
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Pentru un fumător este
„normal” să fumeze
douăzeci, treizeci de ţigări pe
zi. S-a obişnuit astfel, soţia lui
s-a obişnuit şi ea, şi tot aşa şi fetiţa lor. Ea îl iubeşte
pe tăticul ei. Pe faţa lui se văd clar semnele
îmbătrânirii şi ale fumatului. Pielea lui şi-a pierdut
strălucirea ei sănătoasă, gingiile i s-au retras de
pe dinţi, iar vocea îi este mereu răguşită. Tuşeşte
continuu, având o boală cronică ce afectează
plămânii, împiedicând respiraţia. Şi totuşi, el
continuă să fumeze. Soţia sa este îngrijorată de
sănătatea lui, iar fiica sa l-a rugat deseori:
„Tăticule, încetează să mai fumezi! Poţi să faci
cancer la plămâni!” Deseori s-a hotărât să facă
aceasta. Dar încă fumează. Şi aceasta este
dependenţă. Ţigările deţin controlul.
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Dependenţa este ceva de neînţeles. Dar în
termeni simpli înseamnă că sunt prizonier.
Uneori realizez aceasta, iar alteori nu – dar
oricum sunt prins în cursă. Când încerc să mă
eliberez, îmi dau seama că sunt un prizonier.
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„Pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac
binele, dar n-am puterea să-l fac. …
O, nenorocitul de mine!
Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?

Romani 7,18.24

Dependenţa nu înseamnă doar „să bei prea
mult.” Dependenţa este o boală. Şi dacă
încerc să mă schimb, nu pot. Sunt dependent;
este ceva ce deţine controlul asupra mea.
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În cazul alcoolului

Ajutorul care ajută
într-adevăr

Sinceritate

Nu trebuie să ne jucăm niciodată cu
dependenţa. În cazul alcoolului, adevărata
cauză a consumului obişnuit este dependenţa
de băutură – nu dorinţa de socializare, de a te
simţi uşurat după munca grea sau nevoia de
„relaxare”. Acestea sunt doar scuze care ne
distrag atenţia de la adevărata cauză:
dependenţa de alcool.
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Este destul de greu să ajuţi o persoană
dependentă, dar în acelaşi timp este destul de
simplu. Mai presus de orice este nevoie de
sinceritate, deschidere, fermitate şi iubire
neegoistă.

Deschidere

Nu încerca să te păcăleşti singur sau să păcăleşti
persoana care are probleme cu alcoolul. Arată
deschis că eşti cu totul împotriva alcoolului şi că
acesta este un drog. În acelaşi timp, arată în mod clar
că apreciezi persoana care are probleme cu alcoolul.
Dacă îţi place să bei sau să fumezi, atunci, cu tot respectul
cuvenit, nu poţi fi un ajutor potrivit. Vei da o solie continuă
celui dependent, cum că fumatul sau băutura în cantităţi
moderate nu are nici un fel de urmări, când de fapt nimic
nu poate fi mai greşit decât aceasta. Cineva va trebui în
cele din urmă să plătească pentru fumatul şi băutura ta
„moderată” – fie tu însuţi, fie cel de lângă tine, care nu
are o voinţă atât de puternică pentru a fi moderat.
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Fermitate
Este nevoie de curaj pentru a lucra cu cei
dependenţi. Este nevoie de curaj pentru a
permite împrejurărilor să lucreze şi a le putea
suporta. Este nevoie de voinţă pentru a fi
dispus să-ţi pierzi prietenii şi să fii urât, să pari
lipsit de inimă pentru rude şi vecini. Dar cel
dependent are nevoie de tine. Dacă are un
astfel de prieten, are pe cineva pe care se
poate baza. Iar cuvintele şi faptele tale
vor avea greutate.

oistă

Iubire neeg

Este exact ce are nevoie cel dependent –
oameni care sunt gata să rişte pentru el. Are
nevoie de oameni care sunt fermi cu el pentru
binele lui, nu ca să se apere pe ei înşişi. Oameni
care sunt deschişi pentru binele lui, şi care nu se
lasă stăpâniţi de simţăminte. El pur şi simplu are
nevoie de oameni care nu sunt preocupaţi de ei
înşişi, şi care sunt într-adevăr interesaţi de
binele lui.
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El era înfuriat peste măsură. Ţipa şi striga. Ea
cunoştea scenariul. El era înalt şi puternic, ea
era slabă. Până acum el nu devenise niciodată
violent, dar primejdia exista cu siguranţă.
Atmosfera era tensionată. Apoi el a lovit
dulapul cu piciorul, a spart vaza …
În cele din urmă, ziua s-a scurs cu bine.
Dar dimineaţa următoare a fost diferită şi
neaşteptată. Ea şi-a exprimat în mod calm,
sigur şi deliberat iubirea ei pentru el. Iubirea
ei nu s-a schimbat, iar el nu s-a îndoit de
aceasta. Dar la fel de calm, sigur şi deliberat,
ea a spus că nu va mai accepta nici o repetare
a unei astfel de scene. Avea să plece pentru
totdeauna. El nu s-a îndoit că ea avea să facă
aceasta. A fost pentru prima dată când a avut
loc o astfel de scenă.
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Alcoolismul se
dezvoltă pe furiş

Alcoolismul poate fi clasificat în patru faze
diferite. Acestea descriu etapele caracteristice
de dezvoltare.
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Faza pre-alcoolică
Această fază este caracterizată prin a bea aşa
cum se obişnuieşte în societate. Nimeni nu se
gândeşte la aceasta. Chiar şi oamenii care de
regulă nu beau îşi permit să bea „o înghiţitură
bună” cu ocazia unor evenimente speciale.
Tocmai această omniprezenţă a alcoolului, faptul
că este recomandat în public sau în particular,
oferă alcoolului puterea pe care o are în
societate. Nu poţi scăpa de el în nici un loc – între
prieteni, la lucru, la biserică, la supermarket sau
la staţia de benzină – alcoolul este disponibil
întotdeauna şi peste tot.
Cinci la sută din populaţie va pieri datorită
acestei acceptări generale a alcoolului. Alte cinci
procente se află într-o mare primejdie – aceasta
înseamnă zece procente din muncitori, şoferi de
camioane, surori medicale, doctori, profesori,
etc. Poate lovi pe oricine – alcoolul nu face
discriminări.
Pagubele cauzate de această fază „pre-alcoolică”
sunt imense. Este marele vârtej care atrage în
cursă pe toţi potenţialii alcoolici, împingându-i
spre faza următoare pe calea dependenţei.
15

Faza de început
Când băutura în scopul socializării trece în mod
„normal” la faza următoare? Din momentul în
care nu mai beau pentru că îmi este sete, ci
datorită efectului pe care alcoolul îl are asupra
mea. Acesta este un pas periculos, pentru că
alcoolul a devenit acum un drog pentru mine.
Pentru a te relaxa seara, pentru a-ţi dezlega
limba sau pentru a fi pur şi simplu fericit,
alcoolul este recomandat ca un calmant cu
efecte secundare grave.
Această fază de început poate dura câteva luni
sau câţiva ani. În acest timp, alcoolul devine tot
mai important pentru mine. Mă obişnuiesc cu
el. Gândurile mele se învârt în jurul acestui
drog. Vorbesc despre el; glumesc în legătură cu
el. Nu pot să admit că am nevoie de alcool, dar
beau mereu, chiar şi atunci când nu vreau. Apoi
conştiinţa mă tulbură. Beau pe ascuns.
Cel care bea îşi pierde tot mai mult respectul de
sine. Este el însuşi doar atunci când are alcool.
Pas cu pas alunecă în faza critică.
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Cu câţiva ani în urmă am condus o grupă de
oameni într-o drumeţie pe bază de post. Era la
coborâre şi mergeam printre viile situate la est
de Stuttgart. Vorbeam cu toţii şi eram bine
dispuşi. Însă unul din participanţi mi-a atras
atenţia. Îmi spunea mereu despre calităţile
diferitelor soiuri de struguri, despre frumuseţea
viei şi despre faptul că aştepta cu nerăbdare să
aibă „o sticlă de vin bun” la sfârşitul acestei
drumeţii. La început nu am bănuit nimic, dar pe
măsură ce timpul trecea lucrurile deveneau tot
mai clare. Gândurile omului se învârteau în jurul
alcoolului. Nu voiam să cred aceasta. Am
întrebat-o atunci pe soţia sa. Ea a dat din cap.
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Faza critică
Acum cel dependent se luptă. Ştie foarte bine
că are probleme cu alcoolul, dar nu vrea să
recunoască. Se luptă tot mai mult, devenind tot
mai mult acaparat de boală. Încep să apară
lipsuri de memorie. Bea dimineaţa pentru că
atunci observă primele simptome când lipseşte
băutura. Când bea, se scuză zicând: „Este cald
azi, trebuie să beau ceva!” Sau, invers: „Este
frig azi, trebuie să mă încălzesc puţin.” El îşi
pierde prietenii. Are probleme la muncă. Soţia îl
părăseşte. Devine tot mai izolat.
Deseori alcoolicul cântăreşte preţul: Ce este
mai important, alcoolul sau soţia sa? Slujba sa
sau „o mică înghiţitură”?
În acest timp alcoolicul are nevoie de ajutor.
Dacă nu primeşte oferta de ajutor în timpul
acestei faze, drogul va lăsa urme de neşters pe
trupul său în timp ce alunecă în faza cronică.
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Faza cronică
Persoana bolnavă este acum atât de schimbată,
încât defecte grave devin permanente.
Pierderea memoriei, tulburări de personalitate,
ciroză hepatică, şi alte boli psihice şi fizice sunt
rezultatul anilor îndelungaţi de consum alcoolic.
Chiar dacă un alcoolic se opreşte din băut
(pentru că trupul său nu mai poate să tolereze
alcoolul), deseori urmarea este o persoană cu
totul dependentă, cineva care nu se mai poate
orienta şi descurca singur. Aceste persoane nu
mai pot să se integreze în societate. Au ajuns
pe treapta cea mai de jos a vieţii.
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Calea alco

Consumul de alcool

Faza pre-alcoolică
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Eliberarea
din punctul de vedere al credinţei

Nu „doar ciocolată”
Când eram copil îmi plăcea foarte mult să
mănânc dulciuri, îndeosebi ciocolată, şi deseori
mâncam între mese. În unele zile, mai ales atunci
când eram plictisită sau când trebuia să fac ceva
care nu îmi plăcea, simţeam o poftă puternică de
a mânca ciocolată, deşi ştiam că nu era bună
pentru dinţii mei.
După ce am terminat şcoala m-am mutat în alt
oraş ca să-mi continui educaţia.
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Desigur, aceasta presupunea să învăţ pentru
teste şi să citesc cărţi care erau atât de
neinteresante, încât erau o adevărată tortură
pentru mine. În astfel de momente, dorinţa de a
mânca ciocolată era foarte puternică. Simţeam în
mod literal gustul ei pe limbă şi aveam o dorinţă
irezistibilă de a o avea. Aşa că în cele din urmă
mergeam la un supermarket după colţ şi
cumpăram un baton de ciocolată, gândind de
fiecare dată: „Voi mânca doar un rând.”
Dar după ce mâncam un rând, urma în mod
inevitabil al doilea rând, al treilea, şi aşa mai
departe, până ce în cele din urmă mă gândeam
că nu are rost să mai păstrez restul, aşa că
mâncam întreg batonul. Iar în zilele când îmi era
greu să studiez, batonul de ciocolată era urmat
curând de un altul.
Viaţa de student a adus o mulţime de schimbări
în viaţa mea. Cam în acest timp am început să
cred în Dumnezeu având primele mele experienţe
cu El. În ciuda acestui lucru, problema mea cu
ciocolata a rămas, îndeosebi în timpul examenelor.
În acelaşi timp, mi-am dat seama tot mai mult că
nu era bine ce făceam. La început mi-am
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îndreptăţit purtarea, gândind că era bine să
mănânc ceva dulce ca sursă de energie pentru
învăţat. Dar de câte ori mâncam un alt baton de
ciocolată eram chinuită tot mai mult din cauza
mustrărilor de conştiinţă. Deşi am început să-I
predau această problemă lui Dumnezeu în
rugăciune, am căzut în repetate rânduri în
vechiul meu obicei.
Între timp am început să fiu interesată de hrana
sănătoasă. Am încetat să mai mănânc carne şi am
început să folosesc tot mai mult produse din
făină integrală. Într-o zi, când am cumpărat
câteva produse dintr-un magazin naturist, am
luat acasă o revistă despre alimentaţia
sănătoasă. Însă am cumpărat imediat după aceea
şi un baton de ciocolată. În timp ce studiam în
acea după-amiază am mâncat întreg batonul.
Apoi am luat o scurtă pauză şi am răsfoit revista
despre alimentaţia sănătoasă. Am observat că
exista şi un articol despre ciocolată şi am citit
despre toate efectele rele care survin în urma
consumului ei. A fost o mustrare puternică
pentru mine ce mi-a străpuns inima. Mi-am dat
seama dintr-o dată că, deşi mă rugam în această
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privinţă de ceva timp, nu am luat niciodată o
decizie hotărâtă de a nu mai mânca ciocolată. Şi
mai mi-am dat seama că Dumnezeu nu avea să
trimită un înger ca să mă oprească. Aşa că, chiar
atunci, în acel loc am luat hotărârea şi am
încredinţat pe deplin problema lui Dumnezeu.
Voiam într-adevăr să fiu eliberată de această
dependenţă.
Mi-am mărturisit lipsa de respect faţă de corpul
pe care mi l-a dat Dumnezeu, cerându-I să mă
cureţe. Din Cuvântul Său am ştiut că problema
era acum rezolvată. Şi până în prezent, după
aproape treizeci de ani, nu am mai avut niciodată
probleme cu aceasta.
C. S.

„Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul
vă va face liberi.”
Ioan 8,32
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Acea experienţă a fost „doar” despre ciocolată –
nu despre alcool, nicotină sau alte droguri. Şi totuşi,
esenţa problemei este întotdeauna aceeaşi:
Pe de o parte, nu mă pot elibera singur de
dependenţă. Am nevoie ca Dumnezeu să
mă schimbe.
În acelaşi timp, am nevoie să iau o decizie clară că
vreau să fiu eliberat. Dumnezeu nu va face pentru
mine ceea ce pot face eu.
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Nu astfel!
În timpul unui curs pentru a te lăsa de fumat, am
întrebat participanţii în sesiunea introductivă ce
aşteptau ei de la acest curs. Un bărbat în jur de
patruzeci de ani a răspuns: „Mă aştept ca tu să
mă faci să renunţ la fumat.” El voia ca eu să iau
decizia pentru el ca să se lase de fumat. I-am
spus: „Eu te pot sprijini, dar tu trebuie să iei
decizia.” După câteva întâlniri, acest bărbat nu a
mai vrut să participe deloc. Nu putem să ne
eliberăm niciodată în felul acesta.

Libertate

Cap

tivit

ate
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În cazul alcoolului

Un seminar cu rudele

Despre ce este vorba?
În seminarul nostru cu cei care sunt rude ale
unor oameni dependenţi, nu ne-am plâns unii
altora de situaţia nefericită în care ne găsim.
Nici nu l-am acuzat pe soţul alcoolic, pe tată sau
mamă ca fiind cauza tuturor problemelor
noastre. Şi nici nu am dorit doar să ne încurajăm
unii pe alţii.
Nu, ci mai degrabă am văzut că alcoolismul şi
persoana dependentă sunt două lucruri
diferite. Persoana ca atare este demnă de iubit;
dar prin consumul de alcool, prin legătura sa cu
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acest drog, s-a schimbat. Tatăl devine violent;
mama îşi neglijează copiii – şi totul din cauza
acestui demon. Alcoolul a luat în stăpânire
persoana respectivă şi mediul său înconjurător.
Trebuie să învăţăm să urâm alcoolul şi să
renunţăm la el din toată inima, şi în acelaşi timp
să iubim persoana în cauză cu aceeaşi
intensitate, fie că este vorba de un prieten, o
mamă, un tată sau un soţ. Dar de regulă tocmai
acest lucru ni se pare greu de realizat, pentru că
aceste două elemente au devenit una.
De asemenea, este necesar să înţelegem cauza
şi efectul, şi să stabilim nişte cauze bune,
îngăduind consecinţelor să vină – chiar dacă pot
fi dureroase. Nu putem da pur şi simplu la o
parte urmările băuturii.
Pe lângă aceasta, contează şi ajutorul practic.
Cum trebuie să mă raportez la această situaţie
nefericită? Cum trebuie să reacţionez când el
sau ea se îmbată iar? Cum pot să renunţ la rolul
meu stereotip? Pentru aceasta este nevoie de
ceva mai mult decât doar consiliere şi sprijin
activ, pentru că ajutorul necesar depăşeşte
capacitatea noastră: trebuie să ne rugăm în
mod inteligent.
31

„Ei au contribuit la
aceasta” – problema coalcoolismului

Familia este cuibul alcoolicului. Familia i se
alătură, chiar dacă el este beat în mod regulat,
ţipă la copiii sau distruge mobila.
Pentru cei din afară se păstrează imaginea unei
familii intacte. Băutura primeşte explicaţii şi este
scuzată. Problema presantă din familie – alcoolul
– nu este menţionată, ci mai degrabă este
evitată. În aceste împrejurări alcoolicul poate
continua să bea. Ori de câte ori este beat, poate
să doarmă liniştit acasă. Aici este îngrijit, fără nici
un fel de urmări grave de care să se teamă. La
urma urmei, este încă cea mai puternică
persoană, iar ceilalţi din familie au nevoie de el.
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Acasă

Toţi ştiau despre aceasta, dar nimeni nu spunea
nimic. Din afară, totul părea armonios; dar în
cămin tot iadul se dezlănţuia. Când tatăl venea
acasă noaptea târziu, fiecare ştia ce avea de
făcut. Copiii se ascundeau, mama încerca să-l
oprească, să-l domolească şi să-i distragă atenţia.
Dar aceasta îl înfuria şi mai tare. De fiecare dată
se temeau cu toţii pentru mamă – dar nici unul
dintre ei nu a îndrăznit să-i stea în faţă. Iar
imineaţa mama avea să-i asigure din nou: „Tatăl
vostru a avut o zi foarte încărcată şi are nevoie de
odihnă.” Ce nonsens! Ştiau cu toţii realitatea, dar
nimeni nu îndrăznea să spună adevărul. Şi astfel
acest joc rău continua mai departe.
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Im Seminar mit Angehörigen

Rolurile în familie
„Tatăl meu a fost un alcoolic, şi m-am căsătorit
cu un bărbat care bea de asemenea. Tatăl meu
obişnuia să strige, iar soţul meu poate fi foarte
agresiv atunci când este beat. Dar acesta este
căminul meu.”
Deşi ne este greu să înţelegem, acest model se
repetă din nou şi din nou. În ciuda disperării
prin care poate trece un copil cu o situaţie
familială ameninţătoare, drumul este pavat
înaintea lui ca să repete aceeaşi experienţă în
anii de mai târziu.
Sunt învăţate şi alte roluri:
Pentru a salva onoarea familiei,
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sunt oferite performanţe extraordinare. Unul
dintre copii, de regulă cel mai mare, devine
eroul. Dezvoltarea sa este caracterizată de
note mari la şcoală, un succes atletic şi
recunoaştere din partea celorlalţi, prin care în
mod inconştient el încearcă să menţină pacea
în familie. Dar este în mod constant dezamăgit.
Nu este capabil să rezolve problema
reală – alcoolismul tatălui său.
Apoi mai există şi oaia neagră a familiei –
eternul ţap ispăşitor. Acest copil se răzvrăteşte
şi creează multe probleme. Comportamentul
său antisocial este foarte bătător la ochi.
Se ocupă cu furtişaguri, se asociază cu benzi
35

Der Weg aus der Sucht

criminale, căutând astfel să atragă atenţia
asemenea fraţilor săi, dar încearcă şi să fugă de
acasă. O fată care creşte în rolul acesta – de
regulă este al doilea copil al familiei – va pleca
cât mai curând de acasă încercând să formeze o
legătură stabilă cu un bărbat.
Al treilea copil este deseori mai retras – el este
copilul cuminte. Se joacă singur. A învăţat încă
de timpuriu să nu se opună ordinii familiei.
Trăieşte în propria lume de vis, deseori
neputând discerne realitatea, pentru că este de
nesuportat. Acest copil este de regulă mai
bolnăvicios decât ceilalţi copiii, şi în multe
cazuri face pe el în pat timp îndelungat.
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Rolul clovnului familiei este deseori adoptat de
un copil venit mai târziu pe lume. Acest copil
aduce buna dispoziţie în „arena” familiei,
făcând totul mai uşor suportabil. La şcoală este
clovnul clasei, deşi de multe ori ceea ce face el
este nepotrivit şi supărător.
Toate aceste şabloane sunt roluri ce se pot
schimba. Dacă primul copil pleacă de acasă,
oaia neagră a familiei devine dintr-o dată un
erou. Dar la baza tuturor acestor roluri se află
dorinţa după afecţiune, şi fiecare rol îşi are
dezamăgirile lui, pentru că toţi copiii sunt siliţi
să-şi recunoască neputinţa de a schimba ceva
în căminul lor.
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În cazul alcoolului

Calea eliberării de
dependenţă

Cei dependenţi rareori vor cere singuri ajutor
Cel dependent are nevoie de ajutor pentru a
scăpa de dependenţa sa. Rareori va cere singur
ajutor. Prietenul sau persoana care-l ajută are
nevoie de mult tact şi de un ochi ager pentru a-i
putea oferi ajutor la momentul potrivit. Nu are
nici un rost să încercăm să-l convingem pe cel
dependent împotriva voinţei lui – el trebuie să
dorească ajutorul.
O persoană demnă de încredere poate câştiga
încrederea celui dependent; de fapt, doar pe
această bază poţi oferi ajutor.
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Punctul cel mai de jos
Cum ştiu care este timpul potrivit? Nu trebuie
să-l spionez pe cel dependent, nici nu este
necesar să număr sticlele goale, sau lucruri de
felul acesta. Alcoolicul va ajunge singur la
punctul când în mod evident are nevoie de
ajutor. El a ajuns la punctul cel mai de jos.

Timpul, împrejurările şi încrederea
în Dumnezeu
Când alcoolicul atinge punctul cel mai de jos
simte nevoia de a fi ajutat, iar acest ajutor
trebuie să fie veritabil, practic şi imediat.
Deseori aceasta înseamnă o schimbare de
împrejurări (mediul înconjurător şi prietenii).
Este nevoie de mult timp (în primele săptămâni
şi luni, de regulă trebuie să fii prezent în fiecare
zi; iar mai târziu, este necesar mai puţin contact
personal). Este nevoie de încredere în
Dumnezeu, atât din partea celui care ajută, cât
şi din partea alcoolicului.
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Făcând totul oficial
Când cel dependent ajunge la punctul cel mai
de jos, este dispus să accepte ajutor, dar voinţa
sa este slabă. Dificultăţile şi simţămintele
puternic negative pot pregăti calea pentru o
criză. De aceea, după un timp scurt de
reflectare, este de cea mai mare importanţă ca
totul să fie „făcut oficial.” Trebuie specificată
forma de ajutor într-un contract semnat de
ambele părţi.
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Care va fi conţinutul acestui contract? Se va
specifica controlul financiar, domiciliul,
folosirea timpului, contactul cu ceilalţi oameni,
şi alte domenii importante ale vieţii. Este
necesară o hotărâre fermă din partea celui care
doreşte să fie ajutat. Şi, de asemenea, este
nevoie de o angajare deplină din partea celui
care ajută. Vor fi conflicte. Timpul acesta când
cel dependent trebuie să facă faţă simptomelor
lipsei băuturii, este un timp foarte greu pentru
ambele părţi. Dar merită efortul. Cel dependent
va face fiecare pas înainte în mod voluntar – el
poate anula contractul oricând. Dar dacă face
aceasta, va trebui să se descurce fără nici un
ajutor, şi cu siguranţă va cădea mai jos.
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Sunt posibile recidivările
Pot exista recidivări în acest timp. Atât cel
dependent, cât şi cel care îl ajută să se refacă,
se află în primejdia de a-şi pierde curajul. Însă
o recidivare nu înseamnă neapărat o cădere
voluntară în patima dependenţei. Un ajutor
dat imediat, clarificarea cauzelor şi închiderea
oricărei uşi lăsate deschise, va deschide calea
pentru refacere şi sănătate.
Semnul de a te opri: Dacă există tot mai multe
recidivări, deseori aceasta înseamnă că trebuie
să te opreşti.

El s-a lăsat de fumat şi băutură – dar încă mai
avea nevoie de ajutor. Avea nevoie deseori de
încurajare şi sprijin. Pentru un timp a locuit în
apartamentul nostru de la subsol. Dar s-a înfuriat
din nou şi a dărâmat uşa. Acesta a fost semnul că
trebuie să ne oprim – încă un astfel de incident şi
terapia avea să înceteze. Astăzi el este un om
sănătos: alcoolul, nicotina şi izbucnirile de mânie
aparţin cu toate trecutului.
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Ai nevoie de ajutor?
Vrei să fii ajutat?
Vrei într-adevăr să fii ajutat?
Atunci suntem bucuroşi să
îţi oferim ajutor!

IG

Institutul pentru promovarea sănătăţii
Tel. +49 (0)2747–9201 345

Dacă doriţi să citiţi:
De ce nu bei?
Deseori mi s-a pus această întrebare …
Sper că această broşură vă va oferi
un răspuns la această întrebare; că
va înlătura ignoranţa şi înşelăciunea,
şi că va demasca alcoolul ca fiind ceea
ce este – unul din cele mai periculoase
droguri de pe pământ!
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