Vsebina
UVODNE MISLI ................................................................................................................................ 2
POTREBA PO PIJAČI IN OMAMA ................................................................................................ 4
1. Človek uživa alkohol pogosto v večjih količinah ali v daljšem časovnem obdobju, kot
je nameraval ............................................................................................................................................... 14
2. Stalno želi ali si neuspešno prizadeva prekiniti ali kontrolirati uživanje alkohola ......... 15
3. Veliko časa preživi v dejavnostih, potrebnih za pridobitev in pitje alkoholnih pijač in
da si opomore od posledic pitja ........................................................................................................... 17
4. Nepremagljiva želja in hrepenenje po alkoholu ........................................................................ 18
5. Ponavljajoče se uživanje alkohola in neizpolnitev obveznosti ............................................. 19
6. Nadaljevanje uživanja alkohola kljub težavam v odnosih ..................................................... 20
7. Opustitev ali zmanjšanje pomembne socialne, poklicne ali sprostitvene dejavnosti
zaradi uživanja alkohola ........................................................................................................................ 21
8. Ponavljajoče se uživanje alkohola in smrtno tveganje ............................................................ 22
9. Nadaljevanje z uživanjem alkohola kljub jasnim dokazom o škodljivosti tega početja
........................................................................................................................................................................ 23
10. Spreminjanje tolerance .................................................................................................................... 24
11. Nesposobnost abstiniranja in abstinenčna kriza ...................................................................... 26
NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE ODVISNIŠKE OBRAMBE............................................................27
OSEBNOSTNO SPREMINJANJE..................................................................................................30
ŠKODLJIVO DELOVANJE ALKOHOLA NA ČLOVEŠKI ORGANIZEM ................................33
TELESNE MOTNJE.........................................................................................................................33
DUŠEVNE MOTNJE........................................................................................................................36
POSTAVLJANJE DIAGNOZE ........................................................................................................39

ZDRAVLJENJE .................................................................................................................. 43
PRIMERI ZDRAVLJENJA..............................................................................................................44
Odločitev posameznika in pomembnih bližnjih ............................................................................. 46
Motivacija za abstinenco in soočenje s krizo .................................................................................. 47
Odklanjanje pomoči ................................................................................................................................ 50
RAZVOJ ODVISNOSTI OD ALKOHOLA IN PRIPRAVLJENOST NA SPREMEMBO ........51
ODVISNI OD ALKOHOLA SE LAHKO USPEŠNO ZDRAVI ...................................................56
KDAJ SE ODVISNIK OD ALKOHOLA ZAČNE ZARES ZDRAVITI? .....................................57
POMEN PREDSTAVITVE PRI ZDRAVLJENJU ODVISNOSTI ..............................................58
CILJI REHABILITACIJE .................................................................................................................... 59
TERAPEVTSKI DOGOVOR USMERJA ZDRAVLJENJE ..................................................... 60
NAJ BO VAŠ ZADNJI RECIDIV ZADNJI! ...................................................................................63
Tehnika sproščanja - globoko dihanje ............................................................................................... 78
Jacobsonova tehnika sproščanja –progresivna mišična relaksacija ......................................... 78
Vizualizacija .............................................................................................................................................. 79
Humor .......................................................................................................................................................... 80
Predstavitev življenja .............................................................................................................................. 81
Nekaj knjig in filmov o odvisnosti in samopomoči ..........................................................84
Literatura .......................................................................................................................................85

Lidija Kociper: UREJANJE ODNOSA.......................................................................... 86
Barbara Simonič: PROCES ODVISNOSTI IN ALKOHOLIZMA V DRUŽINAH
............................................................................................................................................... 104

1

UVODNE MISLI
Pred bralcem je novo izvirno delo s področja zdravljenja odvisnosti od alkohola, nastalo
na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj psihiatra Jožefa Kocipra. Še pred nekaj leti so
kandidati za zdravljenje odvisnosti od alkohola imeli na razpolago le nekaj uporabne in
njim prilagojene literature, pa še ta je bila razprodana in dostopna le v knjižnicah. Na
srečo se je to spremenilo. Leta 2014 je pod uredniškim vodstvom doc. dr. Maje Rus
Makovec izšla knjiga Zgodbe upanja, ki so jo napisali terapevti in terapevtke Enote za
zdravljenje odvisnih od alkohola na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. Zdaj pa
imamo pred sabo novo knjigo Piti ali ne piti, ki bralcu ponuja še drugačen pogled – tako
na bolezen, kot na proces zdravljenja. Vidi se, da je dr. Kociper psihiater, ki zna dobro
izkoristiti danosti v zasebni psihiatrični ambulanti. Njegova predanost pacientom in
iskrena želja, da bi jim pomagal na čim bolj učinkovit način, ga je vodila tudi k pisanju
priročnika, kar ta knjiga v bistvu je. Bralca na zanimiv in poglobljen način seznani z
različnimi pogledi na odvisnost, hkrati pa predstavi tudi najbolj sodobne načine za
diagnostiko te bolezni. Poseben del namenja tudi obravnavi recidiva, saj se zaveda, da
je recidiv sestavni del dogajanj v procesu zdravljenja. Dodana so vprašanja, s pomočjo
katerih zdravljenci in njihovi bližnji lahko sami ugotavljajo, kako je odvisnost od
alkohola spremenila njihovo življenje. Morda se bodo ravno skozi iskrene odgovore na
ta vprašanja odločili, da poiščejo strokovno pomoč. Še posebej zato, ker so pri nastajanju
te knjige sodelovali tudi zdravljenci in njihovi bližnji, ki so s svojimi tehtnimi izjavami
in izkušnjami dodali uporabno vrednost strokovnemu delu besedila.
Proces zdravljenja odvisnosti od alkohola zahteva sodelovanje celotne družine, še
posebej partnerja. Tega se zavedata tako avtor te knjige kot njegova žena, Lidija Kociper,
ki je prispevala poglavje o urejanju oziroma izboljševanju partnerskih odnosov. Zelo
jasno pokaže, da so napetosti v medosebnih odnosih vir nesporazumov, ti pa se pri osebi,
odvisni od alkohola, lahko iztečejo v recidiv oziroma ponovitev bolezni. Skupni cilj
terapevtov in zdravljencev je, da bi njihove družine zaživele življenje brez alkohola in v
polnosti medosebnih odnosov. Knjiga Piti ali ne piti je lahko zelo dober uvod v takšno
spremembo.
Doc. dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med., spec. psihiatrije
Družinska terapevtka
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SREČA
Sreča je skrivnostna dama.
Nikoli ne prihaja sama.
V njeni senci vedno skrita,
mir in zdravje ji sledita.
Sreča skromna je in zadržana,
a je od vseh najbolj iskana.
Nepredvidljiva, nevsiljiva,
večkrat nedosegljiva.
Sreča je plemenita dama.
Ljubezen je njena mama.
Sreča ne sklepa kompromisov,
drži se svojih le predpisov.

Milena Šeligo
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POTREBA PO PIJAČI IN OMAMA
Pitje je ena od temeljnih potreb človeka in človeštva že od zdavnaj. Kjer je voda, tam
nastane in se ohrani življenje. Tudi človeštvo hrani vire voda in živi tam, kjer je
zagotovljeno preživetje narave in človeka.
Potreba po pijači se pojavi takoj po rojstvu, ko novorojenček začne sesati mleko.
Trdnejša hrana pride šele sčasoma, ko postane otrok zrel, bolj odporen in potrebuje več
koncentrirane hrane. In če pogledamo drugi konec človeškega življenja, staranje in
umiranje, je zelo podobno: na koncu človek potrebuje le požirek pijače, da si navlaži
usta.
Poleg vode in raznih pijač že tisočletja človek ustvarja tudi alkoholne pijače in druge
snovi, ki vplivajo na duševnost. Sveto pismo in druge stare knjige govore o pozitivnih
in negativnih lastnostih uživanja alkohola: »Vino razveseljuje srce človeku, da pusti
sijati obraze bolj kakor olje, kruh podpira srce človeku« Ps 104,15. »Pijanost razvname
jezo neumnega v njegovo spotiko, zmanjšuje njegove zmožnosti in zadaja rane« Sir
31,30. (Sveto pismo, SSP)
Alkohol je zakonita evropska droga. Uporabljamo ga za toliko namenov, kot je ljudi, ki
uživajo alkoholne pijače: za spremembo razpoloženja, za sprostitev, kot del obreda ali
enostavno kot krajši ali daljši odmik od življenjskih težav.
»Piti ali ne piti« je simbolično in dejansko povezano z našim bivanjem. A vprašanje je,
kaj piti. Že dvanajstletni otroci ugotovijo, da je »močnejša« pijača tista, ki je opojna in
jo pijejo odrasli. In hitro prvič poskusijo alkoholne pijače. Po slovenskih in evropskih
raziskavah se je do konca osnovne šole več kot četrtina otrok že večkrat opila ali pa
redno pijejo alkoholne pijače. 85 % 15-letnikov v Sloveniji je že pilo. Ali natančneje:
večina 15-letnikov je že pila kljub prepovedi prodaje alkohola osebam, mlajšim od 18
let, pri čemer sta bila dva od petih že vsaj dvakrat opita. Tudi odstotek mlajših žensk, ki
se pogosto opijajo, narašča (Alkoholna politika v Sloveniji, 2015).
Središče za odvisnost v možganih
V odraščanju in adolescenci se pitje alkoholnih pijač pri tistih, ki so alkohol že poskusili,
le stopnjuje. Centri za užitek in doživetje nagrade v možganih postanejo vse bolj
pomembno gibalo razvoja, istočasno pa so pomembni za razvoj odvisnosti. Nevrobiolog
Dan Siegel pravi, da se možgani adolescenta začnejo odločilno spreminjati. Mlad človek
se vse bolj trudi, da bi prišel iz varnega kroga odvisnosti od staršev v nekaj novega.
Tvega celo bolečino in neugodje, da bi doživel nekaj nepredvidljivega. Možgani se
intenzivno razvijajo do 21. leta starosti.
Centri za nagrajevanje postajajo vse bolj občutljivi na določene snovi, predvsem za
dopamin. Dopamin je prenašalec, ki prinaša občutek nagrade. Ko njegova količina
postaja prenizka, mladostnik stori in ustvari kar koli, samo da ga lahko dobi več. Novosti,
predvsem prepovedane za mlajše ali bolj tvegane, najbolj dvigajo dopamine v možganih,
npr. kajenje, pitje alkohola, uživanje trave, hrana, kakor tudi igranje igric na računalniku.
Vsaka snov, ki poveča količino dopamina v telesu, predvsem v možganih, povzroča
odvisnost (Dan Siegel, 2014). In tu se znajde v začaranem krogu: ima premalo snovi, ki
mu povzročajo prijetnost. Hoče povečati nivo dopamina. Razmišlja o načinu, kako to
dobiti. Že želja po njem dviguje dopamin. Tako se vzporedno dogajata dva kroga:
doseganje odraslosti tudi preko pozitivnih in negativnih izkušenj odvisnosti ter vhod v
začarani krog odvisnosti. Ves čustveni naboj mladostnika, njegov trud za spreminjanje
odnosov z najbližjimi ter ustvarjalno razmišljanje in raziskovanje ima velik smisel. To
ni zgolj začetek samostojnega in zrelega življenja, to je dostikrat tudi sama vsebina
odraslega življenja.
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Želja po nagradi, ki jo lahko poteši običajno vsakdanje življenje, učenje, delo, finančna
nagrada, erotika, spolnost, trud za uspeh in ustvarjalnost, je pri mladostniku in tudi
odraslem človeku zelo nenasitna. Marsikdo pri pitju opojnih snovi hitro ugotovi, da
lahko bliskovito doseže in si pričara občutek nagrade, prijetnosti in zadovoljstva.
Logično je, da potem zaradi pozitivnih kratkoročnih učinkov (ali če se sreča prej z
internetnimi igricami, s travo ipd.) postane zasvojen, navajen in odvisen od svojega
vedenja in snovi. Opusti običajne vsakdanje poti, kako legalno pride do svojega občutka
nagrade in svojega »dopamina«. Raje ponavlja novi način, ki naredi v možganih
nekakšen kratek stik: prvi dim, prvi požirek, prvi vstop opojne snovi v telo neposredno
in učinkovito poveča občutek omame. In ko ponavlja ta postopek, se telo in možgani
navadijo na umetni način zadovoljevanja in užitka.
Začarani krog se začenja. Pozitivni kratkotrajni učinki, ki privlačijo in vžigajo krog
navajenosti in odvisnosti, stopajo vse bolj v ozadje. Pozitivnih dolgoročnih učinkov je
relativno manj, ker sčasoma občutki prijetnosti postanejo manj močni, izzvenijo.
Pojavijo se negativni učinki uživanja alkohola: utrujenost, nezbranost, izčrpanost, težave
s spanjem, izguba ustvarjalnosti, volje, moči. Tedaj nastopi druga stopnja omame.
Človek mora nadaljevati s pitjem, sicer mu grozi kriza: namesto nagrade pride kazen.
Prej je pil, ker mu je bilo dobro in prijetno, zdaj pije, da mu ne bi postalo slabo (Rus
Makovec, 2004). In ne more, dostikrat pa tudi več ne upa nehati. Pije, ker mora piti, sicer
se slabše počuti. Kako prav to opiše kitajska modrost: Najprej človek pije vino, nato vino
pije vino, končno vino pije človeka.
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To je pogosta pot, kako mladostnik, pa naj bo študent, nezaposlen ali zaposlen, delavec,
prenese zasvojenost in odvisnost v odrasla leta. Nekateri mladostniki, ki v času
dozorevanja postanejo odvisniki po vseh kriterijih okolice, prijateljev ali osebnega
zdravnika, se ob prehodu v odraslost spremenijo in na nek način sami – ali ob pomoči
najbližje osebe prekinejo proces odvisnosti. Pri tem seveda potrebujejo določene pogoje,
predvsem podporo najbližjih glede treznosti in samospoštovanja; pomembno je tudi, da
niso imeli prepogostih in hudih pijanosti, ki dolgoročno poškodujejo možgane.
Določen del mladostnikov ostaja na poti odvisnosti. Pomembna je ugotovitev številnih
raziskav, ki je prikazana v zgornji sliki: če mladostnik začne čezmerno piti pred 21.
letom starosti, ko možgani še niso dozoreli, je nekajkrat večja verjetnost, da bo postal
odvisen, kot če začne piti pozneje (Čebašek, 2008). V tej smeri stopa tudi zakonodaja,
vendar ji ne sledi izvrševanje zakonov, kot je npr. pri nas Zakon o omejevanju porabe
alkohola (ZOPA, 2003), ki prepoveduje prodajo alkohola mladoletnih osebam.
Teorija o alarmih
Mag. Jakopič je pred leti predstavil svojo teorijo o alarmih, ki lahko do neke mere
pomaga razumeti tako možganske kot eksistenčne vidike nastajanja odvisnosti. (Jakopič,
1998).
Če povprašamo ljudi, ki so zmerni pivci alkoholnih pijač, zakaj jih uživajo, odgovarjajo,
da zato, ker je to splošna družabna navada; ker se, če malo popiješ, v družbi lažje
sprostiš, postaneš vesel, pozabiš na skrbi, te v mrazu pogreje ali te v vročini ohladi …
Če bolje razmislimo, ugotovimo, da so vse te predstave napačne. Alkohol pravzaprav
ničesar ne »daje«, ampak »odvzema« in njegove učinke lahko bolj točno opišemo, če
rečemo, da alkohol pomaga zoper














skrb
vznemirjenost
strah
žalost
stisko ob doživljanju tuje stiske
bolečino
občutek krivde
občutek sramu
mraz
vročino
lakoto
žejo
utrujenost.

Opisane zaznave so alarmi, ki človeka na telesnem, duševnem in duhovnem področju
opozarjajo, da je nekaj narobe, da je ogrožen, pri čemer sta v ozadju temeljna biološka
imperativa: ohranitev vrste in samoohranitev. Brez teh alarmov človek nima možnosti
za obstanek. Mednje spadata tudi srbenje in zaznava neprijetnega vonja, ki sta prav tako
bistvenega pomena za preživetje, le da alkohola običajno ne uporabljamo za njuno
stišanje.
Alarmi so ukazovalni, imperativni in če ne odstranimo njihovega vzroka, postajajo
vedno bolj intenzivni ter lahko v skrajnosti pripeljejo do najhujših psihičnih motenj ali
samomora. Ob kroničnem učinkovanju in hkratni nezmožnosti za izklop pa vodijo v
različna psihosomatska obolenja.
Organizem ima možnost, da z določenim ravnanjem alarm izklopi. Za nekatere alarme
je sposobnost za tako ravnanje dana že ob rojstvu (na primer za lakoto in žejo), za druge
6

pa si jo pridobimo kasneje. Načeloma velja, da se bo utišal, če odstranimo njegov vzrok,
kar lahko imenujemo normalno izklopitev alarma. Za uspešno izklapljanje alarmov, ki
so povezani s človekovim socialnim funkcioniranjem, je vzgoja (in pozneje samovzgoja)
izredno pomembna. Naše življenje je povsem prepleteno z dejavnostmi, ki utišajo
sprožene alarme ali pa preprečujejo njihovo aktiviranje. Tem aktivnostim se ni moč
izogniti.
Pravzaprav se je možno izogniti - z uživanjem alkohola. Alkohol tako lahko imenujemo
univerzalni izklapljevalec alarmov. Izklapljanje alarmov z alkoholom pa pri nekaterih
ljudeh povzroči, da to postane vedno manj učinkovito in končno povsem odpove. Ker je
izklop alarma biološki imperativ, morajo ti ljudje, da za silo ohranjajo notranji mir,
alkoholne pijače uživati naprej. Proces odpovedovanja normalnega izklapljanja alarmov
napreduje. Uporaba alkohola je zmeraj pogostejša, s tem pa postajajo pogostejše tudi
vedenjske motnje. Če ne druge, pa samo pitje, ki je ob določeni pogostnosti in
intenzivnosti že samo po sebi vedenjska motnja. To velja zlasti za sisteme, kjer velja
(delna ali popolna) prepoved rabe alkohola, kot so promet in nekateri poklici. Tak pivec,
ki mu že tako odpoveduje normalno izklapljanje alarmov, se slejkoprej sooča še z eno
stisko več kot drugi ljudje: z odvisnostjo.
Odvisnost od alkohola je torej v tem, da se pivec ne more umiriti, četudi je odstranil
vzrok za alarm. Zato po biološki logiki vedno manj vlaga v aktivnosti, s katerimi bi
odstranil vzroke za alarme (ker mu ne prinaša koristi), kajti sistem, ki »ne nese«, se
opusti. Z alkoholom zasvojeni zato opuščajo normalne dejavnosti, ki pripomorejo k
zdravemu razvoju posameznika in odnosom. Pogovor, gibanje, planinarjenje, branje
leposlovja, obiskovanje kulturnih prireditev, učenje in pri nekaterih celo delo, izgubi
svojo vrednost in zdravilni učinek. Proti koncu odvisnik izklaplja alarme le še z
alkoholom, tudi lakoto.
Pravzaprav s tem dela to, kar delamo vsi neprestano in je to naša biološka nujnost in
pravica, le da nam to uspeva po normalni poti, njemu pa ne in si mora pomagati drugače.
Vse to, kar se z njim dolga leta dogaja, hudo načne njegovo samo-spoštovanje, saj doživi
pozitivne izkušnje le še zelo poredko, negativne so pa na vrsti vsak dan. Da lahko preživi,
mora opravičiti svoj status in zato oblikuje nekaj, kar lahko imenujemo nadomestno
samospoštovanje. Svoj propad sicer zaznava, nujno pa se mora varovati uvida vanj, ker
bi spoznanje lahko pospešilo postopni samomor. Zakon samoohranitve velja do
skrajnosti, celo na račun najbližjih. (Jakopič, 1998).
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Iz zgodovine se lahko učimo, da so vse velike kulture, ki so dopustile neomejeno
uživanje alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, postopoma potonile. To velja za grško
in rimsko civilizacijo. Kitajska se je pred več kot dva tisoč leti z nasilno in pozneje
ideološko prepovedjo alkoholnih pijač temu izognila. V današnji globalni kulturi je
močno prisotna težnja po omami kljub zakonom, ki omejujejo uživanje omamnih snovi.
Slovenija spada med države z izrazito »mokro« kulturo glede rabe in odnosa do alkohola,
kar pomeni, da je alkohol lahko dostopen, tolerance do škodljivih posledic uživanja pa
zelo visoka.
KDO JE ČLOVEK, ODVISEN OD ALKOHOLA?
»Glas ljudstva« pravi, da so alkoholiki ljudje, ki imajo probleme zaradi pitja in so slabiči,
ker ne znajo pravi čas nehati, se že zjutraj tresejo, nikjer ne delajo, ki nimajo urejenega
doma, družine ali postopajo po lokalnih gostilnah.
Zdravljeni alkoholiki (Društvo Nova pot Radenci, 2015) odgovarjajo različno:
Je tisti, ki nima kontrole nad popitim alkoholom.
Tisti, ki ima težave z čezmernim pitjem alkohola v daljšem časovnem obdobju.
Je oseba, ki ne pije brezalkoholnih pijač. Pije alkohol za žejo ter vsak trenutek in
priložnost izkoristi, da pride do pijače. Alkoholik pije redno, ker mora piti, ker je bolan.
Strokovnjak (Jakopič, 1998) pravi poenostavljeno tako:
Vsakega posameznika, ki pije redno in čez mero ter postane odvisen od alkohola in
zaradi tega trpi njegovo zdravje, blaginja, njegov ugled in ugled družine ipd., lahko
štejemo za osebo, odvisno od alkohola.
Svetovna zdravstvena organizacija (Medicinska enciklopedija, 1957) ima definicijo, ki
nam
pomaga
bolje
razumeti
delni,
medicinski
vidik
bolezni:
Odvisna od alkohola je oseba, ki je z dolgotrajnim in čezmernim uživanjem
alkohola postala od njega (psihično in/ali fizično) odvisna in so se zaradi tega pri
njej razvile (duševne in/ali telesne) okvare in družbene težave, ki so dostopne
klasičnim medicinsko-socialnim diagnostičnim postopkom.
Odvisnost od alkohola je bolezen možganov in motnja v odnosih – do sebe, drugih,
do sveta, do bivanja nasploh. Medicina zajame le del te motnje, telesne in nevrološke.
Družbene posledice spoznamo bolje s socialnimi znanostmi, odnosne spremembe pa
nam pomaga razumeti psihologija in raznovrstne psihoterapije ter humanistične
znanosti. Duhovni, eksistenčni polom, ki ga odvisnost povzroči, pa lahko človek
spoznava le v svoji notranjosti. Pomaga si lahko v zdravilnem odnosu z
najpomembnejšim najbližjim, če se svojec odloči sestopiti iz soodvisniškega odnosa, ali
v dobri terapevtski skupini enakih, ki so šli skozi izkušnjo odvisnosti.
Manj tvegano pitje
Uživanje alkohola v nobenem primeru ni zdravilno. Alkoholna industrija seveda trdi
obratno. Svetovna zdravstvena organizacija kakor tudi abstinenti pa zastopajo stališče,
da človek lahko živi brez alkohola, ker ni potreben za nobeno od življenjskih funkcij.
Večina ljudi se nahaja nekje vmes.
Ta skrajna stališča odsevajo tudi v stališčih posameznikov. Zaradi tega ne moremo
določiti natančne meje »zmernega pitja« ali pitja po pameti, ki ga brani večina
prebivalstva. S strokovnega vidika obstajajo le priporočila za manj tvegano pitje. To je
tista količina alkohola, ki je z medicinskega stališča še sprejemljiva za večino zdravih
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odraslih ljudi, tako da najverjetneje ne bo povzročila škode na zdravju. Alkohol pa je
O ČEM SE MORA VSAK ČLOVEK
POUČITI, KI HOČE DESET KOZARCEV
VINA SPITI

»DECEM REGULAE BIBENDI«

1. Dvigni prvi kozarec, če je ta pravi, saj
kot med ti telo in dušo pozdravi.
2. Če hočeš, no ja, tudi drugega vzemi, saj
ta te še namreč povsem ne omami.
3. Le izpij, dragi, tudi tretjega do dna, če
tvoja modrost še kako mero pozna.
4. Četrtega kozarca se ti je bati, zato se z njim
le nikar preveč ne brati.
5. Že peti kozarec pred tvojimi usti? Vendar
premisli in kar rajši ga pusti!
6. S šestim kozarcem pa proč kar brez pardona,
sicer še postal boš kršilec zakona.
7. Nikar se še s sedmim ne delaj umnega, saj
zagotovo stori te neumnega.
8. Kdor hoče celo osmega vase zliti, učen mož
zagotovo ne more biti.
9. Po devetem nikdar ne boš rok stegoval, če
se ti gnusi biti neumna žival.
10. Desetega na hitro po grlu spravi in kar
brž si še tu krsto pripravi.

škodljiv med nosečnostjo ter za mlade in odraščajoče otroke že v najmanjših količinah.
Merica ali enota za pitje alkoholnih pijač je 10 gramov alkohola. To je 1 dcl vina, četrt
litra piva ali 0,3 dcl žgane pijače.
Meja malo tveganega pitja alkohola je različna za moške in za ženske:
za zdrave odrasle moške (Kolšek, 2006):
- v enem DNEVU ne več kot 2 enoti alkoholne pijače, ob ENI PRILOŽNOSTI ne več
kot 5 enot, vendar v enem TEDNU ne več kot 14 enot,
- ob tem naj bosta en ali dva dneva povsem brez alkohola;
za zdrave odrasle ženske (ki niso noseče in ne dojijo):
- v enem DNEVU ne več kot 1 enota,
- ob ENI PRILOŽNOSTI ne več kot 3 enote, vendar v enem TEDNU ne več kot 7 enot,
ob tem naj bosta en ali dva dneva povsem brez alkohola (Kolšek).
Na velikem sodu v gostilni blizu Kapele pri Radencih se nahaja latinski pregovor o desetih pravilih
pitja. Prvi kozarec vina stara modrost človeštva priporoča kot med, ki ga nihče ne uživa vsak dan
in v velikih količinah, kljub njegovim pozitivnim lastnostim. Vsi ostali kozarci brez izjeme vodijo
prej ali slej v omamo in v zasvojenost. Izjemen prevod in pesniško priredbo je naredil profesor
Tone Ciglar (osebno sporočilo).
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Tvegano pitje
V Sloveniji vsak deseti oz. približno 117 tisoč prebivalcev, starih 25 - 64 let, pije
tvegano. To pomeni, da pri njih obstaja večja verjetnost socialnih, zdravstvenih in drugih
posledic zaradi pitja alkohola. Pijejo na tak način in v takšnih količinah, da bo sčasoma
prišlo do težav, vendar še ta trenutek niso zaznavne (Alkoholna politika v Sloveniji,
2015).
To je pitje, ki presega sprejemljive meje manj tveganega pitja. Pojavlja se pri vseh
starostnih skupinah, pogosteje pri moških, v okoljih, kjer je pitje alkohola razširjeno,
kjer je alkohol dostopen in je zelo velika družbena toleranca ljudi do njegove rabe.
Spoštovanje predpisov glede uživanja alkoholnih pijač ostaja pri mnogih ljudeh na
papirju in ne v praksi. Res pa je, da marsikateri vozniki motornih vozil nikoli ne pijejo
pred vožnjo.
Škodljivo pitje
Vsak dan je zaradi vzrokov, ki jih pripisujemo alkoholu, v naše bolnišnice sprejetih deset
oseb. Zaradi škodljivih učinkov alkohola za zdravje, predvsem jetrne ciroze in zaradi
prometnih nezgod, ki jih povzročijo alkoholizirani vozniki, umre vsako leto vsaj 725
oseb. V tej številki niso všteti tisti, ki so zaradi odvisnosti od alkohola storili samomor.
Finančna škoda, ki nastaja kljub vnosu v državno blagajno zaradi prometa z alkoholom,
gre v stotine milijonov evrov letno. Zdravstveni stroški, povezani s pitjem alkohola, so
bili159 milijonov EUR v letu 2011. Če dodamo še oceno nekaterih drugih stroškov (npr.
prometne nezgode, nasilje v družini, kriminalna dejanja, kraje, vandalizem), se ta
številka poveča na 242 milijonov EUR (Alkoholna politika v Sloveniji, 2015). Vsem
tem stroškom pa bi bilo treba prišteti še nekatere druge, ki jih lahko le približno ocenimo,
predvsem zmanjšano produktivnost v najboljših letih posameznika. Neopisljivi in
najtežje merljivi pa so stroški, ki nastanejo zaradi duševnega in telesnega trpljenja
bližnjih, predvsem otrok.
O škodljivem pitju govorimo, ko že lahko ugotovimo posledice oz. težave zaradi pitja
alkoholnih pijač, vendar pa še ni nastopila alkoholna bolezen. Lahko gre za težave s
telesnim ali duševnim zdravjem, pogoste bolniške staleže brez jasnih razlogov, težave v
partnerskih odnosih in v družini, na delovnem mestu, s policijo, izgubo vozniškega
dovoljenja, ipd. Ponavljajoče se pitje onemogoča učinkovito reševanje nalog na
delovnem mestu, v šoli ali doma – od neopravičenih izostankov do slabo opravljenega
dela oziroma zanemarjanje obveznosti.
Težave so lahko manj izražene, tako da so komaj prepoznavne, lahko pa so opazne že
na
prvi

pogled, tako pivcu kot njegovim bližnjim.
Alkohol
Beseda ALCOL ali alkohol izhaja iz arabskega jezika, pomeni fino, plemenito snov.
SPIRITUS ali špirit pa izhaja iz latinščine in pomeni duha. Ime v prispodobi izraža moč
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nevidnega duha, ki daje tej tekočini njeno moč in vpliv na človeka. V evropskih jezikih
(npr. v angleščini, nemščini) substanco poimenujejo enako: alcohol, Alkohol.
Alkoholi so organske kemijske spojine. Najbolj poznana sta etilni (C2 H5 OH) in metilni
alkohol, ki je že v majhnih količinah izredno strupen. Etanol je zelo majhna molekula,
ki se porazdeli po vsem telesu in prodre tudi v možgane.
Ko govorimo o alkoholu, mislimo na etilni alkohol. To je brezbarvna, lahko hlapljiva
tekočina, ki je sestavina vseh alkoholnih pijač. Alkoholna pijača je torej vsak napitek, ki
vsebuje etilni alkohol, pa četudi v najmanjši količini (npr. sleherno »brezalkoholno«
pivo vsebuje do 0,5 % alkohola kot konzervans, ni ga pa mogoče izmeriti v izdihanem
zraku, v kolikor se spije v minimalni količini).
Ločimo več vrst alkoholnih pijač:
 pivo vsebuje od 0,5-5 % čistega
alkohola (lahko tudi bistveno več),
 vino vsebuje od 10-14 % čistega
alkohola,
 žgane pijače vsebujejo od 18 -50 %
čistega alkohola.
Alkoholne pijače pridobivajo z
vrenjem
ali
fermentacijo
ob
prisotnosti gliv kvasovk. Tako
pridobivajo vino - večinoma iz grozdja, in pivo - večinoma iz žit. Alkoholne pijače lahko
pridobijo tudi z destilacijo fermentiranih pijač (žganjekuha). Tako nastanejo zelo močne
alkoholne pijače, kot je žganje. Nekatere pijače pa pridobivajo tudi umetno - čistemu
alkoholu dodajo vodo, različna barvila, arome in sladkorje (npr. likerji).
V Sloveniji letno popijemo na odraslega prebivalca okrog 10 do 13 in pol litra čistega
alkohola. To velja za prvo desetletje v tem stoletju. Slovenija se po skupni porabi
alkohola na prebivalca uvršča na peto mesto med državami članicami EU. Podatki
izhajajo iz Svetovne zdravstvene organizacije.
V zadnjih petnajstih letih več kot četrtina slovenskih 15-letnikov pije alkohol vsaj enkrat
na teden, kar je nad mednarodnim povprečjem. Slovenski 15-letniki so nad povprečjem
tudi po opitosti ter po prvem poskusu pitja v starosti 13 let ali manj. (Stergar E., Urdih
Lazar T, 2014).
Kaj se dogaja z alkoholom v telesu
Prehod alkohola v kri se začne v ustih, večina pa pride v krvne žile od želodca in tankega
črevesja. Alkohol preide v kri nekaj minut po zaužitju. Če oseba pije hitro in na prazen
želodec, pride do zastrupitve z alkoholom v krajšem času, v nekaj urah. Alkohol potuje
iz ust v želodec. Kadar ta ni prazen, se prehod v kri nekoliko upočasni. Manjši del ga
preide v kri že skozi sluznico želodca, večji del pa skozi sluznico tankega črevesa. S
krvnim obtokom doseže možgane. Možgani so najbolj dovzetni za njegove učinke. Ker
telesu ne dajejo več ustreznih ukazov, se pri alkoholizirani osebi pokažejo motnje
presojanja, ravnotežja, govora, podaljša se reakcijski čas, poslabša se vid.
Običajno je vnos oz. resorbcija popolna po dveh do treh urah. Alkohol se s krvjo
porazdeli po vsem organizmu, zato ga nekaj minut po zaužitju že lahko najdemo v vseh
telesnih organih in tekočinah. Pri nosečnicah preide tudi v plod.
Alkohol se izloča iz telesa, tako da se 90 % njegove količine razgradi v jetrih v vodo in
ogljikov dioksid ter energijo, 10 % pa gre iz telesa v nespremenjenem stanju skozi pljuča
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z izdihanim zrakom in skozi ledvica s sečem, skozi kožo pa z znojem. Dokler jetra ne
očistijo vse krvi, alkohol kroži po telesu in deluje na posamezne organe.
Razgradnja v jetrih poteka počasi. Na uro se razgradi približno 8 do 10 gramov alkohola,
kar ustreza koncentraciji 0,10 - 0,20 gramov na kilogram krvi. Če torej nekdo popije
toliko, da je njegova koncentracija alkohola krvi 1 mg alkohola na liter izdihanega
promila, bo po 8 urah še vedno njegova koncentracija v krvi 0,61 mg/L izdihanega zraka.
(Za preračun 1mg/L izdihanega zraka pomnožimo rezultat alkotesta z 2,1 in dobimo 2,1
g alkohola na kilogram krvi).
Alkohol v jetrih najprej oksidira v acetilaldehid, nato se pretvori v acetat in končno v
ogljikov dioksid in vodo. Prva faza se odigrava le v jetrih, ostale pa tudi v drugih tkivih.
Zato je razgradnja alkohola odvisna predvsem od sposobnosti jeter in jetrnih encimov.
Oseba, odvisna od alkohola
Doslej smo govorili o alkoholizmu in alkoholikih. Beseda alkoholik je pogosto mišljena
ali izrečena kot etiketa ali celo zaničljivo kot psovka, pijanec. V medsebojnih odnosih
in tudi načelno skušamo ločiti osebo in njeno vedenje ter raje uporabljamo izraz oseba,
odvisna od alkohola.
Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj, peta izdaja, pogosto imenovan
DSM 5 (DSM 5, 2013), je najnovejša različica standardnega besedila ameriškega
združenja psihiatrov. Tu najdemo poimenovanja, simptome in diagnostične značilnosti
vseh doslej znanih duševnih bolezni, vključno z odvisnostmi. Ta izdaja je bila objavljena
maja 2013, skoraj 20 let po prvotni objavi v prejšnji izdaji, v DSM-IV, v letu 1994.
DSM 5 prepoznava motnje, povezane s substancami, ki izhajajo iz uporabe desetih
različnih vrst drog:
alkohol, kofein, kanabis, halucinogeni (fenciklidini in LSD), inhalatorji, opioidi,
pomirjevala (sedativi), uspavala (hipnotiki), anksiolitiki, poživila (amfetamini, kokain
in drugi stimulansi), tobak in druge ali neznane snovi.
DSM 5 razlaga, da je aktivacija sistema za nagrajevanje v možganih osrednji problem,
ki izhaja iz uporabe psihoaktivnih snovi. Občutek nagrajenosti, ki ga lahko ljudje
izkusijo ob uživanju psihoaktivnih snovi, je tako globok, da zaradi tega zanemarjajo
druge običajne aktivnosti. Medtem ko je farmakološki mehanizem za vsako vrsto snovi
drugačen, je aktiviranje sistema nagrajevanja podobno. Občutek ugodja ali evforije ob
uživanju različnih snovi je pogosto zelo »visok«.
Odvisnost je zelo raznolika in zajame v večini primerov tako telesne kot duševne
človekove zmožnosti in njegove socialne odnose ter dolgoročno - včasih pa tudi
neposredno - vodi v prerano smrt. Čeprav je odvisnost motnja v odnosu posameznik –
psihoaktivna snov, pa posledice odvisnosti občutijo predvsem družinski člani odvisne
osebe, njeni sodelavci in prijatelji ter širše okolje in svetovna ekonomija. Pitje alkoholnih
pijač ni zasebna zadeva posameznika. Po eni strani zaradi posledic, ker alkoholikovi
bližnji doživljajo grozo, so prestrašeni, žalostni, osramočeni, nemočni in vse globlje
tonejo v soodvisnost. Po drugi strani pa alkoholiki prej ali slej potrebujejo pomoč drugih.
Odvisnosti od psihoaktivnih snovi in nekemične vedenjske odvisnosti (internet,
računalniške igrice, mobitel, glasba, spolnost, nakupovanje, hrana itd.) postajajo med
duševnimi motnjami najpogostejše. Tudi nekemične odvisnosti zelo podobno kot
psihoaktivne snovi aktivirajo sistem nagrajevanja v možganih, občutek evforije in
zadovoljstva.
Prisotnost vsaj dveh od enajstih simptomov kaže na sindrom odvisnosti od alkohola in
definira, kdo je alkoholik. Resnost sindroma odvisnosti je definirana kot:


blaga: prisotnost 2 do 3 simptomov
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zmerna: prisotnost 4 do 5 simptomov



huda odvisnost: prisotnost 6 ali več simptomov.

1. Človek uživa alkohol pogosto v večjih količinah ali v daljšem časovnem obdobju, kot
je nameraval.
2. Stalno želi ali si neuspešno prizadeva prekiniti ali kontrolirati uživanje alkohola.
3. Veliko časa preživi v dejavnostih, potrebnih za pridobitev in pitje alkoholnih pijač ali
da si opomore od posledic pitja.
4. Hrepeni, močno želi ali čuti prisilo po pitju alkoholnih pijač.
5. Zaradi ponavljajočega uživanja alkohola ne izpolnjuje glavnih obveznosti doma, v
službi ali v šoli.
6. Nadaljuje z uživanjem alkohola kljub trdovratnim ali ponavljajočim se socialnim ali
medosebnim težavam, ki jih povzročajo ali še povečujejo učinki alkohola.
7. Opusti ali zmanjša pomembne socialne, poklicne ali rekreacijske dejavnosti zaradi
uživanja alkohola.
8. Ponavlja uživanje alkohola v primerih, ko je to fizično in smrtno nevarno.
9. Nadaljuje z uživanjem alkohola kljub jasnim dokazom o škodljivosti tega početja
10. Toleranca ali prenosljivost se kaže kot:
a) potreba po izrazito povečani količini alkohola za dosego opitja ali želenega učinka.
Opitje postane tako zastrupitev z alkoholom.
b) izrazito zmanjšani učinek ob nadaljevanju rabe iste količine alkohola.
11. Odtegnitveni znaki se kažejo na naslednje načine:
a) kot značilni odtegnitveni sindrom oz. abstinenčna kriza
b) alkohol ali podobne snovi, npr. benzodiazepini se uporabljajo za lajšanje ali
preprečitev odtegnitvenih simptomov.
Iz povedanega je razvidno, da ni pomembno na kak način je nekdo pil, ali vsak dan ali
le ob vikendih (kakšen »tip alkoholika« je bil), ampak kašne posledice je njegovo pitje
imelo v njegovem duševnem, telesnem, duhovnem in socialnem življenju.
Natančneje si poglejmo vsak simptom in znak posebej. Naslednji korak je osebni
odgovor na dodatna vprašanja ob znaku, ki vam je pomemben.
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1. Človek uživa alkohol pogosto v večjih količinah ali v daljšem časovnem obdobju,
kot je nameraval
Prva opitost v življenju se pogosto zgodi v družbi in ob socialnih situacijah, ki
spodbujajo ali silijo k pitju alkoholnih pijač. Vendar pa človek ne vztraja v pitju zgolj
zaradi pritiska družbe. Spodbujanje pitja s strani drugih je pogosto le povod. Primarno
gre za pozitivne učinke
alkohola, ki jih izkusi.
Uživanje alkohola v začetku
pomeni pozitivno krepitev.
Zaradi
občutkov
nagrajenosti (»pije, ker mu
paše«)
postane
to
ponavljajoči se vzorec.
Pozneje pa se pojavi še
negativna krepitev (»pije,
da se ne bi slabo počutil«).
Z uporabo alkohola se
človek
tako
izogne
neprijetnim občutkom, npr. stresu ali večji tesnobi.
Z napredovanjem pitja se pojavijo alkoholne amnezije (spominske vrzeli za preteklo
obdobje opitosti ali palimpsesti). Človek pije na skrivaj ali pa v družbi, veliko razmišlja
o alkoholu, pojavljajo se občutki krivde, zaradi katerih se izmika pogovorom o njem.
Sprva le včasih išče olajšanje v alkoholu, nato pa postane iskanje olajšanja v njem kar
redno (Jellinek 1952, cit po Milčinski L. 1978). Seveda pa to pomeni povečevanje tako
količine alkoholnih pijač kot tudi časa za pitje.
Vprašanja, ki so ob vsakem simptomu postavljena, so mišljena tako za preteklost kot za
sedanje uživanje alkoholnih pijač. Lahko jih postavi vsak sam sebi ali pa v pogovoru z
bližnjimi drug drugemu.

Vprašanja za pogovor
Ali pijete več alkoholnih pijač, kot ste nameravali?
Ali ste ostali dlje časa v družbi, kjer ste pili alkoholne
pijače?
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2. Stalno želi ali si neuspešno prizadeva prekiniti ali kontrolirati uživanje alkohola
Človek je svobodno bitje in to je temelj njegovega dostojanstva in »temeljna
svoboščina«. Lahko izbira in se do neke mere svobodno odloča celo v situaciji, kjer je
telesno, biološko, čustveno, psihološko ali z vidika drugih brez možnosti odločitve.
V procesu alkoholizma (ali drugih odvisnosti) pa postopoma izgubi možnost
svobodnega odločanja in kontrole nad sabo. To se zgodi postopoma z leti, lahko pa tudi
zelo hitro, v mesecih.
Kaj se dogaja s človekovo svobodo? Ko imajo živali svobodo gibanja in se v nekem
prostoru nahaja snov, ki jim poveča užitek, ki zvišuje dopamin, ne gredo več v druge
prostore. Svojo telesno svobodo nekako (pro)dajo zanj. Tudi človek lahko za dopamin
(možgani to prevedejo kot občutek »uživaj, ugodno je«) proda svojo svobodo. Postane
vse bolj pozoren na izzive, ki mu jih nudi, in na situacije, kjer lahko pride do še več
dopamina, in njegovo odločanje postane vse bolj protislovno. Alkohol namreč – vsaj v
začetku - zagotavlja dobro voljo in užitek. To pa spreminja človekov način življenja. Na
račun alkohola se umika iz vsakdanjih obveznosti. Odločitev za omamo postopoma
izključuje ostale življenjske izbire.
Iz hrepenenja po čim boljšem in trajnem dobrem počutju se rodi pretiravanje in izguba
mere pri uživanju alkohola. Po »enem kozarcu« pride še eden. In potem še eden ... dokler
človek ne izgubi kontrole nad »samo še enim kozarcem«.
Tu je meja med svobodnim in odvisnim človekom. Svoboden preneha in ostane
zmeren, odvisni pa ne ve in ne čuti, kdaj je prestopil mejo ter pije čezmerno. Odvisnik
tudi po pitju, ko iztreznjen uvidi svojo nesposobnost nadzora, tega ne more ob ponovnem
pitju vzpostaviti. Pije naprej in naprej ... Sposoben je dlje časa biti povsem brez alkohola,
nekaj dni ali mesecev in celo let, vendar ob ponovnem začetku pitja izgubi kontrolo.
Enako se zgodi pri recidivu, ob ponovitvi pitja po zdravljenju; izguba nadzora nad rabo
alkohola je glavni razlog, da mnogi abstinenti, ki ponovno začnejo piti, ne ostanejo pri
»enem« požirku.
Najbolj znan stavek, ki ga človek pri pitju alkoholnih pijač ponavlja sam sebi ali pove
drugim, je tale: »Jaz lahko neham s pitjem, ko sam želim!«
Običajno gre v realnosti ravno nasprotno. V začetku lahko občasno nekaj časa ne pije,
vendar pa ta obdobja postajajo vse krajša in redkejša. Vse globlje pade v začarani krog
odvisnosti. Od zunaj se zdi, kot da notranji dialog z alkoholom in s sabo postaja vse
močnejši. Bolj ko se poglablja odvisnost, bolj se duševna odvisnost poglablja in postaja
telesna odvisnost.
Telesna in duševna odvisnost od alkohola
Duševna (psihična) odvisnost se kaže v potrebi, da si alkoholik s pitjem pomaga pri
reševanju tudi najenostavnejših vsakdanjih življenjskih nalog. Ni jih več sposoben
reševati, beži pred njimi in se zateka v alkoholni opoj, da bi jih pozabil. V kolikor začne
piti, nima več kontrole nad količino pijače. Pri takšnih pivcih nastopa preobčutljivost
(ali senzitacija) možganov, da lahko po daljših premorih izkusijo bolj intenziven občutek
omame. Pri njih se poveča število receptorjev in /ali zviša njihova občutljivost za
dopamin (Kragelj, Rus Makovec, 2013).
Če odvisni od alkohola preneha uživati alkoholne pijače, se pojavijo pri njem abstinenčni
znaki (simptomi): tremor (drhtenje) rok ali zgornjega dela telesa, siljenje na bruhanje ali
jutranje bruhanje, potenje, glavobol, bolečine v želodcu in v drugih delih telesa.
Istočasno so prisotne psihične težave: slabost, napetost, nemir, tesnobnost.
Ti znaki so posledica telesne (fizične) odvisnosti od alkohola, ki nastopi po čezmernem
dolgotrajnem pitju, značilne zanjo pa so takšne spremembe (prilagoditev, toleranca) v
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kemičnih procesih telesa, da ne morejo več potekati brez prisotnosti alkohola. Zato
alkoholik ne more brez svoje doze alkohola.
Pri duševni odvisnosti so v ospredju duševne abstinenčne težave (strah, potrtost in
razdražljivost, psihično nelagodje), v kolikor pivec ne pride do svoje doze alkohola. Pri
telesni odvisnosti pa se lahko pojavijo hudi telesni abstinenčni znaki, predvsem pri
prekinitvi pitja. Nova doza alkohola začasno utiša abstinenčne znake.

Vprašanja za pogovor

Ali se vam je kdaj zgodilo, da potem, ko ste začeli piti, niste mogli
nehati?
Ali gre pri vas za duševno odvisnost?
Kdaj je nastopila telesna odvisnost?
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3. Veliko časa preživi v dejavnostih, potrebnih za pridobitev in pitje alkoholnih
pijač in da si opomore od posledic pitja
Uživanje alkohola postane pomembnejše
od drugih obveznosti prizadetega
posameznika. Kar si človek postavi za
prioriteto, uravnava njegovo ostalo
vedenje in odločitve. Prioritetna izbira
pitja postavi na glavo vsakdanje
življenje. Popolnoma vse obveznosti in
radosti življenja se priredijo in podredijo
uživanju alkohola.
Že samo želja po omami povečuje
omamo. Priprava situacije, kjer je na razpolago alkohol, postane osrednja dejavnost. V
začetku gre včasih za vrsto majhnih nepomembnih odločitev, ki na videz nimajo nič
skupnega – vodijo pa v pitje. Postopoma pa gre za načrtno organizacijo možnosti in
situacij za pitje alkoholnih pijač. Skupen smisel različnih strategij je, pripraviti možnost
za oskrbo z alkoholom, ki zagotavlja postopno (ali hitro) omamo. In tudi samo uživanje
alkoholnih pijač je onstran »kulture pitja«, ki naj bi osmislila preudarno pitje. Poudarek
ostane samo še v skrbi po stalnem pitju ali popivanju. In to zahteva svoj čas, ne le denar.
Čas je nato potreben tudi za streznitev in zmanjševanje posledic opitja ali zastrupitve z
alkoholom.
V predstavitvi življenja zdravljenih alkoholikov je toliko zgodb o »kralju alkoholu«
(Jack London), ki jih ni mogoče popisati vnaprej ali si jih v domišljiji sploh zamisliti.
Odvisnik od alkohola se z napredovanjem odvisnosti zapre vase, steklenica postane
edina spremljevalka, ne skrbi več za hrano, obleko, nič razen alkohola ga v življenju ne
zanima.

Vprašanja za pogovor
Koliko časa dnevno ali tedensko porabite za pitje alkoholnih pijač?
Koliko časa je potrebno za streznitev?
Ali se dlje časa ukvarjate z alkoholom kot z ostalimi vsakdanjimi
situacijami?
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4. Nepremagljiva želja in hrepenenje po alkoholu
Hrepenéti po slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSSK) pomeni čutiti, imeti močno
željo po čem ali kom: ljudje hrepenijo po miru, svobodi; otrok hrepeni po materi.
Hrepeneti z vso dušo po omami je tisto, kar se dogaja v notranjosti človeka, ki se predaja
sli po psihoaktivni snovi ali dejanju, ki povzroča omamo. Zgolj v medicinskih ali
psihoterapevtskih pojmih ne moremo dojeti bistva sle. Sla je nekaj najbolj pristno
človeškega, je velika želja po zadovoljevanju naravnih, telesnih, pa tudi medosebnih
potreb. Kot ima človek slo po uživanju, ima tudi slo po življenju. V globini sle je potreba
po povezanosti z drugimi, da ohranimo sebe in človeški rod.
Kaj sploh je sla, hrepenenje? Želja, sla, hrepenenje po živosti je človekovo temeljno
gibalo od takrat, ko je v materinem telesu in do smrti. Tudi v medsebojnih odnosih je
želja zelo močan soustvarjalec odnosa. V odnosu do stvari in potreb se kaže kot apetit,
pritisk, motivacija ali preprosto hlepenje po imeti in biti.
V življenju nenehno nihamo, valujemo v razpoloženju, v povezanosti. Razpeti smo med
»že« in »še«, med varnostjo in rastjo, med ponavljanjem istega in pojavitvijo nečesa
novega. Zdolgočasenost in nerešeni življenjski problemi vodijo v rutino. Nič se ne
dogaja. Odtujenost, tesnoba in strah se povečujeta. Iz te bivanjske praznine se rojeva
hrepenenje po drugačnosti, po spremembi.
Alkohol je eden najbolj učinkovitih spreminjevalcev razpoloženj. To vemo že iz
pradavnine. Sveto pismo in grška literatura govorita o vinu, ki ljudi razveseljuje in jim
pričara dobro počutje. Iz slabe volje lahko naredi dobro, iz tesnobe sproščenost, iz
zadrege in plašnosti pogum in samozavest. V potrtih prsih up budi, pravi naš pesnik
Prešeren. Lahko prinese spanec, razveže jezik. Daje občutek moči za težko delo in privid
večje ustvarjalnosti. Je prijatelj v osamljenosti, povezuje družbe, odpravlja ovire pri
navezovanju stikov, na videz zmanjša probleme. In ves čas je na razpolago. Hrepenenje
po omami postane kratkoročni cilj in usmerjenost človekovega življenja.

Vprašanja za pogovor
Ali v prostem času pogosto razmišljate o alkoholu?
Ali čutite močno potrebo po pitju? Se to pojavi kot nekakšna
obsedenost?
Ali se borite proti želji po omami, pa ste brez moči proti njej?
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5. Ponavljajoče se uživanje alkohola in neizpolnitev obveznosti
Ponavljajoče se uživanje alkohola ima za posledico neizpolnitev glavnih obveznosti na
delovnem mestu, v šoli ali doma; na primer: ponavljajoče se odsotnosti ali slabša
učinkovitost pri delu, povezana z uživanjem alkohola, z alkoholom povezane odsotnosti,
opustitve ali izpis iz šole; zanemarjanje otrok ali gospodinjstva.
Čezmerno pitje je v začetku običajno skrito, na zunaj se samo indirektno pokaže, da
»nekaj« ni več v redu. Doslej je človek poskrbel za svoje obveznosti v službi, doma in v
partnerstvu. Zaradi nadaljevanja pitja alkoholnih pijač in/ali zato, ker zmeraj znova
postavlja potrebo po pitju pred glavne dnevne obveznosti, se pojavlja vse več
pomanjkljivosti tam, kjer je poprej bilo v redu. Začenja se izmikati pogovorom o stvareh,
ki jih zaradi opitosti ni uredil. Govori, obljublja, kako bo opravil množico obveznosti,
dejansko pa ne zmore opraviti niti ene … razen obveznega pitja svoje alkoholne pijače.

Vprašanja za pogovor
Kako so se spremenile hierarhije vrednot in potreb v času
povečanega pitja?
Ali opuščate stike z bližnjimi?
Kako skrbite za ljudi, ki so odvisni od vas?
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6. Nadaljevanje uživanja alkohola kljub težavam v odnosih
Nadaljevanje uživanja alkohola se poglablja kljub trdovratnim ali ponavljajočim se
socialnim ali medosebnim težavam, ki jih povzročajo ali še povečujejo učinki alkohola
(npr. prepiranja z zakoncem o posledicah opitja, fizični pretepi).
Medosebni odnosi v primarni socialni celici, v
partnerstvu in družini, najprej in najbolj dolgoročno
trpijo zaradi zlorabe alkohola. Alkoholizem je
socialna motnja in bolezen ter razkraja zelo
občutljivo tkivo medčloveških odnosov v partnerstvu
in družini. Družine trpijo in razpadajo. Veliko razvez
se zgodi zaradi alkohola.
Otroci alkoholikov so najbolj ranljive in
izpostavljene priče tega dogajanja. V otroštvu vidijo
in slišijo prepire med staršema, v odraslosti jih gre
polovica po poti svojih staršev. Marsikateri odrasel
otrok alkoholika bi lahko povedal zgodbo o svoji
tesnobi in depresiji ter kaosu, ki jim je bil
izpostavljen kot nemočen otrok. Takšen iskren opis
življenja ob alkoholiziranem očetu in materi je predstavljen v knjigi Utopljene sanje (K.
Nadrag 2013).
Nekaj opisov porušenih odnosov lahko najdete v nadaljevanju priročnika ob primerih
zdravljencev in svojcev. In vsakdo, ki je šel skozi pekel odvisnosti ali pa ga opazuje pri
svojih bližnjih ali sorodnikih, bi lahko napisal svojo zgodbo o tem.

Vprašanja za pogovor
Od kdaj opažate nasprotovanja pri partnerju glede svojega vedenja?
Kako pogosto se prepiri začnejo zaradi (vaše oz. partnerjeve) opitosti?
Na kakšen način zaključite konflikte v odnosih?
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7. Opustitev ali zmanjšanje pomembne socialne, poklicne ali sprostitvene
dejavnosti zaradi uživanja alkohola
Človek je socialno bitje. Že Aristotel je to napisal. In socialna mreža, ki jo spletamo v
življenju iz vzorca tiste, ki nam je primarno dana, nas vse življenje gradi in predstavlja
enega od temeljev naše osebne identitete. Eni ljudje imajo močno socialno mrežo, to
pomeni številne, močne in bogate odnose z bližnjimi, drugi šibkejšo. Vsak pa mora
skrbeti zanjo, da ostane v živih odnosih z drugimi. Delo in stik z ljudmi sta nam vsem
dana kot življenjska naloga in usoda.
Poklic, ki ga v življenju izberemo, in vsi drugi poklici, ki jih pozneje opravljamo na
osebni poti, prav tako pomembno doprinesejo k naši osebnosti. Poklicni steber gradi
istočasno tudi človeški razvoj in kariero. Seveda spada k temu tudi prosti čas, skrb za
sprostitev in sprotno rekreacijo.
Najpogostejši razlog za hiranje ali uničevanje teh dveh pomembnih stebrov osebnosti,
socialne mreže in poklica, je ravno odvisnost. To postopoma opažajo vsi pomembni
bližnji sorodniki odvisnika, njegovi sodelavci in strokovni sodelavci, ki pridejo v stik z
njim. Odvisniki sami zelo prizadeto in natančno opisujejo svoje izgubljanje odnosov in
izgubo poklicnih sposobnosti in kvalitet, ko so na poti rehabilitacije. Ti procesi so
pogosto trajali leta in desetletja in prizadeli ob samem odvisniku še mnoge druge, ki so
ga spremljali.

Vprašanja za pogovor
Ali ste opustili rekreacijo, skrb za telo in vsakdanjo higieno?
Ali se poklicno ne izobražujete toliko kot poprej?
Kako so se spremenili vaši stiki z najbližjimi v času stopnjevanja
pitja?
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8. Ponavljajoče se uživanje alkohola in smrtno tveganje
Ponavljajoča se raba alkohola v
primerih, ko obstaja fizično tveganje
(npr.
vožnja
avtomobila
ali
upravljanje s stroji), je dokaz
napredovane odvisnosti.
Delavec, ki je v službi opit, tvega
izgubo zaposlitve ali pa opomin
zaradi prekrška. Če kljub temu pije,
bodisi že pred odhodom v službo ali
med samo službo, je lahko razlog v
strahu pred abstinenčno krizo. Ne
more prenehati s pitjem, ker sicer ne
bi mogel biti fizično prisoten v službi.
Vprašanje za njega in delodajalca pa je, ali zmore biti dejansko prisoten in strokovno
odgovoren za delovni proces.
Vsak človek – bodisi kot voznik, sopotnik ali pešec ve, da je vožnja v vinjenem stanju
nevarna, ker lahko povzroči nesrečo in smrt, v najlažjem primeru pa tvega visoko
denarno kazen in/ali ponovno opravljanje vozniškega izpita. Marsikdo tvega vožnjo v
opitosti kot igro na srečo. Po izkušnjah in po nekaterih raziskavah je znano, da policija
ustavi vinjene voznike povprečno po več sto ali tisoč takšnih tveganih vožnjah. Po
zakonu o prometnih prekrških v zvezi z alkoholom se že nekaj let v Sloveniji izvajajo
psihoedukativne delavnice in svetovanja za tiste, pri katerih je bila ugotovljena vinjenost
v prometu.
Večina tistih, ki so na cesti ponovno opiti za volanom, je odvisnih od alkohola.

Vprašanja za pogovor
Ali ste tvegali vožnjo z avtomobilom v vinjenem stanju in niste
poklicali druge možnosti prevoza?
Ali ste bili v službi opomnjeni zaradi nevestnega dela ali prekrška, ki
je bil v zvezi z vinjenim stanjem?
Ali ste imeli kdaj preizkus alkotesta v službi ali za volanom in je bila
ugotovljena opitost?
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9. Nadaljevanje z uživanjem alkohola kljub jasnim dokazom o škodljivosti tega
početja
Odvisnik uživanje alkohola nadaljuje kljub poznavanju škode, ki si jo povzroča in utrpi.
Tako zapečati svojo usodo odvisnosti. To je še en jasen dokaz napredovane odvisnosti.
Je pa tudi glavni razlog moralnega obsojanja in odklonilnih stališč do alkoholikov (in
vseh ostalih odvisnikov!) pri bližnjih, ki niso odvisni ali ne morejo dojeti in celostno
videti problema odvisnosti. Morda zato le malokateri verjamejo v možnost spremembe
na bolje.
Če ima alkoholik stalne ali ponavljajoče se telesne ali duševne težave, ki so bile
povzročene zaradi pitja alkoholnih pijač, se njegovo zdravstveno stanje bliskovito
poslabšuje. Če nadaljuje pitje kljub priznanju, da se ulkus želodca poslabšuje zaradi
uživanja alkohola, res pride do akutnega poslabšanja. Če trpi zaradi kronične depresije,
ki je povzročena zaradi življenjskih izgub ali zaradi velikih prikrajšanosti v otroštvu in
občasno svojo depresijo »utaplja v alkoholu«, mu ne pomagajo ne individualna
psihoterapija niti ne učinkujejo antidepresivi.
Človek je razklan kos lesa, je povedal Kant,
eden velikih nemških filozofov. To je zelo
očitno pri pitju alkohola. Alkoholik se
zaveda, da čezmerno pije in da (njemu in
bližnjim) to povzroča probleme na mnogih
področjih
življenja.
Kljub
lastnemu
zavedanju, kljub sporočilom okolice in
bližnjih, nadrejenih, kljub telesnemu in
duševnemu
trpljenju
in
boleznim,
povzročenih z alkoholom, ostaja vdan suženj
alkohola.
Morda je to še bolj razvidno ob izkušnji
mnogih kadilcev: Skoraj tri četrt kadilcev se
zaveda škodljivosti kajenja, pa kadijo naprej,
kljub občasni želji po prekinitvi. Z eksistenčnega in realnega vidika so se že prepustili
zasvojenosti, čeravno sami sebi govorijo, da »lahko nehajo, kadar hočejo«. Svojci,
sodelavci, svetovalci opažajo to dvojnost, vendar ne morejo vplivati. Nerazumni krog
odvisnosti je sklenjen.

Vprašanja za pogovor
Ali pijete več, čeprav poznate začarani krog pitja in problemov
zaradi njega?
Ali veste, da bi morali nehati, pa si kljub temu povečujete moralno
in socialno škodo zaradi pitja?
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10. Spreminjanje tolerance
Toleranca ali prenosljivost se kaže kot:
a) potreba po izrazito povečani količini alkohola za dosego opitja oz. zastrupitve ali
želenega učinka;
b) izrazito zmanjšani učinek opitosti ob nadaljevanju rabe iste količine alkohola.
Stalna izpostavljenost učinkom alkohola postopoma poveča toleranco.
Toleranca ali prenosljivost je pojav, ko se človekov organizem z rednim uživanjem
privadi na alkohol in ga več prenese. Toleranca je pri ljudeh zelo različna. Kdor ima
višjo toleranco, postane prej odvisen. Zaužije namreč vedno več alkohola, da je učinek
omame enak kot v začetku pitja.
Človek »prenese« zmeraj več alkohola iz več razlogov:
- jetrni encimi, ki alkohol razgrajujejo, svoje delovanje večkratno povečajo (normalna
vrednost g-glutamil transpeptidaze ali gama GT je do 0,6 pri ženski in do 0,9 pri
moškem);
- živčne celice (predvsem povezave med centrom za ugodje in čelno skorjo) se zaščitijo
pred pomirjevalnim učinkom alkohola tako, da zmanjšajo vpliv alkohola nase in se tudi
fizično spremenijo;
- odvisnik se nauči prilagajati svoje vedenje spremenjenim okoliščinam in skuša prikriti
stanje vinjenosti drugim. Postaja vse bolj vedenjsko »toleranten« do sebe, se omamlja,
ne ozira se pa na norme, ki jih postavlja in zahteva okolje.
Razvoj tolerance in odnos med toleranco in stopnjo odvisnosti

1. Toleranca raste oziroma napreduje samo do določene meje, do katere se telesni
mehanizmi, predvsem jetrni encimi, še lahko prilagodijo. Plato je dosežen, ko se
razgradnja alkohola in odpornost telesa uravnoteži z vnosom alkohola. Navzven se ta
stadij kaže z vsakodnevnim pitjem približno iste količine alkoholnih pijač. Ta kritična
faza odvisnosti lahko traja več let ali tudi desetletij.
Toleranca v kritični fazi je visoka, doseže svoj plato in se ne spreminja. Bolnik se še bori
proti alkoholu, opije se običajno zvečer po delovnem času ali ob koncih tedna.
Padec tolerance, ki sledi kritični fazi, je relativno hiter. V nekaj mesecih se količina
alkoholnih pijač, ki jo človek v tej fazi spije, bistveno zmanjša. Vzrok je v popuščanju
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jetrne funkcije. Jetra alkohola ne zmorejo več predelovati v taki meri kot prej in
posledica je, da nivo alkohola v krvi bistveno počasneje pada. Telo ne more več
razgrajevati alkohola.
2. Tudi možgani ne zmorejo več opravljati svojih funkcij ob vnosu alkohola. Doslej so
se delno ščitili, zdaj pride do odpovedi nadzornih mehanizmov. Možgani se ne morejo
več prilagajati niti opravljati svojih ostalih funkcij. Včasih pride do epileptičnega
napada, včasih do poglabljanja depresivnosti in samomorilne krize, pogosto se zgodi
delirantno stanje. Odvisni od alkohola pride v terminalno fazo bolezni. Pogosto šele v
tem obdobju pride do odločitve za spremembo ali pa pride – okrog 13 do 15 let
prezgodaj - do smrti.
3. Toleranca v vedenju se kaže kot upad moralnega in socialnega čuta, človek ne izpolni
svojih nalog. Z raznimi izgovori skuša opravičevati svoje pitje, z vsemi sredstvi se bori
proti pritiskom, ki mu skušajo to preprečevati. Spremeni se v vedenju, lahko je
agresiven, ima trajne očitke vesti. Pri njem najdemo obdobja popolne abstinence, sam
poskuša spremeniti pivske navade. Izogiba se prijateljev, zanemarja službo, ves njegov
interes se vrti okrog alkohola. Svoj spremenjeni odnos do drugih si razlaga sebi v prid,
samega sebe pomiluje. Poskuša tudi spremeniti svoje dosedanje okolje, s tem pa pride
do sprememb v družinskih navadah, kar ga pripelje do neutemeljenih maščevalnih
tendenc do domačih ali pa zapiranja vase. Dela si zaloge alkohola, hrani se neredno.
Včasih nastopi tu prva nujnost sprejema v bolnišnico. Pojavi se pešanje spolne moči,
pogosto nastopi alkoholna ljubosumnost. Potrebuje reden jutranji obrok alkohola.

Vprašanja za pogovor
Ali za enak učinek alkohola potrebujete večjo količino le-tega kot
poprej?
Ali že ob manjši količini alkohola postanete bolj omamljeni?
Kako se je spremenila raba alkohola v zadnjih letih?
Ali gre pri vas za telesno odvisnost od alkohola, in če je, kdaj se je
pojavila?
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11. Nesposobnost abstiniranja in abstinenčna kriza
Odtegnitveni znaki se kažejo na naslednje načine:
a) kot značilni odtegnitveni sindrom oz. abstinenčna kriza;
b) alkohol ali podobne snovi, npr. pomirjevala (benzodiazepini, apaurin), lahko lajšajo
ali preprečijo odtegnitvene simptome.
Abstinent je človek, ki je sposoben reči
NE in storiti NE.
Abstinenca je odtegnitev, vzdržnost od
alkohola – pomeni, da človek nikoli, ob
nobeni priložnosti ne pije alkoholnih
pijač. Gre za držo in stališče do alkohola.
Časovno jo lahko opredelimo kot
primarno ali trajno (človek, ki nikoli ni
pil alkoholnih pijač) ali kot abstinenco v
določenem
časovnem
obdobju.
Abstinent od alkohola je človek, ki se
enkrat odloči, da ne bo več pil alkoholnih
pijač zaradi nekega razloga, npr. sprejme
vero, ki odklanja uživanje alkohola
(muslimani, mormoni), sprejme načelo
življenja brez alkohola ali zaradi »zdravstvenih razlogov«.
Nesposobnost abstiniranja je najbolj jasen znak hude odvisnosti od alkohola. Tudi krajša
ali daljša, večletna abstinenca, po kateri nekdo začne ponovno s popivanjem, kaže na
bolezen odvisnosti.
Abstinenčna ali odtegnitvena kriza se večinoma pojavi, kadar alkoholik ne pije. To krizo
lahko – začasno v prvih urah ali dneh - razreši z nadaljevanjem pitja. Najpogosteje se
kriza pojavlja zjutraj. Ob znižanju koncentracije alkohola v krvi se lahko pojavi tresenje
rok, znojenje, strah, potrtost in razdražljivost, predvsem pa psihično nelagodje.
Najhujša oblika abstinenčne krize je alkoholni delirij ali bledež. V kolikor je nezdravljen,
se lahko v visokem odstotku konča s smrtjo. Abstinenčno krizo lajšamo in preprečujemo
s pomirjevali (npr. apaurin) ali drugimi sedativnimi zdravili (distranevrin).

Vprašanja za pogovor
Ali se pojavijo težave, če nekaj časa (ur, dni) ne pijete alkohola?
Ali morate že navsezgodaj nekaj spiti, da lahko začnete delovne
obveznosti?
Ali ste kdaj doživeli delirij?
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NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE ODVISNIŠKE OBRAMBE
Psihološke obrambe so načini mišljenja, vedenja in reagiranja, ki nam pomagajo ne le
preživeti, temveč ohraniti svojo osebnost, svoj način življenja.
Beseda obramba ima negativen prizvok, ker kaže na obrambni, vojaški način izražanja.
Z bivanjskega vidika je življenje pogosto borba za obstoj. Obrambe oz. strategije
potrebujemo vsi, da preživimo ne le otroštvo, ampak tudi vsakdanje življenje v
odraslosti. Včasih smo kot otroci prisiljeni stvari videti in ravnati tako, kot nas učijo
starši in učitelji, npr. zatajimo ali opravičimo sami sebe, samo da bi preprečili
kratkoročne slabe posledice zase. Zaradi teh intuitivnih in/ali naučenih strategij, ki so
bile v določenem obdobju pozitivne, smo danes takšni, kot smo.
Problemi pa nastopijo, če in kadar hočemo otroške ali nekdanje strategije preživetja
uporabljati v svojem odraslem življenju. Tu enostavno več ne delujejo, tako kot otroška
obleka ni več primerna za odraslega. Enako se dogaja odvisnim osebam.
Zanikanje je najosnovnejši način alkoholikove obrambe. Svojka pripoveduje:
Komaj stoji in vendar zanika, da je pijan. »Jaz da sem pijan?« Še bolj zanika, da je
alkoholik ter kot ponavadi trdi, da nima nobenih težav zaradi uživanja alkohola. Vase
zliva pijačo in želi govoriti o vsem drugem, samo ne o tem, da ravnokar pije žganje.
Običajno pa je zanikanje zelo prefinjeno in razumljivo šele po daljšem času treznosti.
Tako pripoveduje zdravljenec:
Ko je hčerka dopolnila 18 let, si je takoj želela izpit za avto. Čeprav ni bilo ravno
denarja, sem bil takoj za to. Zaposlen sem bil v Mariboru, hčerka pa bi tukaj obiskovala
študij, tako bi se skupaj vozila. Ko sem ji omogočil, da naredi izpit za avto, je bilo zame
veliko olajšanje. Tako sem jaz vozil zjutraj v Maribor, ko pa sem v službi že nekaj popil,
sem avtomobil prepustil njej. Če je žena vprašala, zakaj skoraj vedno vozi ona, sem
preprosto povedal, da se bo tako najlažje naučila samostojne vožnje pod mojim
nadzorom. Šele sedaj po nekaj letih se zavedam, da sem takrat mislil samo nase in na
svojo potrebo po alkoholu.
Racionalizacija je iskanje »pametnih« razlogov za svoje vedenje in ravnanje. Alkoholik
razloži svoje vzroke in okoliščine svojega pitja, kot da je na videz čisto nedolžno,
koristno in lepo; ker vsi pijejo, ker je bil živčen, za moč pri težkem delu, ker ga je bolela
glava ali želodec, da ga je napadla gripa, da so se mu tresle roke. Škodilo mu je, ker
pijača ni bila pristna, ker je pil na prazen želodec, družba ga je potegnila v to. V vsakem
opravičilu je drobec resnice. Alkoholik se oprime tega drobca in ga »vrti« z različnih
strani toliko časa, da je zgodba prepričljiva zanj in včasih tudi za okolico.
Projekcija je preusmerjanje svojih notranjih vzgibov v druge. Pravimo, da krivdo vali
na druge. Oseba, odvisna od alkohola, vidi vsepovsod krivce za tisto, kar v resnici
povzroča sama: »Žena je tako sitna, ker otroci ne ubogajo, ker jim ne gre v šoli … Izgubil
sem voljo in pijem, ker me v službi ne marajo, … ker sem brez službe in brez denarja.«
V njegovih očeh so vzroki za pitje težave, ki so v resnici posledice alkoholizma. Zamenja
vzrok in posledico.
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Zdravljena učiteljica pripoveduje, kako je s pridom izkoristila projekcijo:
Krivi so bili učenci, ki so bili pasivni med poukom, pri domačih nalogah in sprotnem
učenju. Naslednji so bili starši, ki so svoje otroke ščitili in krivdo za neuspeh iskali pri
nas, učiteljih, naslednji je bil delodajalec, ki mi je vedno več nalagal in me slabo ščitil
pred starši, kakor me je v začetku mojega službovanja.
Na vrhu piramide je bila država, našla pa se je tudi posebna komisija, ki nas je začela
meriti in primerjati med šolami v državi glede na uspehe, ki so jih učenci dosegli pri
nacionalnem preverjanju znanja, kar je bilo zelo krivično …
Drobljenje (fragmentacija): oseba, odvisna od alkohola, razkosa svoje ravnanje v
majhne dele. Gleda jih ločeno, brez medsebojne povezave, in se zaustavi samo na svetlih
trenutkih in lepih dejanjih: »En mesec ni poskusil pijače, ženo je povabil v gledališče
...« Tudi v skrajno zavoženem življenju je še zmeraj moč najti nekaj lepih stvari, če jih
iztrgamo iz celote.
Zdravljenec pove: Tako sem se zmeraj znal pohvaliti in izpostaviti dobre ocene v šoli,
tako v srednji in na faksu, nisem pa omenjal izpitov, da sem jih izpuščal, ker se nisem
nanje pripravil, ker sem popival, bil neodgovoren do šolskih obveznosti, nisem hodil na
predavanja, vaje, ker sem se počutil „slabo«. Tudi marsikatero obetavno zvezo sem
končal na tak način. Nisem prišel na dogovorjeni zmenek, si izmišljal izgovore, nisem
držal obljub, pa sem se tako trudil!? V službi sem bil zagnan in zavzet. A res? In vsi moji
izostanki in nerazpoloženje, ko sem zaradi mačka zahtevnejše stvari, ki bi jih moral
opraviti, prelagal na naslednji dan in si s tem še dodatno oteževal delo, govorijo
drugače.
Zmanjševanje (minimalizacija). Vse v zvezi s pitjem in posledicami od alkohola
odvisna oseba zmanjša do najmanjše možne mere, da so videti res nedolžne, npr. »Samo
dva deci sem ga ...«
Zdravljenka pove: Oči so bile že kalne in noge majave, pa sem rekla možu, da sem spila
samo en špricar, pa mi je ta tako krepko naškodil.
Čudoviti spomini so tudi neke vrste alkoholna obramba. Oseba, odvisna od alkohola,
do podrobnosti razlaga kak davni pivski dogodek, kjer je bilo vse tako lepo in zanimivo,
da se zdi, kot da bi pripovedovala o čudovitem filmu. V resnici pa je bilo vse tisto čisto
navadno popivanje. Njegova duševnost je »potisnila« nelepo iz spomina v podzavest.
Dogajanje – zlasti pa pitje in družbo, opleta z vencem izjemnih podvigov, zmagoslavja,
lepote. »Sami dobri ljudje so se našli kot še nikdar … med njimi je najboljši harmonikar,
kar jih je … peli so tako ubrano, da še nikdar nisem slišal česa takega, žal beseda ni
padla ...«
Izmikanje in manipuliranje postane očitno proti koncu bolezni. S tem nastopa oseba,
odvisna od alkohola, ko mu vsa navadna obramba odpove. Sam sebe ne more več varati,
da ni nič narobe z njim, pa tudi okolje, zlasti žena postane preveč »izkušena«, da mu več
ne naseda. Žena se morda resno pripravlja na razvezo, če se ne bo šel zdravit. Morda ga
v službi disciplinsko obravnavajo zaradi prekrškov in ve, da ga bodo izključili, če bo še
enkrat napihal. Morda je doživel kako težko duševno motnjo (npr. delirij) ali pa ima rano
na želodcu.
Zdravljenec pravi: Po vseh letih laganja in nenehnih izgovorih mi ni več uspevalo prikriti
moje odvisnosti od alkohola. Ob nenehnih izmikanjih se ni dalo več ničesar prikriti. Tudi
sebi nisem mogel več lagati, nobena obljuba več ni veljala. Nobena laž mi ni uspela.
Preveč dobro je že bila izkušena partnerka. Tudi grožnja, da bo odšla, ni bila dovolj.
Jaz pa sem si želel na zdravljenje, vendar nisem bil dovolj odločen za ta korak. Ob
nepremišljenem poskusu samomora pa sem končno srečno pristal v psihiatrični
bolnišnici.
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Svojka pripoveduje: Vse, kar je obljubljal, je vedno prekršil in mu nisem mogla več
verjeti. Vedno je obljubljal, da ne bo več pil, zato sem bila vedno žalostna in razočarana,
saj sem se zelo trudila, da bi bilo lepše in boljše v družini, vendar brez uspehov.
Zanikanje problema
Alkoholizem je bolezen zanikanja. Odvisnik od alkohola je navadno prepričan, da zmore
nehati piti kadar koli in da zdravljenja ne potrebuje. Kljub temu vedno znova dokazuje
sam sebi in prepričuje bližnje, da ni odvisen od alkohola. Zanikanje problema je poleg
socialne stigme, ki se drži alkoholizma, največji primanjkljaj za začetek spremembe.
Prvi znaki odvisnosti včasih leta ali desetletja okolici niso očitni. Prepozna jih lahko
oseba sama, če in kadar je dovolj odkrita do sebe. Odvisnost od alkohola je ob vsej svoji
očitnosti stvar, ki jo ljudje, če in dokler je le mogoče, skrivajo. Z raznimi izgovori
poskušajo opravičevati pitje, z vsemi sredstvi se bojujejo proti pritiskom bližnjih.
Njihovo zanimanje se vrti samo okrog alkohola, ki ne prenese nobenega tekmeca.
Osebe, ki postajajo odvisne od alkohola, navidezno še vedno lahko sledijo družbenim
normam – se poročajo, imajo družine, ustvarjajo dom, imajo otroke, hodijo v službo.
Redno pitje alkohola je »le« del njihovega vsakdanjika in s tem »res ni nič narobe«.
Psihične obrambe, kot so zanikanje, opravičevanje, prelaganje odgovornosti na druge,
ostajajo v veljavi. Vendar takšen način življenja ne more trajati v nedogled. Bolezen s
svojimi posledicami postane sčasoma očitna. Alkoholik ne zmore več funkcionirati.
Najbolj rodovitna leta so izgubljena in jih ni mogoče nadoknaditi.
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OSEBNOSTNO SPREMINJANJE
Osebnostne spremembe so pogosto posledica in dodatna duševna motnja na poti
odvisnosti. Glede na dosedanje znanje je težko izluščiti značilne osebnostne lastnosti, ki
v naprej nakazujejo bolezen odvisnosti. So pa pri človeku, ki je postal odvisen od
alkohola, zelo moteče antisocialne poteze, izguba socialnega čuta in agresivnost v
odnosu do najbližjih. Smeri, v katerih se spreminja in poslabšuje alkoholikov značaj in
njegova osebnost, so izredno raznolike, vendar pa imajo nekaj skupnih značilnosti, ki jih
je že pred desetletji dobro opisal Ramovš, in jih tukaj povzemamo (Ramovš J., 1986).
Primere so zapisali zdravljenci in njihovi svojci:
1. Čedalje bolj izgublja stik s svetom. Ko je omamljen, je odtrgan od zunanjega sveta.
Njegova čutila sprejemajo malo zunanjih vtisov, če jih sploh kaj. Normalni ljudje
oblikujejo svoje vedenje in odnose z ljudmi po vtisih, ki jih dobijo s svojimi čutili o
svetu in o soljudeh. Odvisniku to manjka.
Stik s svojci sem izgubil v kronični fazi. Moje misli so vsakodnevno uhajale k alkoholu
in pivskim prijateljem. Izogibal sem se vseh možnih kontaktov s partnerji, gosti in tudi z
družino. Na katero koli povabilo od svojcev je bil vedno moj odgovor: nimam časa, slabo
se počutim, delam. V resnici pa nisem hotel, da kdo vidi ali opazi moj spremenjeni izgled,
ki sem si ga povzročil z alkoholom. (Društvo Nova pot Radenci, 2015)
2. Vse ga zanima čedalje manj, le alkohol vedno bolj. Normalnega človeka zanima
tisoč stvari. Osebi, odvisni od alkohola, pa po malem zagospodarita pitje in pijača.
Zaposlujeta in prevzemata ga, v njem se divje razraščata kot robidovje v zapuščenem
sadovnjaku ali vrtu in zadušita vse druge interese. Tako postane podoben ladji, ki pušča
vodo; vse, celo zadnje zaloge hrane mečejo z nje v morje, osamljeni se potapljajo sredi
oceana. Kako globoko se vanj zažira misel in zanimanje za alkohol, slutimo iz tega, da
zdravljeni alkoholik še dolgo potem, ko je na videz že urejen človek in celo
samozavesten nasprotnik alkohola, sanja o pitju in pijači. Trinog alkohol je potuhnjen v
njem in podzavest v spanju z njim ustvarja te filme (Ramovš J., 1986, 17).
Pri vsaki osebi, odvisni od alkohola, bi lahko opazovali, kako ji z napredovanjem
alkoholizma upada zanimanje. Najprej ga nehajo zanimati stvari, v katere je treba vlagati
večji duševni in telesni napor, in se navidezno bolj ogreje za lagodnejše stvari; strastno
gleda televizijo, igra karte, hodi gledat športne tekme ipd. Proti koncu pa se ne more
zavzemati niti za to.
Moj odnos do dela pod vplivom alkohola se je vse bolj negativno izražal ob stopnjevanju
uživanja alkohola. V začetni fazi ni bilo velikih sprememb, delo sem opravljal brez
kakršnih koli težav, ni vplivalo na sodelavce, delovno disciplino, stranke in tudi ne na
končni izdelek. Na delovno mesto sem prihajal motiviran, zbran, dobre volje in vedno
pripravljen za nove ideje. Nič mi ni bilo odveč narediti, bodisi nadure, priprave za drugi
dan, pomoč sodelavcem bodisi se po potrebi vrniti na delo, ko sem imel prosti čas, če se
je pojavilo kaj nenapovedanega. Kot lastnik restavracije sem imel več funkcij, nabavo,
pripravo kuhinje, kuhanje, razporeditev delavcev, kontakt s strankami. Veliko časa sem
porabil za dobavitelje, s katerimi sem imel pogosto razgovore, kar mi je vzelo precej
časa. Delovni čas v začetni fazi uživanja alkohola mi ni predstavljal težav, po potrebi mi
ni bilo težko vstati zjutraj ob petih in opraviti dela, ki dalj časa trajajo. Poleg dela v
restavraciji me je čakalo še delo doma, v vinogradu in vsekakor je bilo potrebno posvetiti
nekaj časa družini.
Ko se je moje uživanje alkohola zviševalo, se je seveda tudi spremenil moj odnos do dela,
kar je negativno vplivalo na vse funkcije, ki sem jih opravljal. V največji meri mi je
alkohol odvzel motivacijo, to se je predvsem opažalo v tem, da sem na delovno mesto
prihajal brez volje in utrujen, kar so opazili tudi moji delavci, svojci in partnerka. Čas
za priprave in delo, ki sem ga prej opravil brez problemov in z voljo, se je sedaj seveda
podaljšal. Na delovno mesto sem prihajal z muko in velikokrat prepozno. Delo, ki sem
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ga prej opravljal sam, sem vedno bolj prenašal na delavce in komaj čakal, da odidem z
delovnega mesta. Posebej sem občutil velike spremembe v stresnih situacijah, ko je bilo
dosti naročil v kuhinji, ko moraš od sebe dati sto deset odstotkov in čutiš, da tega več ne
zmoreš. Ni bilo več tako vse pripravljeno, ko so sodelavci prišli na delovno mesto kot
prej. V preteklosti sem jih preveč razvadil in so bili vajeni priti, ko je večina
pripravljalnih del bila že končana. Opazili so, da vedno več dela in odgovornosti
prelagam nanje, kar z mojega vidika ni narobe in če bi to naredil prej bi se moja zgodba
verjetno končala drugače. Kot lastnik in vodja kuhinje v alkoholiziranem stanju nisem
prenašal svojih problemov na delavce in po nepotrebnem dvigoval glasu, kot sem ga
prej. Izogibal sem se tudi stikov s strankami, poslovnimi partnerji in vse manj časa sem
preživljal na delovnem mestu. Največjo napako, ki jo lahko naredi podjetnik in si je
verjetno ne bom nikoli oprostil, je to, da sem zanemaril knjigovodstvo in finance, ki jih
je vodila moja bivša partnerica. Ta napaka me je stala veliko denarja, živcev in skoraj
eksistence. Zdaj ko v treznem stanju pogledam nazaj, se zavedam, kaj naredi alkohol s
človekom in z njegovim odnosom do dela.
Te napake nikoli ne bom več ponovil. (Društvo Nova pot Radenci, 2015)
3. Zaostaja za vrstniki. Danes vse tako naglo napreduje. Kako naj omamljen človek
temu sledi? Na vseh področjih zaostane. Najbolj očitno morda na gospodarskem; vsi
imajo avtomobile, opremljeno stanovanje. Alkoholikova družina pa ne pride nikamor,
morda mu celo primanjkuje denarja za pijačo.
Sicer pa vse osebe, odvisne od alkohola, ne zaostanejo tako vidno na gmotnem področju.
Tem bolj gotovo pa na marsikaterem, ki je mnogo odločilnejše za polnokrvno človeško
življenje: na čustvenem, doživljajskem, razumskem, kulturnem, poklicnem, družabnem,
duhovnem. Vrstniki napredujejo, alkoholik nazaduje. V začetku manj vidno in počasi,
pozneje vse hitreje in očitneje. Zaostanka za drugimi pa ni lahko prenesti.
Kot otrok očeta alkoholika nisem bila deležna veliko ljubezni ali razkošja, saj je oče ves
denar porabil za alkohol. Vzgoja je bila zelo trda in stroga, nikoli ni imel občutka za
družino. Kako naj bi ga imel, saj je bil sam sin alkoholika. S svojo vzgojo in načinom
življenja je zelo vplival na moje sedanje življenje, saj zelo težko sprejemam okolje okrog
sebe, in ves bes, ki ga držim v sebi, prenašam na svoje bližnje. Želim si zaživeti znova in
pustiti vse za sabo, vendar ne najdem prave poti. (Svojka, Društvo Nova pot Radenci,
2015)
4. Postaja izrazit sebičnež. Čim bolj je odvisen od pijače, tem več je mora imeti, tem
več ga stane in tem težje si jo pridobi na lep način. Čedalje bolj mora misliti le nase in
na pijačo. Vse mišljenje in čutenje se mu začenja vrteti okrog alkohola in pitja.
Posledice se v vedenju kažejo kot sebičnost; samoumevno se mu zdi, da žena sama skrbi
za gospodinjstvo, čeprav je tako zaposlena kot on; da ga doma pijanega čaka večerja, da
ga žena sprejme s pomirjevalnimi besedami, da ji lahko oponaša vsak euro za njene
obleke, za šolske potrebščine otrok, celo za hrano, njegovo zapravljanje pa je »njegova
stvar«, saj pije »za svoj denar«. Veliko se prehvali s svojimi sposobnostmi, koliko
naredi, koliko je zaslužen …
Nekoč je pripovedoval zelo propadel alkoholik iz Cukrarne: Deset let je bil star. Bilo je
pozimi in vsako noč mu je mati dala njegove edine čevlje na štedilnik, da so se do jutra
posušili. Nekega jutra jih ni bilo, ostal je bos. Oče jih je zgodaj zjutraj ukradel in nesel
prodat – bil je alkoholik. (Ramovš J., 1986)
5. Izgublja čut odgovornosti. Čedalje bolj mu krni čut, ki je za človeka tako značilen.
To propadanje postaja očitno povsod. V službi in pri delu, še mnogo bolj pa doma v
odnosu do žene, otrok, ostarelih staršev. Pomislimo na ljudi, ki znajo sredi dela najti čas,
da gredo v bife pit; ki morda najdejo skrivališče in zaspijo na delovnem mestu; ki vse
popoldne preživijo v gostilni in zaradi tega njihove otroke vzgaja cesta; ki zagrenijo
življenje sozakoncu; ki povzročajo toliko nesreč (Ramovš J., 1986).
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Ena najbolj prvinskih odgovornosti je odgovornost do sebe in za sebe; človeku je
vrojena. Alkoholik jo utaplja prav tako kot odgovornost do vsega drugega.
6. Laže, da verjame sam sebi. Ena značilnih zveriženosti značaja pri alkoholiku je
nagnjenje k lažem. V začetku porajajoče se alkoholne odvisnosti mu lahko bolj ali manj
vešče laganje celo koristi, ker mu omogoča, da pride do alkohola, pa tudi, da skriva
neugodna dejanja, storjena v pijanosti. Postopoma se laganje ukorenini, alkoholik laže
kar iz navade, brez dejanske potrebe in koristi. S tem se pri njem začno spreminjati
kriteriji za ponos, dostojanstvo, pravičnost in čast.
Stiska zaradi stopnjevanja odvisnosti ga privede do dvojne morale; prva vrsta moralnih
norm velja zanj, z njimi opravičuje vsa svoja ravnanja, laži, nezvestobo, pa tudi tatvine;
drugo vrsto moralnih norm, ki so strožje, uporablja za vse druge ljudi. Pravimo, da je
laganje posledica vzpostavljenega pogojenega refleksa, kjer je pogojni stimulans dolga
in pogosto uporabljena laž, ki nujno spremlja uživanje alkohola; ali pa je laganje
posledica brezpogojne mikavnosti, tako da za nekatere alkoholike pomeni laž tudi v fazi
abstinence občutek zadovoljstva in uživanja (Ramovš J., 1986).
Pri pozitivnem alkotestu v ambulanti za odvisne od alkohola je pogosta reakcija vinjenih
alkoholikov, da to ni res, da niso ne danes ne v zadnjih dneh poskusili alkohola. Soočenje
z objektivnimi podatki, ki jih vidijo na ekranu alkotesta, jih še bolj utrdi v prepričanju,
da imajo in morajo imeti prav oni in ne aparat.
Zdravljenec se sprašuje: Ali lahko sploh alkoholiku zaupamo, da govori resnico? Zelo
težko. Z eno samo lažjo lahko »zafuraš« svojo kredibilnost v sekundi. Da pa jo pridobiš
nazaj, pa potrebuješ tedne, mesece, leta ali pa nikoli.
7. Otopevajo mu čustva. Omamljen človek je otopel, brezčuten. Samo nekoliko je treba
opazovati pijanega človeka, pa uvidimo, kako ne ve niti zase niti za ljudi okrog sebe, kaj
čutijo. Rine npr. v skupino ljudi in na vsak način hoče, da bi z njim peli. Pri tem še opazi
ne, da so pogrebci črno oblečeni s sledovi solza na obrazu, ki so prišli po pogrebu na
pogrebščino v vaško gostilno. Če pa opazujete njegov izraz, ko poje veselo pesem, ne
izraža nikakršnega veselja; v njegovem glasu in na obrazu sploh ni čustev.
Odvisnost od alkohola človeka počasi tako čustveno otopi, da v sebi ne zaznava niti
veselja niti žalosti, niti svetlih niti temnih čustev. V njem nastane mrtva praznina, ki jo
čuti kot težko mrtvilo in ubijajočo osamljenost. To čustveno brezvetrje je bolj moreče,
kot bi bila moreča boleča ali žalostna čustva. Tudi zato je alkoholik malodušen in medel
kot »megla brez vetra«, skratka doživljajsko mrtev (Ramovš J., 1986).
Na videz pa se alkoholik mnogokrat kaže zelo čustveno razgiban, ljubezniv je, se
dobrika, šali, dvori, strastno objema, z vso ihto obljublja sebi in okolici, da bo začel
znova in drugače, jezi se in razburja. Toda to niso pristna čustva, ki bi prihajala iz globine
njegovega srca, ker bi jih sprožila ustrezna zunanja spodbuda ali notranji gon. To je le
videz čustev, »čustvena telovadba«, ki je v resnici le del alkoholne obrambe.
Pristna čustva vzpostavljajo prvinski most med ljudmi; brez njih ni globljih medsebojnih
odnosov. Alkoholik tudi zaradi otopevanja čustev izgublja čut za druge. Med ljudmi se
čuti osamljenega in ogroženega. Večkrat kuje maščevalne načrte proti okolju.
Najpogostejša tarča njegove brezčutnosti so ljudje, ki ga obdajajo in so mu najbližji.
Omenili smo sedem smeri, v katerih se maliči alkoholikov značaj. Naj bo dovolj. Sedem
je staro simbolično število, ki pomeni celoto – ves značaj se maliči.
Vsa ta zmaličenost ima videz velike pokvarjenosti in hudobije. Pa ni to. Je le bolezenska
posledica odvisnosti od alkohola. Nanjo lahko gledamo kot na enako vedenje pri
duševnih bolnikih; gre za bolezensko zmaličen značaj in osebnostno spremenjenost in
ne hudobijo (Ramovš J., 1986).
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ŠKODLJIVO DELOVANJE ALKOHOLA NA ČLOVEŠKI ORGANIZEM
V razvoju alkoholizma se pojavljajo različni zdravstveni zapleti, ki so posledica okvar
posameznih organov. Predvsem so okvarjeni možgani in periferno živčevje, pride do
polinevritisa in epilepsije. Pri telesnih okvarah je v ospredju vnetje požiralnika in
želodca, jetrna ciroza, vnetje trebušne slinavke, okvara srca, kožne bolezni in več vrst
raka.
Danes menimo, da so telesne in duševne komplikacije pri alkoholizmu posledica
pomanjkljive in nezadostne prehrane in motenega metabolizma ter strupenega delovanja
alkohola. Zlasti je pomembno pomanjkanje vitaminov skupine B in nujno potrebnih
beljakovin. Na sluznici žrela, požiralnika in želodca je vidno kronično vnetje, ki je
neposredni škodljiv učinek zlasti pri uživanju koncentriranih alkoholnih pijač.
Do prehrambenega deficita prihaja pri alkoholikih iz več razlogov:
- oseba, odvisna od alkohola, izrazito manj jé, ker se del kalorij nadomešča z
izgorevanjem alkohola, metabolizem je zaradi prisotnosti alkohola upočasnjen;
- izkoristek posameznih sestavin hrane je slabši z ozirom na okvarjene prebavne organe
(vnetje želodčne sluznice idr.);
- oseba, odvisna od alkohola, ki se nasploh zanemari, ima tudi neurejeno prehrano, nima
več rednih in kvalitetnih obrokov;
- zaradi vse slabše ekonomske situacije si pogosto niti ne more več priskrbeti kvalitetne
hrane.

TELESNE MOTNJE
Na prvem mestu so nevrološke motnje, ki se pojavijo tako v možganih kot po vsem
živčevju v telesu.
Okvare možganov:
Okvare malih možganov so pogoste, prihaja do tresenja in težav s slabo koordinacijo
gibov. Zato še pogosteje pride do poškodb glave zaradi padcev.
Veliki možgani se v času bolezni skrčijo in zmanjšajo, to imenujemo možganska atrofija.
Pojavi se po večletnem pitju in se šele v času vsaj štiriletne abstinence postopoma
popravi. Poleg teh strukturnih sprememb nastopijo motnje spomina, zmanjšanje
miselnih sposobnosti, motnje spanja, motnje koncentracije in težave pri učenju.
Funkcija možganov seveda ni samo skrb za ugodje in občutek nagrade, ki ga omama ves
čas terja. Možgani morajo kljub občasni ali trajni opitosti opravljati vsa ostala opravila,
od najbolj osnovnih vegetativnih sistemov (spanje, odvajanje, prebava, hranjenje,
odzivanje na okolje) do kompleksnih nalog (učenje, delo, organizacija vsakdanjega
življenja), za katere je vse manj energije in možnosti. Sam center za ugodje v sredini
možganov, ki uravnava količino dopamina, se tudi strukturno in celično spremeni, prav
tako se spremenijo povezave tega centra z ostalimi deli možganov. Tudi ko alkoholik
neha s pitjem, ti deli še vrsto let ostanejo strukturno drugačni. Tako vidimo
prilagodljivost možganov kot bistven dokaz, da se v odvisnosti spremeni njihova
funkcija (Rus Makovec M., 2010).
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Prikaz magnetne resonance možganov pri normalnem in odvisnem 43-letniku. Pri
alkoholiku so vidne razširjene možganske vijuge in povečan votlinski sistem v notranjosti
možganov. (https://protoplasmix.wordpress.com/tag/alcohol-effects-on-brain/)
Alkoholna epilepsija (božjast, padavica). Gre za napad nezavesti tipa »grand mal« z
mišičnimi krči. Do napada pride nenadoma. Med njim se bolnik lahko ugrizne v jezik,
se pomoči ali mu uide blato. V obraz pomodri, na ustih ima pene, ki so krvave, če se
ugrizne v jezik. Napad traja pol minute do minuto. Po njem običajno bolnik zaspi. Včasih
je še nekaj časa zmeden. Epileptični napad je pogosto uvod v delirij.
Eden od vzrokov za pojav epileptičnih napadov je čezmerno uživanje alkohola.
Alkoholizem stopnjuje napade, če obstaja epilepsija od prej iz drugih razlogov.
Bolniku med napadom pomagamo tako, da ga zavarujemo pred poškodbami, da si ne
potolče glave; med zobe mu damo košček mehkega predmeta, da mu onemogočimo
ugriz v jezik; glavo mu obrnemo na stran, da se ne zaduši s slinami ali z eventualno
izbruhano maso. Rok mu ni treba vleči narazen, prenehale se bodo krčiti, ko bo napad
minil.
Če ostane bolnik abstinenten, postanejo napadi vse redkejši ali pa se sploh ne pojavljajo
več. Kljub temu ga je potrebno premestiti za določeno obdobje na delovno mesto, kjer
ne more upravljati z motornimi vozili, ker v času napada lahko ogroža sebe in varnost
drugih.
Alkoholni polinevritis (alkoholna okvara perifernih živcev) je pogosto obolenje oseb,
odvisnih od alkohola.
Nastane zaradi pomanjkanja vitamina B1 ali tiamina. Gre za okvare na perifernih živcih
okončin, lahko pa so prizadeti tudi možganski živci. Bolezen se začne razvijati počasi.
Bolniki tožijo, da imajo v nogah »revmo«. Pojavijo se občutki gluhosti, ščemenje,
mravljinčenje ali motnja pri zaznavanju dotika občutljivosti in bolečine. Težave se širijo
od stopal navzgor. V mečih se pojavijo boleči krči, mišice so na pritisk občutljive. Temu
se kasneje pridruži mišična slabost, lahko popolna ohromelost posameznih mišic, v
hudih primerih nepokretnost.
Okvare zaradi pomanjkanja B vitaminov prizadenejo vso prebavno cev, predvsem
požiralnik in želodec, jetra, trebušno slinavko, srce, kožo ter druge telesne organe.
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Kronično vnetje požiralnika je najpogosteje povzročeno z alkoholom. Pride do vnetnih
sprememb, kasneje do krvavitve in atrofije sluznice, ki postane tanka in gladka. Bolniki
čutijo zgago, bolečino pod prsnico med požiranjem, občutek polnosti – pod prsnico,
riganje, spahovanje in jutranje bruhanje. Alkoholno vnetje požiralnika včasih preide v
rak na požiralniku.
Kronično vnetje želodčne sluznice, ki postane vnetno spremenjena, pokrita s sluzjo,
stanjšana in gladka. Gastritis pospešuje nastanek rane, ulkusa na želodcu in
dvanajsterniku. Ni le posledica neposrednega učinka alkohola, temveč posledica
obolenja jeter in motenj v izkoriščanju vitaminov A in B. Težave se pojavljajo kot
bolečine v žlički, napetost po jedi, bruhanje, pomanjkanje apetita, spahovanje. Nekateri
s preveč želodčne kisline tožijo o zgagi, drugi s premalo kisline imajo driske.
Razpad jeter (jetrna ciroza). Vzrokov za nastanek jetrne ciroze je več, vendar menijo,
da je v naših krajih v polovici primerov vzrok alkohol. Ta neposredno okvarja jetrne
celice, dodatno vlogo pri nastajanju obolenja pa ima pomanjkljiva prehrana.
V jetrnih celicah pride do zamaščenja jeter. Celice postanejo nabite z maščobo in so
manj sposobne opravljati svoje številne naloge. V tej fazi se jetra povečajo. Takemu
stanju pa sledi propadanje jetrnih celic in razraščanje veziva, na njihovem mestu
nastajajo brazgotine. Nastopi jetrna ciroza. Cirotična jetra so zmanjšana in trda.
Funkcionalno sčasoma povsem odpovedo, zato ciroza jeter vodi v smrt.
Bolezenski znaki se pojavljajo počasi, nejasno. Bolnike napenja, tožijo o slabosti,
utrujenosti, hujšanju, pomanjkanju apetita, bruhanju. Pogosto imajo driske. Pojavijo se
lahko motnje v menstrualnem ciklusu oz. impotenca. Izvidi jetrnih laboratorijskih
preiskav so bolezenski. Kasneje se pojavi zlatenica, nabiranje tekočine v trebušni votlini,
krvavitve iz razširjenih ven v želodcu in požiralniku.
Kakšen je potek bolezni? V kolikor gre za začetno cirozo, izvid glede na preživetje ni
tako slab, v kasnejših stadijih pa je vse slabši. Pogostokrat je edini izhod transplantacija
jeter.
Kronično obolenje trebušne slinavke je najpogosteje povzročeno z alkoholom.
Bolezenski znaki akutnega vnetja so hude bolečine v trebuhu, bruhanje, težka prizadetost
bolnika. Smrtnost je velika. Velikokrat se zaradi ponavljajočega se in dolgotrajnega
vnetja pri osebi, odvisni od alkohola, pojavlja tudi rak trebušne slinavke. Operacijo je
možno opraviti edino pod pogojem, da se alkoholik zdravi in vzpostavi stabilno
abstinenco.
Poleg obolenja trebušne slinavke najdemo tudi okvare nadledvičnih žlez, ščitnice in
spolnih žlez. Pogosto se pojavi znižan krvni sladkor. Težave so v spolnosti in zmanjšanje
plodnosti.
Alkoholne okvare srčne mišice ali alkoholna miokardiopatija: Alkohol neposredno
okvari srčno mišico zaradi svojega škodljivega vpliva na mišična vlakna. Okvari pa jo
tudi posredno zaradi pomanjkanja vitamina B1 (tiamin), magnezija in aminokislin. Srce
se po desetih letih intenzivnega pitja poveča, vendar je šibkejše. Mišična vlakna so
okvarjena in manj vredna, med njimi se razrašča vezivno brazgotinasto tkivo. Srce začne
popuščati. Bolnik se hitro utrudi, ima težko sapo, noge mu začno otekati. Komplikacije
so lahko usodne.
Kožne bolezni: Pogostejše so bakterijske in glivične okužbe, poslabšajo se luskavica in
ekcemi, razširijo se drobne žilice v podkožju. Nastopi značilna rdečica obraza ali
rozacea, ki pa seveda ni dovolj za diagnozo odvisnosti.
Rakaste bolezni: Prizadeti so vsi organi, ki so pomembni za vnos alkohola v telo: ustna
votlina, grlo, požiralnik, želodec, debelo črevo, jetra.
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Druge bolezni: Slabokrvnost ob povečanem volumnu rdečih krvničk, motnje v
strjevanju krvi zaradi znižanih trombocitov, sladkorna bolezen, napadi putike, motnje v
ravnovesju vitaminov, zmanjšana odpornost za okužbe, osteoporoza, okvare mišic.
Nosečnost in dojenje: Okvare ploda v maternici in dojenčka lahko nastanejo že pri
najmanjših količinah alkohola, ki ga pije mati.

DUŠEVNE MOTNJE
Psihične težave, ki jih povzroča alkohol, so tako trenutne kot kronične in dolgoročne.
Med najpogostejšimi so pijanost, depresija, tesnobnost in samomorilnost.
Akutna pijanost
ali akutni alkoholni opoj je stanje, ki nastopi po zaužitju večje količine alkohola. Nastane
zaradi delovanja etanola na možgane in centralni živčni sistem. Pretirano pitje večjih
količin alkohola spremeni delovanje celotnega organizma in kaže na stopnjevanje
nevarnosti: rdečica obraza, zapletanje jezika, negotova hoja, slabost, bruhanje,
zaspanost, izguba spomina, neprimerno vedenje, nezavest.
Alkohol deluje na centralni živčni sistem izključno inhibitorno (zavirajoče). V začetku
vzburjajoč učinek je posledica inhibicije živčnih centrov in višjih duševnih procesov.
Zavore popuste, človek je običajno vesel, glasen, zgovoren, pretirano samozavesten in
podjeten. Ni kritičen, podcenjuje nevarnost. Razpoloženje je lahko spreminjajoče,
nekateri postanejo bojeviti in prepirljivi, drugi pa sentimentalni. To je odvisno tako od
količine alkohola v telesu kot od človekove odzivnosti.
Koncentracijo alkohola v krvi merimo v gramih na kilogram krvi:
0,2 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,09 miligrama v litru izdihanega zraka
pomeni v prometu, da ponoči niste več sposobni pravilno oceniti razdalje do vozil, ki
prihajajo nasproti ali jih dohitevate.
Do 0.5 g/kg (alkotest 0,23 mg v litru izdihanega zraka = promila) – pri tej količini
alkohola v krvi se sposobnost razmišljanja in presojanja razrahlja, včasih postane
motena. V začetnem stanju opitosti postanejo nekateri ljudje bolj zgovorni, šaljivi, drugi
se umaknejo in umolknejo, tretji postanejo razdražljivi in bojeviti. Bistveno sta
zmanjšani pozornost in zmožnost pravočasnega reagiranja. To pomeni, da je pot
ustavljanja daljša. Če pri hitrosti 50 km na uro pritisnete na zavoro sekundo kasneje, se
pot ustavljanja vozila podaljša za 14 metrov. Pojavijo se motnje ravnotežja, kar je zlasti
nevarno za tiste, ki se vozijo na vozilih z dvema kolesoma.
1 g/kg (alkotest 0,47 mg v litru izdihanega zraka = promila) – hoteni gibi postanejo grobi
in nerodni, moteno je ravnotežje, govor se zatika, sposobnost spominjanja in presojanja
upada. Možnost udeležbe v prometni nesreči se v primerjavi s treznim voznikom poveča
za 25-krat.
2 g/kg (alkotest 0,95 mg v litru izdihanega zraka = promila) – sposobnost hotenih gibov
je močno omejena, hoja komaj možna, govor je moten, prihaja do motenj čustvovanja –
slabo kontroliranega in pretiranega smeha in joka ali pa smeh in jok ob neustreznih
priložnostih. Kažejo se prvi znaki zastrupitve.
3 g/kg (alkotest 1,42 mg v litru izdihanega zraka = promila) – človek postane zmeden in
lahko pade v globok spanec, iz katerega ga lahko zbudimo le z največjo težavo, pa še
takrat največkrat le momlja v odgovor.
4–5 g/kg (alkotest 1,90 do 2,38 mg v litru izdihanega zraka = promila) – človek je v
komi. Pri še višjih koncentracijah alkohola v krvi odpove možganski center, ki uravnava
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dihanje in bitje srca, nastopi smrt. Huda nenadna opitost zaradi »nalivanja« z
alkoholnimi pijačami je največkrat vzrok smrti mladih ljudi do petindvajsetega leta.
Ljudje, ki so odvisni od alkohola, prenesejo višje koncentracije alkohola v krvi kot
občasni in zmerni pivci, ker se pri njih razvije višja toleranca in ne dajejo ob zgoraj
opisanih stanjih vtisa tako globoke opitosti.
Depresija
Raziskave kažejo, da ima četrtina moških odvisnikov od alkohola enkrat v življenju
obdobje globoke depresije, kar je trikrat pogosteje kot pri vseh moških. Pri ženskah,
odvisnih od alkohola, je depresija štirikrat pogostejša kot pri vseh ženskah. V
psihiatričnih ustanovah je do tretjine bolnikov z depresijo tudi odvisnih od alkohola in
do polovice bolnikov z odvisnostjo od alkohola ima tudi depresijo.
Veliko odvisnikov od alkohola občuti znake depresije ali globoke žalosti v sklopu
abstinenčnih znakov. Ta reaktivna depresija običajno izzveni v nekaj tednih, ko minejo
abstinenčni znaki. Ostali potrebujejo dodatno zdravljenje depresije. Zavedati pa se
moramo, da se ta pri moških kaže nekoliko drugače kot pri ženskah. Če je pri teh v
ospredju žalost, brezvoljnost in zapiranje vase, pri moških pogosteje opazujemo
razdražljivost, vzkipljivost in nasilnost. Bolniki, ki so hkrati odvisni od alkohola in
depresivni, so bolj nagnjeni k samomorilnim odločitvam. Poleg tega predstavlja zagon
depresije velik dejavnik tveganja, da bolnik, ki že abstinira, napravi recidiv.
Tesnobnost
ali anksioznost pomeni občutek hromečega strahu brez pravega vzroka. Pogosto
spremlja depresijo, lahko pa se pojavlja ločeno. Najpogosteje je prisotna v sklopu
abstinenčnih znakov in v obdobju abstinence, ko telo pogreša pomirjevalni učinek
alkohola. Spremljajo jo številni moteči telesni občutki – od razbijanja srca, stiskanja v
prsih, bolečine za prsnico, močnega potenja, občutka cmoka v grlu in prebavnih motenj,
od siljenja na bruhanje do driske. Pri polovici vseh bolnikov, ki so odvisni od alkohola,
opažajo tudi znake bojazni (v obliki anksioznih motenj, raznih fobij, paničnih napadov),
ki potrebujejo dodatno obravnavo.
Samomorilnost
Po raziskavah se kar 10–15 % ljudi, ki so odvisni od alkohola, odloči za poskus
samomora. Še posebej so nagnjeni k samomoru tisti odvisniki, pri katerih je prisotna
depresija in tisti, ki živijo sami, so brez prijateljev in socialne mreže, zaposlitve, so
starejši in imajo že težke telesne posledice pitja. Ljudje, odvisni od alkohola, so pri nas
do 300-krat bolj ogroženi zaradi samomora kot ostala populacija (Kociper J. 1996).
Alkoholni delirij ali bledež
je razmeroma pogosta psihična motnja, ki nastopi v teku abstinenčne krize v približno 5
% (Burns M.J., 2013). Najpogosteje se pojavlja pri osebah srednje starosti, ki pijejo že
nekaj let. V zadnjem času pa opažamo delirij vse pogosteje tudi pri mlajših osebah.
Preddelirij je stanje, ki postopoma vodi v delirij, ko se bolniku pojavlja nespečnost, težke
sanje. Toži o razbijanju srca, glavobolih, sili ga na bruhanje, je zbegan, zaskrbljen za
svoje zdravje in življenje. Če v tem času pride v bolnišnico, se stanje ob zdravilih
pozdravi, v nasprotnem primeru pa napreduje do delirija.
Nastop delirija je vezan na neko vročinsko obolenje, poškodbo, operativni poseg, zaradi
česar odvisnik neha uživati alkohol. Bolezenski znaki se pojavijo naglo ali postopno s
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preddelirantnimi znaki, kot so opisani zgoraj. Znaki so duševne in telesne narave. Delirij
izbruhne navadno zvečer.
Bolnik postane zmeden, časovno in situacijsko neorientiran, nemiren. Pojavijo se prividi
(vidne halucinacije). Bolniki vidijo predvsem male živali (miši, pajke, kače), niti
pajčevine ali cele prizore, podobne sanjam. Pogoste so tudi halucinacije
ravnotežnostnega čuta (stene se majejo, postelja se dviga) in redkeje slušne halucinacije.
Bolniki so izredno dovzetni za tuje vplive (sugestibilni), tako da jim je halucinacije
možno tudi sugerirati. Za alkoholni delirij (delirium tremens) je značilen zaposlitveni
nemir.
Med telesnimi znaki vidimo predvsem grobo tresenje, močno znojenje, zvišano
temperaturo, znake odpovedi srca in celotnega krvnega obtoka. Med delirijem lahko
pride do epileptičnih napadov ali pa je napad s krči uvod vanj. Delirij traja običajno
nekaj dni, zaključi se z globokim spanjem. Smrtnost pri njem je še vedno okrog 2–3 %,
brez zdravljenja pa bistveno višja. Odtegnitveni sindromi zaradi opiatov ali stimulansov
so redko smrtni. Delirij lahko preide v alkoholno demenco.
Alkoholna halucinoza je redka, a huda duševna motnja, za katero so značilni prisluhi
(slušne halucinacije) pri bistri zavesti. Traja več tednov ali mesecev. V začetku so to
često različni šumi, kasneje pa bolnik običajno sliši, kako se glasovi pogovarjajo o njem,
kot da je tretja oseba. Vsebina je neprijetna, govore o njegovih napakah, se mu
posmehujejo, ga obkladajo z zmerljivkami in govore, kako ga bodo uničili.
Bolnik je prestrašen, skuša zbežati ali pa se zabarikadira v svojo sobo ipd. V takem stanju
lahko pride do agresivnosti ali samomora. Glasove si bolniki navadno blodnjavo
razlagajo.
V kolikor alkoholik vzpostavi abstinenco in jemlje ustrezna zdravila, se stanje hitro
popravi.

38

POSTAVLJANJE DIAGNOZE
Kdo naj postavlja diagnozo odvisnosti? Sam odvisnik, njegovi svojci, drugi
spremljevalci ali svetovalci in zdravniki?
Svetovalci in strokovnjaki, ki želijo potrditi ali postaviti diagnozo bolezni, so pred
dilemo, kako ukrepati in se ne odločati namesto zasvojenega človeka. Poseben problem
pri prvih stikih je vprašanje, kako ozavestiti alkoholika, da stopi iz stanja brezbrižnosti
korak naprej. Pri tem so lahko najprej koristni vprašalniki.
Samodiagnoza z vprašalniki
CAGE vprašalnik je preprost in primeren za prvo oceno odvisnosti pri sebi. Če je
pritrdilnih odgovorov eden ali več, je dobro nekaj storiti:
Ali ste kdaj razmišljali, da bi bilo potrebno zmanjšati pitje alkohola?
DA

NE

2. Ali so vas ljudje kdaj nadlegovali ali vznejevoljili s pripombami na račun vašega
pitja?
DA

NE

3. Ali ste kdaj imeli občutek krivde zaradi svojega pitja alkohola?
DA

NE

4. Ali ste kdaj popili alkohol zjutraj, da bi si umirili živce ali se znebili »mačka«?
DA

NE

AUDIT vprašalnik (Kolšek M.), ki so ga oblikovali strokovnjaki Svetovne zdravstvene
organizacije, omogoča vam (in strokovnjakom), da z odgovori na 10 vprašanj ugotovite
stopnjo tveganja, ki vam jo lahko povzroča pitje alkohola. Uporabljajo ga predvsem v
ordinacijah družinske medicine. Glede na vaše odgovore se uvrstite v eno od naslednjih
kategorij:
- abstinenca (ni nobenega tveganja za škodo)
- malo tvegano pitje (majhno tveganje za škodo)
- tvegano pitje (povečano tveganje za škodo)
- škodljivo pitje (že posledice zaradi pitja)
- zasvojenost z alkoholom oziroma odvisnost od alkohola.
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VPRAŠALNIK AUDIT
Odgovarjate tako, da obkrožite številko pred izbranim odgovorom.
1. Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol (pivo, vino,
žgane pijače, likerje, koktajle, mošt, tolkovec, medico)?
0) nikoli
1) enkrat na mesec ali manj
2) 2 do 4 krat na mesec
3) 2 do 3 krat na teden
4) 4 ali večkrat na teden
2. Koliko meric pijače, ki vsebuje alkohol, ste v zadnjih 12 mesecih ponavadi popili
takrat, kadar ste pili?
(Ena merica je 1 dcl vina ali 2,5 dcl piva ali tolkovca ali 0,3 dcl (»eno šilce«) žgane
pijače - glej stran 8.)
0) od nič do 1 merico
1) 2 merici
2) 3 ali 4 merice
3) 5 ali 6 meric
4) 7 in več meric
3. Kako pogosto se je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da ste ob eni priložnosti
popili:
MOŠKI: 6 ali več meric
ŽENSKE: 4 ali več meric?
0) nikoli
1) manj kot enkrat na mesec
2) 1 do 3 krat na mesec
3) 1 do 3 krat na teden
4) dnevno ali skoraj vsak da
4. Kako pogosto se vam je v preteklem letu zgodilo, da potem, ko ste enkrat začeli piti,
niste mogli prenehati s pitjem?
0) nikoli
1) manj kot enkrat na mesec
2) mesečno
3) tedensko
4) dnevno ali skoraj vsak dan
5. Kako pogosto se vam je v preteklem letu zgodilo, da zaradi pitja niste mogli opraviti
tistega, kar se je od vas pričakovalo?
0)
nikoli
1)
manj kot enkrat na mesec
2)
mesečno
3)
tedensko
4)
dnevno ali skoraj vsak dan
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6. Kako pogosto se vam je v preteklem letu zgodilo, da ste potrebovali alkoholno pijačo
že zjutraj, da bi si z njo opomogli po prekomernem pitju prejšnjega dne?
0)
nikoli
1)
manj kot enkrat na mesec
2)
mesečno
3)
tedensko
4)
dnevno ali skoraj vsak dan
7. Kako pogosto se vam je v preteklem letu zgodilo, da vas je po pitju pekla vest ali ste
imeli občutke krivde zaradi pitja?
0)
nikoli
1)
manj kot enkrat na mesec
2)
mesečno
3)
tedensko
4)
dnevno ali skoraj vsak dan
8. Kako pogosto se v preteklem letu niste mogli spomniti, kaj se je zgodilo prejšnji večer,
ker ste takrat preveč pili?
0)
nikoli
1)
manj kot enkrat na mesec
2)
mesečno
3)
tedensko
4)
dnevno ali skoraj vsak dan
9. Ali je bil zaradi vašega pitja kdo poškodovan (vi sami ali kdo drug)?
0)
ne
2)
da, vendar ne v preteklem letu
4)
da, v preteklem letu
10. Ali je kak vaš sorodnik, prijatelj, zdravnik ali drugi zdravstveni delavec že pokazal
zaskrbljenost zaradi vašega pitja ali vam morda predlagal, da bi pili manj?
0)
ne
2)
da, vendar ne v preteklem letu
4)
da, v preteklem letu
Ocena celotnega AUDIT testa:
Seštejte števila pred vašimi odgovori pri vseh 10 vprašanjih.
Vrednost 8 točk za moške in več oziroma 7 točk in več za ženske pomeni osebo, pri kateri
obstaja povečano tveganje za nastanek socialnih in medicinskih problemov zaradi pitja
alkohola. Priporočljivo je opraviti natančnejšo diagnostiko.
Vrednosti testa 15 točk in več za moške oziroma 14 točk in več za ženske kažejo na veliko
verjetnost za škodljivo pitje alkohola, kjer so že vidne posledice zaradi pitja.
Vrednosti testa 20 točk in več za moške oziroma 19 točk in več za ženske kažejo na veliko
verjetnost za odvisnost od alkohola.
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Pri diagnosticiranju alkoholizma je na prvi pogled precej težav in nelogičnosti, ker je to
stanje, ki je za zasvojence zelo težavno: premagati morajo svoje zanikanje, sprašujejo se
o spremembi, ki je pred njimi, doživljajo stigmatizacijo, ker se jim zdi, da jih okolica
šele zdaj, ko so diagnosticirani, obsoja (Jakopič J., 1982). Pogosto svoje odvisnosti ne
uvidijo, svoje vedenjske motnje zanikajo oziroma kot vzrok zanje navedejo razloge
izven sebe. Zdravljenje – ali kakršno koli spremembo - imajo za nepotrebno in
nesmiselno, pogosto celo za nasilje, ki se mu z vsemi močmi uprejo. Njihov odnos do
zdravljenja posledic odvisnosti oziroma čezmernega pitja alkoholnih pijač pa je
drugačen. Te težave imajo v njihovih očeh obeležje take bolezni, ki ne izhaja iz
čezmernega pitja in ki jo je zato seveda treba zdraviti.
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V okolju, ki je zahtevno, bo alkoholik trčil ob družbene norme relativno zgodaj (točka
A), ob vsesplošni tolerantnosti do alkoholičnih motenj pa bo propadal dolga leta in bo
predmet družbene akcije morda šele tedaj, ko bo že ireverzibilno prizadet (točka B)
(Jakopič J., 1996).
Seveda pa zahtevnost družbenih norm in občutljivost družbe za motnje še ne zadoščata,
da bodo alkoholiki res usmerjeni v zdravljenje. Visoke norme imajo same po sebi za
posledico le zvišanje stopnje represije, kar pa alkoholikov ne more niti socializirati še
manj pa jih rešiti alkohola (Jakopič J., 1996). Postavitev diagnoze ima smisel samo, če
jo potrdi in sprejme tako odvisnik kot njegovi svojci in pomeni uvod v spremembo in
zdravljenje.
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ZDRAVLJENJE
V Sloveniji je letno sprejetih okrog 3800 ljudi na odseke za alkoholizem, ki se nahajajo
v sklopu šestih psihiatričnih bolnišnic. To je približno deset vsak dan. V zadnjih letih ob
okužbi s Covidom je bilo bolnišnično zdravljenje začasno prekinjeno, zdaj se zopet
vzpostavlja nazaj.
Zdravljenje alkoholizma poteka pri nas v različnih sistemih. Zdravstveni tristopenjski
sistem vključuje diagnostiko in motivacijski postopek, sledita intenzivno (do tri mesece)
in nato še podaljšano ambulantno zdravljenje oz. rehabilitacija za odvisne in njihove
bližnje v terapevtskih skupinah. Odvisno od programa in posameznika traja
rehabilitacija okrog pet let.
V zvezi z zdravljenjem odvisnosti obstaja kar nekaj napačnih prepričanj tako med laiki
kot med strokovnjaki (Čebašek Z., 1998). Mnogi še vedno menijo, da nobeno zdravljenje
ni uspešno, čeprav rezultati obsežnih raziskav kažejo, da vsako zdravljenje prinese vsaj
minimalne uspehe. Čebaškova meni, da je nevarno prepričanje, da obstaja »najboljši«
način zdravljenja, ker izvajalci potem podcenjujejo druge načine oziroma programe.
Znano je, da je uspešnost zdravljenja v veliki meri odvisna od tega, ali oseba sprejema
način zdravljenja in terapevta. Smiselno je izbirati programe, ki so bolj prilagojeni
posameznikovim potrebam.
Nič manj nevarno pa ni prepričanje, da so vse oblike zdravljenja enako uspešne. Z
metodološko neoporečnimi raziskavami je mogoče razlikovati med bolj in manj
uspešnimi programi ter slednjim priporočati spremembe. Cilji zdravljenja so dokaj
splošni, doseglo naj bi se izboljšanje kvalitete življenja na področju zdravja,
materialnega stanja in medsebojnih odnosov. Glede na doktrino posameznih
terapevtskih pristopov pa se določajo tudi poti za doseganje teh ciljev.
V Sloveniji veljavna doktrina za zdravljenje odvisnosti temelji na abstinenci od alkohola
in tudi od drugih psihoaktivnih snovi. To pomeni, da je abstinenca pot in pogoj, ne pa
cilj zdravljenja.
V uvodni fazi zdravljenja upoštevamo individualne posebnosti odvisnih oseb in
ocenimo, kakšna je najbolj priporočljiva oblika zdravljenja. Na izbiro so bolj ali manj
intenzivni programi, ki potekajo v okviru javnega zdravstva, bodisi v bolnišnicah ali v
psihiatričnih ambulantah. Odvisni pa se lahko vključijo tudi v skupine Anonimnih
alkoholikov ali v druge skupine za medsebojno pomoč, kjer ni prisotnih terapevtov. Za
uspešno zdravljenje je pomembno, da odvisniki in njihovi bližnji lahko dobijo strokovno
pomoč v različnih programih in da lahko prehajajo iz enega programa v drugega.
Po dostopnosti in strokovnosti zdravljenja odvisnosti od alkohola spada Slovenija med
bolj razvite države v svetu, zato so vabljeni vsi, ki želijo pomagati sebi ali svojim
bližnjim, da pregledajo razpoložljive možnosti in se odločijo za pogovor pri
strokovnjaku.
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PRIMERI ZDRAVLJENJA
ZGODBA K. M.:
Ob začetku zdravljenja je bil star 56 let, po poklicu monter strojnih inštalacij. Je sin
delavske družine, kjer je bilo doma sedem otrok, sam je bil četrti po vrsti. Mama je bila
gospodinja. Oče je rad popival, razumevanje z materjo ni bilo dobro. Tudi eden od
bratov se je zapil. V družini je bil stalno prisoten alkohol. Kot otrok je bil bolj plah in
trmast, ne pa razgrajaški. Nekaj težav je imel s pisanjem in matematiko. Kot mladostnik
je bil v glavnem v dobri družbi. Vojsko je služil v Sarajevu, tam je zelo malo pil. Večkrat
je bil pohvaljen in nagrajen. Po vojski se je zaposlil kot inštalater, čeprav to ni bil njegov
osnovni poklic. Ženo je spoznal na zabavi. Po poroki sta si kmalu zgradila hišo in kupila
avto. Ima dva sinova, eden je že zaposlen, drugi je končal srednjo šolo. Pretirano je pil
zadnjih 10 let pred zdravljenjem, največ vino in pivo. Vse več je bilo kreganja z ženo in
njenimi sorodniki. Ko je bil vinjen, je običajno šel spat. Počasi mu je začel pešati spomin,
toleranca je vse bolj rasla. Pojavilo se je tresenje rok. V službi je naredil hudo napako,
radiatorji so ostali mrzli v večjem poslovno stanovanjskem kompleksu. Šef mu je
predlagal disciplinski postopek, tam so mu ponudili možnost zdravljenja, ki ga je sprejel.
Zdravil se je v bolnišnici. Precej dolgo je med zdravljenjem vztrajal v obrambni drži.
Nekaj mesecev je jemal tudi antidepresivno terapijo. Soproga je pri zdravljenju ves čas
sodelovala. Takoj po hospitalizaciji se je vključil v klubsko skupino, istočasno pa je
obiskoval pribl. leto dni tudi posthospitalno ambulanto skupino, ki se dobiva 1x na
mesec. Težave s spominom so se izboljšale. klubu in društvu zdravljencev, odvisnih od
alkohola, je bil štiri leta zelo aktiven.
Zdaj, pri 66 letih abstinira več kot 10 let. Žena je umrla pred leti zaradi raka. Oba sinova
sta samostojna. Sam živi v hiši. Pove, da je hvaležen ambulanti in skupini. Ko jo je po
petih letih zapustil, se je bolj intenzivno podal v duhovnost, ki mu pomeni veliko oporo.
K temu je dodal še gibanje in krepitev telesne kondicije. Zelo je zadovoljen s sedanjim
stanjem.
ZGODBA PARA J. in Z.
2012:
Bilo je davnega leta 2005, ko sva s partnerjem J. ugotovila, da tako ne gre več. Skupaj
sva bila komaj devet mesecev, zaljubljena do ušes in vsa navdušena, da sva se srečala.
Vendar je najino, oziroma predvsem mojo srečo vedno bolj kalilo partnerjevo čudno
obnašanje ob določenih dnevih. Čeprav sva se dogovorila za zmenek in oba komaj
čakala nanj, ga je on nenadoma odpovedal. Jezna sem bila kot ris in užaljena v dno
duše! Ali pa se je na zmenku pojavil povsem drugačen fant, odbijajočega in bahavega
obnašanja, ki ga nisem bila vajena in mi sploh ni bil všeč. Tako sem se začela spraševati,
kaj za vraga vidim v tem človeku. Kaj je narobe z mano, da sem se zatreskala v takšnega
bedaka? Zaradi svoje neizkušenosti sprva nisem prepoznala vzroka najinih težav, dokler
mi ni J. nekega dne skoraj v solzah sam priznal, da mu probleme povzroča alkohol!
Dobro se spominjam, da sem se v prvem hipu začela smejati, češ saj to pa ne more biti
tako hudo, to bova pa ja rešila! Zdelo se mi je najpomembneje, da lahko še naprej
negujem svojo ljubezen do njega, da se torej očitno nisem zagledala v napačnega, saj je
vendar dober fant, ki si zasluži mojo ljubezen, le pije malo preveč. Kakšna naivnost! Po
kratkem času, v katerem sem na hitro preštudirala večino knjig o alkoholizmu, ki so mi
bile na voljo, sem se globoko zamislila. Spoznala sem, da je problem rešljiv, vendar ne
tako zlahka. Obilica moje ljubezni mojega ljubega očitno ne bo spravila na pravo pot.
Najprej me je to strašansko potrlo, potem pa sva po temeljitem pogovoru in nekaj ostrih
ultimatih oba zavihala rokave in se aprila 2005 znašla v ordinaciji za odvisne od
alkohola. S tem se je najina prava pot v partnerstvo šele začela.
44

Dve leti in pol sva obiskovala dispanzersko terapevtsko skupino, nato pa še dve leti in
pol skupino partnerske terapevtke. Priznam, da so bili začetki težki, na trenutke celo zelo
zelo težki. Jaz sem sicer uživala od prvega hipa, ko sva stopila v ordinacijo. Takšna
oblika druženja (skupina, ki v krogu izmenjuje izkušnje, nad vsem pa bedi strokovnjak)
mi je takoj prirasla k srcu. Predvsem sem ob uspešnih zgodbah občutila močno zaupanje,
da bo vse v redu, da bova tudi midva zmogla. In tudi, hej, jaz sem bila vendar nedolžna
kot ovčka, meni ni nihče mogel očitati, da sem do tedaj v svojem mladem življenju počela
kaj narobe in da se moram spremeniti, saj vendar nisem pila. Nasprotno pa je J. vso
stvar občutil kot neznansko težo na svojih ramenih. Njega je cela skupina prevzgajala,
on se je moral soočati s svojimi napakami in spodrsljaji, nenehno se je moral spominjati
sramotnih trenutkov iz svoje preteklosti. In teža, ki je morila njega, se je sčasoma vedno
bolj selila tudi na moja ramena. Ni bilo prijetno, res ne, na srečo pa se je v odločilnem
trenutku nekaj preobrnilo. Že nekaj časa sva uspešno abstinirala in nisva bila več neuka
novinca, ki nimata pojma, kaj pomeni zdravljenje alkoholizma. Ko smo se predstavljali
drugim, ki so na novo stopili v skupino, sva presenečeno ugotavljala, da imava kaj
povedati, da se lahko s čim celo pobahava in tako vlijeva upanje paru, ki je šele stopal
na to naporno pot. Ne znam povedati, kdaj sva oba začela uživati v skupini, verjetno
nekje po slabem letu, letu in pol, vem samo, da se je čas naenkrat odvrtel in že je minilo
dobrih pet let, odkar sva začela z zdravljenjem.
Pogovarjala sva se, da bova vstopila v prijateljsko skupino veteranov, ki se brez
terapevta srečujejo enkrat na štirinajst dni. Tak režim srečevanja bi nama zelo ustrezal,
poleg tega sva se zavedala, da je za vzdrževanje abstinence zelo koristno ohraniti stike
z drugimi zdravljenci. Nisva se več bala skupine, imela sva občutek, da bi lahko postala
njena koristna člana. Oba sva z lahkoto abstinirala in zgodilo se je pravzaprav nekaj
zanimivega. Alkoholizem je postal najin najmanjši problem in je v bistvu kar izginil.
Verjetno zaradi trdne odločitve, da se bova borila za najino ljubezen, ki bi zaradi
alkohola zagotovo propadla, morda pa tudi zato, ker J. pred zdravljenjem ni bil
dolgoletni zasvojenec, jaz pa sem njegovo pitje morala prenašati le krajši čas, manj kot
eno leto, in sem z lahkoto pozabila na vse hudo. Za zdravljenje sva se očitno odločila
pravi čas, ko zasvojenost na nama še ni pustila težkih posledic. Pred nama so - sicer že
v času zdravljenja - zrasli novi problemi, ki jih je prej alkoholizem uspešno prikrival.
Nenadoma sva se morala odločiti, ali bova najinemu odnosu pustila, da preide na novo
stopnjo in bova postala še kaj več kot le fant in dekle ali pa se bova po vsem tem trudu,
ki sva ga vložila v zdravljenje, vseeno raje razšla. Morala sva rešiti vrsto bolečih
zapletov, ki so se pojavljali, najhujši pa je bil zagotovo stanovanjski problem. Omenila
sem že, da sva računala z nadaljevanjem zdravljenja v skupini veteranov. Vendar se
nama je zgodilo nekaj, kar je povsem spremenilo najine načrte in naju popeljalo na
povsem novo pot, ki se meni, odkrito povedano, zdi precej težja, kot je bilo zdravljenje
alkoholizma. Lani spomladi se nama je rodila štručka, fantiček, ki sva ga poimenovala
M. Od trenutka, ko je prvič zajokal, naju je zahteval v celoti in povsem zase in postavil
velik izziv, na katerem sva najino partnerstvo začela graditi povsem znova. Nekako nisva
več čutila potrebe po družbi drugih zdravljencev, saj naju življenje trenutno pač pelje
po drugačni poti.
Kako je živeti življenje abstinenta po zaključku zdravljenja in brez nekih stalnih stikov s
»sotrpini«? Meni, priznam, ni nič posebnega ali težkega. Še preden sem spoznala J., sem
zelo malo pila alkoholne pijače, zato mi sama abstinenca ni nikoli povzročala težav. V
službi ali širši družbi so me sicer lep čas čudno gledali, ker niti na največjih
praznovanjih nisem nazdravljala z vinom, ampak sem vedno ponosno trdila, da
nazdravljam s človekom in ne s pijačo in da pač ne pijem alkohola. Pika! Sedaj nimam
več teh težav, ljudje so se navadili, veliko jih pa ve tudi za razlog moje odločitve. Zaradi
petih let zdravljenja danes z veseljem povem, da je moj partner zdravljen alkoholik, ki
je premogel toliko moči in pameti, da že več kot sedem let abstinira. Nekako se mi zdi,
da na partnerja, bivšega alkoholika, ne bi mogla biti tako ponosna, če bi abstinirala
brez skupine, kjer sem uvidela, da je abstinenca velik dosežek in ne nekaj, česar se je
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treba sramovati. Mislim, da tako čuti tudi J. Ljudem, ki ga silijo s pijačo, enostavno
pove, da ne pije alkohola in da je on svoje že spil. Če ga še silijo, jim brez ovinkarjenja
na kratko razloži najino zgodbo in običajno ljudje resnico spoštljivo sprejmejo.
Najmočnejši motiv za abstinenco je sedaj seveda najin fantek, velika opora pa sva si tudi
midva med sabo. Dostikrat, čeprav ne več vsak dan, se še pogovarjava o alkoholizmu, o
problemu, ki ga ta povzroča družbi in o njegovih srhljivih posledicah, ki jih lahko vidimo
vsakodnevno. Zaradi abstinence se včasih tudi smejiva, ko se nama na primer zgodi, da
greva v trgovino in po naročilu koga drugega v voziček naloživa tudi zaboj piva ali
steklenico vina. Takrat se hihitava in kradoma pogledujeva okoli, da ja ne bova srečala
koga iz Radencev, čeprav naju tega seveda v resnici ni strah. Še vedno namreč skoraj
ne mine dan, da se ne bi spomnila tega ali onega pripetljaja iz obeh skupin, ki sva jih
obiskovala. In še vedno sva oba globoko hvaležna za vse trenutke, ki sva jih preživela v
času teh nepozabnih petih let, ki so nama omogočili tako kvalitetno življenje, kot ga
živimo sedaj. Z., J. in mali M.!
2015: ŠTIRI LETA KASNEJE ...
Prebirava stare zapiske in znova čutiva ponos, da nama je uspelo premagati težko oviro
na začetku najine skupne življenjske poti. Po 10 letih abstinence oz. po 5 letih po koncu
zdravljenja oba še vedno abstinirava. In veste kaj? V bistvu se tega sploh ne zavedava,
živiva običajno življenje z vsemi križi, težavami in vso lepoto hkrati. Včasih sva vsak
trenutek dneva vedela, da sva midva abstinenta in da v najinem vsakdanjiku obstajajo
pasti, ki lahko ogrozijo najin življenjski slog. Z osvajanjem vsega, kar sva spoznala skozi
5-letno obiskovanje skupine, pa sva vedno spretneje vijugala skozi dneve, mesece in leta.
Abstinenca je postala del naju, nevidno se je zarasla v naju. Tako sva, neobremenjena
s preteklostjo, lahko znova dala priložnost novemu življenju in tako naju je po M. štorklja
obiskala še dva krat. V našem domu sedaj odmevata jok in smeh treh otročkov: 4-letnega
M., leto in pol starega L. in novorojenčice I., rojene na dan ljubezni, 14. februarja 2015.
2019: Nenadoma je J. zaradi nenadnega srčnega infarkta umrl. Ostala sem sama s
štirimi otroci.
Z.
Japonci poznajo posebno umetnost. Ko
popravljajo zlomljene sklede, polepšajo škodo
tako, da zapolnijo razpoke z zlatom. Verjamejo,
da ko nekaj utrpi škodo in ima zgodovino, tako
postane še lepše. (Billlie Mobayed)
Včasih imamo občutek, da nas življenje razbije
na koščke. Ko ga želimo ponovno sestaviti,
življenje pridobi na vrednosti prav tam, kjer smo
bili zlomljeni.
Odločitev posameznika in pomembnih bližnjih
Izjave zdravljencev (Društvo Nova pot Radenci, 2015) :«Ključna odločitev je zrasla na
nekaj posameznih primerih popolne teme po zaužitju manjše količine alkohola in
dogajanj, ki mi niso ostala v spominu.«
»Odločitev za abstinenco in resnično spremembo sprejemam vsak dan znova. In
sprejemam jo ob koncu večera z veseljem – trezen dan!«
Življenje je niz odločitev in kolikor bolj so te svobodne, avtonomne, bolj polno in
ustvarjalno postaja življenje. Tudi v duševnih motnjah in težavah je odločanje bolnega
človeka izjemno pomembno za doseganje bolj polnega življenja in zdravja.
Pogoj za zdravljenje je odločitev. Marsikateri svojec in tudi odvisnik na svojo bolezen
gleda kot na nemoralno in prostovoljno razvado. Seveda je vsak človek pri pitju najprej
osebno odgovoren za svoje ravnanje. Če se čezmerno pitje nadaljuje, pa se razvije
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odvisnost, ki pomeni postopno izgubo sposobnosti za odločanje. Zato je tako
pomembno, da se najde pravi trenutek ali odpre »okno«, ko odvisnik postane pripravljen
za spremembo. V kolikor je ta možnost zamujena, ostane edina pot spremembe in
zdravljenja zunanja prisila: abstinenčna kriza, konflikt doma, ultimat v službi.
Bolezenski pritisk pripelje človeka kljub njegovim odporom in volji do začetka
zdravljenja. Ko izzvenijo najhujše telesne težave ali abstinenčna kriza, pa se mora
posameznik vendarle zavestno odločiti, ali bo ostal v procesu zdravljenja ali ne.
Izgubljanje svobodnega odločanja se ne zgodi naenkrat in že v tem času postane
alkoholikova pot v odvisnost hkrati tudi odgovornost njegovih bližnjih. Tako se osebna
odgovornost nadaljuje z odgovornostjo zakonca, starša in otroka do njegovega pitja.
Zato je potrebna pozornost, ki jo moramo gojiti drug do drugega. Ko odvisnost
napreduje, pa je važno tudi znanje o boleznih odvisnosti in načinih dostopne pomoči. Ta
odgovornost bližnjih pa v primeru odvisnosti postane njihova neodložljiva obveza:
odvisnik v kroničnem stanju odvisnosti redko zmore sam storiti korak za svojo rešitev.
Bližnji morajo takrat pomagati s spodbujanjem k zdravljenju ali z nujno napotitvijo po
zdravstveno pomoč (Smole, F., 2000).
Vsak bolnik pa ima kljub nemoči nekaj volje in možnosti, da v spirali odvisnosti prekine
tok propadanja. Seveda poleg volje potrebuje tudi dovolj spoznanja, da ve, kako je z
njim. Potrebuje veliko mero poguma in iskrenosti, da pogleda sam vase. In to v stanju
krize, ko je telesno oslabel, psihično šibek in poln samoočitkov, brez občutkov
samospoštovanja. Tudi eksistenčno je vse bolj prazen in poln občutkov nesmiselnosti,
brezupnosti, brez pristnih odnosov z bližnjimi. In povrh je še stigmatiziran! Notranje
ogledalo mu lahko pokaže le nemoč in bedo. Npr.: »Takšen si! Grozen si! Tako ne moreš
iti naprej! Še huje se ti lahko zgodi!« To je grozen, a vendarle ugoden trenutek odločitve
za zdravljenje. Ugoden je zato, ker sta konflikt in katastrofa tako zaostrila in zjasnila
bolnikovo situacijo, da se je znašel pred temeljno dilemo zdravljenja:
Tako ne gre več naprej!
Kaj je zame manjše zlo?
Konflikt je lahko ugodna priložnost, da stori prvi korak v smeri lastne rešitve ali dopusti
svojcem ali zdravniku, da začne z zdravljenjem.
Tudi medicina je pred podobno dilemo: kaj je za pacienta manjše zlo, pustiti ga pri miru
do naslednjega poslabšanja, ki bo gotovo prišlo? Ali mu ponuditi takojšnjo vključitev v
motivacijsko skupino, da se preveri njegova motivacija?
Ali izkoristiti trenutek, ko se je »sam« odločil za abstinenco in mu takoj pomagati ter ga
podpirati, čeprav še okleva in »taktizira«?
Človek potrebuje dovolj varno okolje, da vztraja in ohrani odločitev glede abstinence. V
začetku pomaga že to, da iz stanovanja odstrani bife z alkoholnimi pijačami in alkohola
nima več pri roki. Tako se izogne situacijam, kjer si je točil oziroma naročal pijačo ali
pa so mu to uredili drugi. To predstavlja začetek osnovne abecede zdravljenja odvisnosti.
Prvi korak – reči NE alkoholu - je potreben vsak dan znova, kot je preprosto priporočilo
anonimnih alkoholikov (AA) in na nek način velja za vse, ki se odločijo za abstinenco:
»Vsako jutro znova obudi prvotno odločitev: Danes ne pijem!« Obnavljanje te odločitve
je pomembno za vztrajanje in doslednost – to je posledica tiste odločilne kocke, ki je
padla prvi dan spremembe.

Motivacija za abstinenco in soočenje s krizo
Izjave zdravljencev (Društvo Nova pot Radenci, 2015) :
»Za mojo abstinenco je motivacija predvsem moje zdravje. Zaradi poškodb glave sem
se zavestno odločil za abstinenco, saj sem imel težave s spominom že pri mali količini
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popitega alkohola. Seveda je zavedanje, da nekaj ni v redu pri pitju, bilo premalo. Prišlo
je do manjše prometne nesreče, v kateri sem bil sam udeležen, saj sem zapeljal v jarek.
Posledično je bil to tudi zadnji razlog, da sem se odločil za zdravljenje, abstinenco in
zdrav način življenja, v katerem vztrajam že sedemnajsto leto. Za treznost sem se odločil
predvsem zaradi samega sebe, vsekakor pa je pri odločitvi pomagala tudi pokojna žena.«
»Za treznost sem se odločil zaradi načetega zdravja
in zaradi nenehnih nemirov, ki so bili posledica mojega pitja.«
»Motivacija za abstinenco je dejstvo, da sem imel zaradi pitja neurejeno življenje.
Odločil sem se za treznost v prvi vrsti zaradi sebe in nato zaradi ljudi, ki zaupajo in
verjamejo vame.«
Vsako zdravljenje se začne z odločitvijo za spremembo. Namen zdravljenja je, da tisti,
ki je bil vanj »prisiljen« – bodisi zaradi partnerske, družinske, poklicne ali socialne stiske
– uvidi prednost in sodeluje prostovoljno, iz notranje motivacije.
Abstinenca je nujen pogoj za zdravljenje. Ab- stinere pomeni vzdržati se od vedenja, ki
se vrača v začarani krog zasvojenosti. To je veliko več kot samo vzdržati se od pitja
alkoholnih pijač. V času intenzivnega zdravljenja v bolnišnici abstinenca na zunaj ni
tako težavna, ker je okolje bolnišnice kot varen »inkubator«, v katerem lahko uspeva.
Tudi pozneje, v času trajanja terapevtske skupine, ni tako težko od tedna do tedna
vztrajati v treznosti, vsaj za večino zdravljencev. Malokateri pa uspejo vzdrževati
abstinenco, če zapustijo terapevtsko skupino. V skupini imajo temeljno varnost in
dobrohotno socialno podporo ter nadzor pri nadaljevanju abstinence. Po drugi strani pa
noben svojec ali terapevt ne more zdravljencu direktno pomagati pri vzdrževanju
abstinence od alkohola, če se ta ni odločil.
Prva odločitev za ABSTINENCO od alkohola (in vseh ostalih psihoaktivnih snovi in
omamljajočih vedenj) je običajno zelo težka. Še posebej je tvegano, če ni opore. Prva
opora je najbližji svojec ter varna skupina abstinentov, naklonjeni odnos pri njih,
pozitivne dobronamerne kritike, vzpodbujanje, pohvale in predvsem uspešno
obvladovanje recidiva.
Vsaka bolezen teži k ponovitvi, v odvisnosti je stalno tveganje in recidiv ali ponovitev
bistvo bolezni. Hudo pa je, da vsako ponovno pitje in zdrs v spiralo odvisnosti še poglobi
občutke sramu in nemoči. Ob vsakem ponovnem zdravljenju je huje. Večja pa je potem
tudi odgovornost.
Prvič človek ni sam odgovoren, da je prišel v stanje odvisnosti. Ko pa se je enkrat odločil
za abstinenco in ponovno padel v pitje, postane odgovoren. Ne more se slepiti, da ne ve,
kaj se mu dogaja. Bolezen je sedaj že javno odkrita, odvisnost postane jasna tako njemu
kot okolici.
Ponovno razmišlja, načrtuje, naredi si program, kako bi se dokončno rešil iz pogubne
spirale odvisnosti. Ob soočenju s krizo in s pomočjo bližnjih gre ponovno v spremembo.
Če zaradi hujših abstinenčnih težav potrebuje bolnišnico in zdravila, je odločitev toliko
bolj nujna in tedaj se začne proces zdravljenja.
En del njegove osebnosti – »omamljen« - še zmeraj hlepi po pitju. Hrepeni po omami,
rad bi ohranil vse prijetne in zanj pozitivne strani odvisniškega načina življenja. Drugi
del osebnosti –«trezen« - ki se je začel krepiti, pa prepoznava situacijo. Uvidi, da tako,
da bi pil naprej in istočasno ostal trezen, ne gre. Oboje ne gre skupaj. Dokončno se je
treba posloviti od tega, kar je omama ponujala in vsiljevala, od iluzije veselega, polnega
življenja. Zaradi te nezdružljivosti omame in treznosti eni pivci vztrajajo v pitju, drugi
pa poskušajo neuspešno prenehati.
Človek se v takšni situaciji sprijazni z razdvojenostjo ali pa jasno prepoznava v sebi dve
težnji, dva dela osebnosti. Težko je sprejeti resničnost takšno, kot je v tistem trenutku:
telesne posledice odvisnosti, psihično praznino, osamljenost, izgubljene odnose,
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duhovno in moralno šibkost, razdvojenost, zavračanje samega sebe. Še težje je živeti z
lastnimi napakami, predvsem z občutki krivde. Vendar lahko človek le preko
sprejemanja svojih napak raste, kot da potrebuje ta lastni »kompost« krivde, da zares
raste. Postopoma začne spoznavati in doživljati, da je tudi onstran omame življenje
zadovoljno - seveda brez kratkoročnih pozitivnih učinkov in takojšnjih zadovoljitev.
Sčasoma bo doživljal pozitivne dolgoročne učinke treznosti in mu treznost ni več napor.
Nihče od bližnjih ne ve, kaj se dogaja v notranjosti odvisnika, ko je na začetku
zdravljenja. Kako je z njegovo motivacijo? Kakšna je volja do spremembe? Kaj se
dogaja, ko odvisen človek pogleda sam vase, v svoje notranje ogledalo in reflektira.
Morda si govori ali sliši glas, ki mu govori neprijetne, a resnične besede: »Takšen,
kakršen si sedaj, si v redu! Dober si, živi naprej! Živi, ne segaj po omami! Sprejmi se
takšnega, kot si, in ne glej nazaj! Stopi korak naprej!« Nekaterim v takšnem trenutku
notranji dialog - eni to imenujejo srečanje z resničnostjo ali lastno vestjo - pomaga, da
postanejo bolj pristni. Drugi se umaknejo in ne poslušajo vseh teh glasov in misli.
Pomembno je poslušati in slišati svoj najbolj tihi notranji glas, da človek začuti in
prepozna intimno notranje sporočilo o sebi. Seveda se pa tega glasu ne da izsiliti a tudi
ne utišati. V notranjo kamrico srca vstopa vsak sam, kot pravi pisatelj Ivan Cankar. O
tem, kaj doživlja v trenutkih odločanja za zdravljenje, največ ve in tudi lahko pove vsak
zdravljeni odvisnik od alkohola sam. Najprej tistim, ki ga poslušajo in razumejo.
Notranje mučno iskanje je končano in zaupanje v skupini se gradi.
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Odklanjanje pomoči
Le redki zmorejo toliko volje, da se sami spopadejo z odvisnostjo, zato se tudi za
intenzivno zdravljenje v bolnišnici odločajo sila pozno in predvsem takrat, ko se
znajdejo v položaju, da edino to še lahko ustavi določen negativni razvoj tako dogodkov
kot bolezni.
Odvisnost od alkohola je bolezen zanikanja, zato je povezano z odklanjanjem pomoči.
Nobena pomoč ni mogoča, če odvisnika ne pridobimo za sodelovanje pri zdravljenju.
Premalo je zgolj pričakovati pomoč od svojcev ali pritiskati nanje, češ naj oni sprožijo
proces zdravljenja (Jakopič J. 1996).
Odvisnost je v začetku skrita tako bolnemu človeku kot bližnjemu. Ugoden trenutek za
zdravljenje nastopi takrat, ko pride proces bolezni in (samo)diagnostike dovolj daleč, da
človek, ki je zasvojen, spozna ali prizna, da je nekaj res narobe. Svojci in zdravniki so
pogosto prepričani, da bi se odvisnik (že) moral iti zdravit. Če to res dosežejo in gre
odvisnik na zdravljenje, v veliko primerih prvič še ni uspeha. Ambulantno ali
bolnišnično zdravljenje je statistično enako uspešno oziroma neuspešno kot pri mnogih
kroničnih telesnih boleznih: v prvem poskusu zdravljenja ozdravi le petina ljudi.
Šele takrat, ko stanje zopet postane hudo in bi bilo katastrofalno iti naprej po poti
odvisnosti, se nekateri vendarle odločijo za zdravljenje. Takrat svojo odločitev
doživljajo kot spontano, lastno. V bistvu pa gre za tako hudo stisko in pritisk bolezni, da
človeka prisili v končno odločitev. Ta je stvar človekove volje, ki je v prvem trenutku
šibka, po določenem obdobju abstinence in zdravljenja pa ponovno pridobiva svojo
prvotno moč.
Velik del alkoholikov odklanja pomoč v kontaktu z zdravstvenim sistemom, le manjši
del, morda desetina, jo sprejema. Mnogi pridejo po nasvet in pomoč zaradi drugih stvari,
duševnih težav, socialnih zapletov, konfliktov v službi ali zaradi problemov z
nezaposlenostjo, ne pa zaradi alkohola. Dostikrat pa je uživanje alkohola med vsemi
spremljajočimi težavami edina stvar, ki jo je mogoče spremeniti v krizi. Na ostalo
objektivno stvarnost pač ni mogoče vplivati. Tu je zelo resnična misel anonimnih
alkoholikov, ki jo kot svojo molitev izgovarjajo na začetku svojih srečanj in je temelj
osebnostne in duhovne spremembe in ljubezni do modrosti:

BOG,
DAJ MI SPROŠČENOST, DA SPREJMEM STVARI,
KI JIH NE MOREM SPREMENITI,
POGUM, DA SPREMENIM STVARI, KI JIH LAHKO,
IN MODROST, DA SPOZNAM RAZLIKO MED OBOJIM.
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RAZVOJ ODVISNOSTI OD ALKOHOLA IN PRIPRAVLJENOST NA SPREMEMBO
Pripravljenost odvisnika od alkohola (ali od nikotina, pomirjeval …) za spremembo je
osrednji koncept modelov Prochaske in DiClementa (DiClemente C., 2004). Če se
odvisniku neka sprememba zdi pomembna in če je prepričan, da jo bo dosegel, je nanjo
bolj pripravljen in bo prej uspel. Ko alkoholiku postane pomembna treznost, jo začne
ceniti. Lahko je le malo prepričan, da je to stanje mogoče doseči. Če pa se postopoma
sam ali s pomočjo bližnjih prepriča, da je to mogoče, bo treznost tudi prej dosegel. Šele
ko začne sam ceniti pomen drugačnega načina življenja in raste prepričanje v to, se
uresničuje pripravljenost za spremembo ne le v srcu ampak v vsakdanjem življenju.
Ko se terapevt pogovarja z odvisnikom od alkohola in skuša razumeti njegove občutke
glede teh pomembnih stvari, je v jedru kompleksnih sprememb in moči, ki se dogajajo
pri spremembi vedenja. Tukaj nam za vsako od teh točk (pomen treznosti, prepričanost
v uspeh in pripravljenost za spremembo) lahko pomagajo tri ključna vprašanja, ki so
navedena v spodnji shemi (Velt M., 2008)

Ta vprašanja si postavljata tako terapevt kot odvisnik. Za terapevta je pomembno, da zna
oceniti ustreznost trenutka za začetek zdravljenja. Za proces spremembe je pomembno,
kako se zdravljenec odloči glede naslednjih korakov.
Lahko se odloči le za abstinenco in odstranitev težav, lahko pa je pripravljen tudi na
celostno spremembo in osebnostno rast. Ta pripravljenost - ali po domače »volja« - je
duševno in eksistenčno stanje, ki omogoča trajno spremembo in uspešno pot zdravljenja.
Večina odvisnikov niha med brezbrižnostjo in motiviranostjo, skratka v nekem
zamegljenem stanju neodločenosti, kar je značilno za mnoge težke življenjske odločitve
(Rollnick S., 2002).
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Pet stopenj spremembe
V zelo znanem in razširjenem modelu Prochaske (Velt M., 2008), ki opisuje potek
spreminjanja pri odvisnem vedenju, je opisanih pet stopenj spremembe: 1) brezbrižnost
(prekontemplacija), 2) zavedanje (kontemplacija), 3) priprava, 4) udejanjenje (akcija) in
5) vzdrževanje.
1. BREZBRIŽNOST (prekontemplacija)
Čezmerni pivec alkohola ne vidi nobenega problema. Pogosto izjavlja: »Nimam težav s
pitjem!« ali »Ne vidim, da bi kar koli bilo treba spremeniti!«
»Vsi moji prijatelji se napijejo vsaj enkrat na teden in to je normalno!«
»Ne morem tega pustiti. Do sedaj sem že stokrat poskušal. Enostavno tega ne morem
storiti!«
V prvi stopnji se po fazi brezbrižnosti, ki lahko traja vrsto let in pri čemer odvisnik
praviloma svojo bolezen zanika, pojavi vse večje zavedanje problema odvisnosti.
Pogosto se to dogaja ob obiskih pri osebnem zdravniku ali na obdobnih pregledih za
službo. Soočen je s slabimi laboratorijskimi izvidi, nastopajo telesne težave, nagovarjajo
ga svojci ali nadrejeni, prihaja do motečih znakov abstinenčne krize, postaja bolj
razdražljiv in nejevoljen. Odpovedujejo dotlej zanesljiva zdravila zoper depresijo in se
vse bolj povečujejo bojazni, negotovosti in notranje blokade.
Odvisnik dolgo časa skuša z vso močjo preprečiti, da bi se razkrila vsa beda njegove
situacije in uporabi veliko energije in pozornosti, da ohrani svoj navidezni svet.
Vznemirjenost se vse bolj povečuje, to pa lahko pripelje do začetka uvida, v čem je
bistvo problema. Uvid v bolezen in pripravljenost za obravnavo se lahko razvijeta le
znotraj negativnih izkušenj z alkoholom. Zato je pogosto potreben izjemen bolezenski
pritisk, da se pivec odpove svojim strategijam in preneha uživati alkohol ter poišče
pomoč. V nadaljevanju pivske kariere postaja bolezenski pritisk vse večji, povečuje se
propadanje na duhovnem, socialnem, duševnem in telesnem področju.
Zgodnje intervencije bi bile v tem času pomembne in smiselne, da bi se čimprej
preprečilo propadanje. Vendar še ni čas za to, saj naslovnik ni pripravljen. Najbolj
koristni korak je kazanje na neskladje med človekovimi stališči, vrednotami in njegovim
odvisniškim vedenjem. Včasih je potrebno direktno soočenje, zelo veliko moč pa imajo
tudi male, kratke intervence osebnega zdravnika ali besede soseda, svojca ali sodelavca.
Za ljudi na tej stopnji je koristno, da pridobijo osnovne informacije o svoji situaciji
in se je zavejo. Prav tako koristna so sporočila o sprejemanju lastne odgovornosti
za svoje zdravje in povezanost z najbližjimi, če nadaljujejo svoj odvisniški način
življenja.
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2. ZAVEDANJE (kontemplacija)
V drugi fazi se odvisnik zaveda in razmišlja:
»Včasih me skrbi glede količine pijače, toda potem pogledam svoje prijatelje in vidim,
da pijejo veliko več kot jaz. Ali si res uničujem zdravje? Ali preveč pijem? Kako daleč
sem že na dnu? Ali sem še razdvojen glede svoje odločitve, da prekinem s pitjem? Kaj
bom izgubil, če bom v prihodnje živel kot abstinent? Ali sprejemam svojo odvisnost kot
bolezen ali jo zanikam? Ali res trpim zaradi odvisnosti?
Kako različne obraze ima moja zloraba alkohola? Kaj bodo mislili moji domači, če bom
nehal piti? Ali naj iščem pomoč? Kakšni so moji osebni razlogi, da bi abstiniral? Kako
bom dosegel svoje osebno ravnovesje? Ali mi alkohol obljublja več osebnih koristi kot
abstinenca? Ali si lahko predstavljam svoje življenje brez alkohola? Ali bom sploh
zmogel abstinenco?«
Tudi igralka iger na srečo razmišlja o sebi:
»Mislim, da ima moj soprog prav, da tvegam preveč denarja v igralnici. Toda potem
mislim, da tam ne morem izgubiti več kot zaslužim in kot bi lahko porabila pri drugih
oblikah zabave.«
Ljudje si na tej stopnji pravzaprav želijo oboje: spremembo in isto stanje, kar pa lahko
povzroči zmedenost in občutek pritiska med dvema izbirama. Pomaga jim nevtralna
obravnava protislovnih teženj, občutek sprejetosti in razumevanja sogovornika ali
terapevta, povratno sporočilo o njihovem dejanskem stanju in pomoč pri zavedanju tega,
kar želijo doseči. Lahko že resno razmišljajo o svojem pitju, so odprti za informacije in
potrebujejo pojasnitev ter pomoč pri tehtanju različnih opcij.
Morda so se že odločili, da bodo naredili spremembo, toda niso še prepričani, katero
odločitev in katero dejavnost naj izberejo. Notranji proces zavedanja raste, čustvena
vznemirjenost, samovrednotenje in ovrednotenje okolja povečuje zavedanje o problemu
in neskladjih. Družbena spodbuda in zaznavanje problema s strani drugih posamezniku
omogoča in olajša spremembo vedenja.
Pomembno je vedeti, da motivacija in edukacija učinkujeta le v obdobju brezbrižnosti
in zavedanja. Čas za aktivacijo pa pride v naslednjem obdobju priprave in začetku
spremembe.
V fazi zavedanja so ljudje bolj pripravljeni, da odgovorijo na komentarje in se ozavestijo
glede pitja, bolj čutijo in razmišljajo o sebi v odnosu do svojega vedenja. Bolj so odprti
za informacije o spremembi.
Intervenca, primerna za ozaveščanje, je delanje življenjske bilance. Pregledati je
treba stroške in koristi, v kolikor se posameznik trdno odloči glede spremembe
vedenja. Dokončati je treba razumski premislek in čustveno ovrednotenje, kar
vodi k odločitvi za spremembo.

3. PRIPRAVA
Človek se odloča, kako spremeniti svoje življenje:
»Resnično moram nehati piti! To zelo prizadeva mojo družino. Povejte mi, kateri
postopek je boljši! Kaj naj naredim?«
Kdor najavi, da bo prekinil s pitjem in potem tega ne stori, velja za človeka s šibko voljo.
Enako velja za kadilce ali predebele. Odločamo se v resnici tako, kot da nočemo ali ne
moremo plačati cene odločitve. Negativne kratkoročne posledice v tem obdobju
ovrednotimo višje kot dolgoročno pričakovane pozitivne učinke. Raje imamo slabo vest
in nelagodje. Boljši se zdi vrabec v roki kot golob na strehi.
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V tej fazi prične odvisnik razmišljati o trudu za abstinenco in se pripravljati. Raziskuje
svoje navade pitja in najde prve alternative v svojem ravnanju. Odvisnik si zdaj postavi
cilje in razmišlja: »Kaj se bo zgodilo v mojem življenju, če bom opustil pijačo?«
Odločitev se zgodi, kocka pade, Rubikon odvisnosti je prestopljen. Tukaj je točka
prehoda med nameni in dejanjem. Tukaj je preizkus volje, ali je dovolj močna, da pride
do konkretne odločitve. Človek preverja posledice svoje odločitve. Temeljno tehtanje je,
kako veliko je tveganje spremembe. Človek začne prevzemati odgovornost zase.
Na tej stopnji odvisnik premišljuje, kako bi nekaj spremenil. Načrtuje, kako bi prekinil
stara vedenja in začel nova, bolj konstruktivna. Skratka, ustvarja si načrt in cilj za
spremembo. Potrebuje konkreten načrt, ki ga bo uresničil v bližnji prihodnosti.
Razen občutka sprejetosti potrebuje vpogled v različne možnosti, ki jih ima za dosego
ciljev, konkretne nasvete in usmeritve. Odprt je za potrditev, da je njegova odločitev
pravilna, ali pa potrebuje nekoliko pomoči, da izbere pravo dejanje.

Odvisniki od alkohola, ki so v stanju priprave, potrebujejo raznolike strategije in
nekaj aktivacije:
- pozitivno razmišljanje in prepričanje, da so zmožni ustaviti pitje;
- določene vedenjske postopke, npr. pogojevanje (naučiti se, da namesto pitja
storijo nekaj drugega, kar jih lahko sprosti, nagradi ali naredi bolj družabne);
- kontrolo impulzov (recimo, da iz svojega okolja odstranijo stvari, ki bi jih
napeljevale k pitju - lahko gre za vonj po alkoholu, okus po njem, gledanje koga,
ki pije v gostilni).
Nekateri odvisniki potrebujejo tudi pomoč za okrepitev samega sebe in socialnih
odnosov. Od najbližjih, ki še ostajajo z njimi v tem obdobju, potrebujejo podporo
in razumevanje za izpeljavo svojega namena.

4. UDEJANJENJE
To je vidni začetek spremembe. V četrti fazi gre za dejanja (odvisniki gredo na
zdravljenje v bolnišnico, obiskujejo skupino za samopomoč, vključijo se v terapijo in se
pripravijo na izhod iz kroga odvisnosti, začnejo živeti abstinentno). Ustvarjajo
spremembo v svojem vsakdanjem življenju:
»Glede tega, kar počnem, se počutim zelo dobro. Ko se zjutraj zbudim, sicer ne mislim
na košček torte. Včasih mi je še zmeraj zelo težko. Toda imam več zaupanja, da lahko to
storim.«
Naloge v tej fazi so zelo zahtevne. Ponovno je potrebno pregledati načrt iz prejšnjega
koraka.
Najbolj pomembno je vztrajati v odločitvi in abstinenci ne glede na trenutne težave.
Najpomembnejši so prvi meseci – od tri do šest - ko se novi vzorci začnejo utrjevati.
Najprej znotraj, v posamezniku in hkrati v odnosih z bližnjimi.
V tej in v naslednji fazi postajajo dejanja volje izjemno pomembna. Volja, ki je bila v
času priprave šibkejša, se ob dejanjih vse bolj krepi. Odvisniki utrjujejo nov način
življenja, odstranjujejo skušnjave in preizkušnje vseh vrst. Na poti k cilju premagujejo
začetne težave, ki jih prinaša abstinenca. V pomoč jim je, če se naučijo ovrednotiti lastno
vedenje iz dolgoročnega vidika: »Kako gledam na svoje življenje čez pet, deset let?«
Lahko so že v procesu spremembe in so začeli udejanjati odločitev, vendar so še
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negotovi, ali delajo stvari prav. V tem času akcije je potrebno vzpostaviti in vzdrževati
spremembe. Vztrajanje v sklenjeni odločitvi je tudi stvar človekove volje.
Odvisniki od alkohola v stanju akcije in vzdrževanja potrebujejo stabilni način življenja.
Trudijo in angažirajo se za nekaj novega, nagrada jim ne pomeni veliko. Dobro je tudi,
če sami odstranijo povode ali ključne momente za neprimerno vedenje in vračanje v
preteklost.
Odvisniku je potrebno pomagati pri kontroli dražljajev in ga krepiti na poti
spremembe. Dobro je potrjevati njegovo lastno vrednost in mu dati prav, ga
validirati. Zopet dosega svojo temeljno svoboščino, ko je na poti treznosti
prestopil iz zasvojenosti na pot svobode. Pomoč bližnjih v odnosih tako najbolj
podpira spremembo pri zdravljencu. Vzajemno se pri bližnjem svojcu povečuje
pripravljenost na sodelovanje.
5. VZDRŽEVANJE
V peti fazi skušajo odvisniki uresničevati svoje novo vedenje v vsakdanjem življenju, v
zelo različnih situacijah:
»Kako bom vztrajal na začrtani poti v abstinenci in naredil trajno spremembo? Ali sem
zadovoljen s sedanjim življenjem? Kako bom dosegel ravnovesje?
Všeč mi je pot, po kateri sedaj gre moje življenje. Ne želim se vrniti v stari način rabe
alkohola. Povsem sem se odločil za treznost. Ko se glede česa počutim vznemirjenega in
tesnobnega, vem, da je to trenutek, ko se moram s tem spopasti, kajti želim si živeti
trezno. Že mesece nisem ničesar popil, toda še zmeraj čutim željo po pitju.«
Dolgoročni cilj postane vzdrževanje spremembe glede starih vzorcev in nadaljevanje
novih vedenjskih vzorcev. Poleg usmerjanja v uravnoteženo zadovoljevanje čustvenih
potreb jim tako svojci kot terapevti pomagamo tudi pri prepoznavanju nevarnosti
recidiva, ki je posledica različnih stanj in situacij. Popravljanje odnosov z bližnjimi
dolgoročno najbolj podpira abstinenco.
Odvisniki lahko vzdržujejo trenutno spremembo, vendar so zelo negotovi, ali bodo novo
vedenje lahko vzdrževali dalj časa. Poleg tega ne vedo, kako bi te spremembe vključili
v nov način življenja.
Izkustveni proces zavedanja se povečuje. Cenjenje in spoštovanje samega sebe je
najboljša zaščita pred problematičnimi miselnimi vzorci iz preteklosti.
Zdravljenec v tej stopnji razvoja običajno zaključuje nekajletno obiskovanje terapevtske
skupine. Marsikdo se vključi v prijateljske skupine, v katerih nadaljuje osebnostno rast
in je v oporo mlajšim zdravljencem, ki vstopajo v proces spreminjanja.
V mnogih kritičnih situacijah, npr. pri stalnih strahovih, depresivnem razpoloženju ali
partnerskih problemih, preobremenitvah ali prepiru na delovnem mestu, brezposelnosti,
smrti ali izgubi bližnje osebe, samomorilni krizi, se lahko recidiv ali ponovna raba
alkohola pokaže kot zadnja možnost za obvladovanje (Kociper, 1996). S strokovno
pomočjo in pomočjo bližnjih pa je tudi v teh krizah mogoče doseči novo duhovno
ravnovesje in živeti bolj polno v vseh dimenzijah življenja.
V kolikor odvisnikom uspe po recidivu ponovno vstopiti v ciklus spremembe, se znova
znajdejo na začetku zavedanja. Nobene od stopenj v procesu spreminjanja namreč ni
mogoče preskočiti. Lahko pa stopnje večkrat prehodijo ali pa se vrnejo na prejšnjo. Ob
zavedanju svoje odvisnosti seveda ni več mogoče priti v prvotno stanje brezbrižnosti.
Če gredo odvisniki večkrat skozi te faze, pride hitreje do novega poskusa spremembe.
Seveda pa je vsak nov krog reševanja bolj naporen.
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Dr. Maja Rus Makovec pravi, da se vsi, ki delajo v klinični praksi, zavedajo človekovega
Najpomembnejši pristop v tem času je izkustveno poglabljanje zavedanja o sebi
in o odnosih z najbližjimi. Temu služijo socioterapija in vse druge
psihoterapevtske smeri, ki jih uporabljamo pri delu z odvisnimi. Skupni
imenovalec vseh terapevtskih poti je vztrajanje v odločitvi za spremembo
oziroma delo na preventivi recidiva.
izjemnega potenciala; človek je namreč zaradi psihološkega doživljanja in človeškega
medosebnega vplivanja zmožen obvladovati in do določene mere spremeniti svojo
možgansko nevrobiologijo. (Rus Makovec M., 2004).

Ob zaključevanju procesa zdravljenja in večletnega obiskovanja terapevtske skupine
zdravljenec in njegovi bližnji vstopajo v proces osebne rasti. Samo človek lahko dela na
sebi. In vsakdo dela na svoj način. Spodaj je navedenih nekaj misli, ki so lahko kažipot
naprej v vsakdanje življenje.

ZAKLJUČEVANJE
PROCESA ZDRAVLJENJA IN
VSTOPANJE V PROCES OSEBNOSTNE IN DUHOVNE RASTI
»Napravi samega sebe za projekt.« (H. Petzold)
»Ne govori mi, kaj je treba storiti, sam lahko delam svoje napake!« (R. Assagioli)
»Vemo, kaj smo, toda ne vemo, kaj bi lahko bili. « (W. Shakespeare)
»Dostojanstvo in veličina človeka je v tem, da s svojim razumom spozna različne
možnosti, jih presodi in se svobodno odloči za to, kar se mu zdi prav.« (A. Šuštar)
»Ne gre za to, da tisto, kar delaš, ljudje odobravajo, temveč za to, da tisto JE
dobro.« (E. S. Lukas)
»Kar koli delaš, delaj pametno in misli na konec.« (J. W. Goethe)
»Tega, da kdo resno misli, ni videti v velikih sklepih, ampak v drobnem
vsakdanjem delu.« (R. Guardini)
»Modrost se poraja iz napak; zavedaj se jih in se iz njih uči.« (J. Jelinek)
»Modri so prišli k vam, da bi vam prinesli svojo modrost. Jaz sem prišel zato, da
zajamem iz vaše modrosti. In glejte, našel sem to, kar je važnejše od modrosti. To
je plamen duha v vas, ki se vedno bolj razplamteva.« (K. Gibran)
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ODVISNI OD ALKOHOLA SE LAHKO USPEŠNO ZDRAVI
Izjave zdravljencev (Društvo Nova pot Radenci, 2015:
»Doma sem začel delati stvari, ki me veselijo, urejam si prostore, ki so ostali v času
mojega pitja zanemarjeni. Sedaj me najbolj veseli, da sem sam sposoben nekaj
ustvarjati.«
Obstaja zelo razširjen predsodek v javnosti, da se »alkoholik spreobrne, ko se v jamo
zvrne«, torej da zdravljenje itak nima smisla. Zaradi teh predsodkov mnogi bolniki ne
poiščejo pomoči. Resnica je obratna. Vsakdo, ki se v Sloveniji želi zdraviti, ima možnost
in dostop do zdravljenja. In vsako zdravljenje ima določen učinek.
Res pa je, da zdravljenje od alkoholika zahteva veliko odgovornosti in truda. Medicinski
model deluje le v prvi fazi: pri pacientu zdravimo zdravstvene zaplete čezmernega pitja,
nato pa se posameznik zdravi iz lastnih virov. »Verjamemo, da lahko tudi ljudje, pri
katerih bi nekoč rekli, da zdravljenje zasvojenosti ni smiselno, popravijo svoje možgane,
če bi le pristali nanj in živeli v okolju, ki jih spodbuja k spremembi.« (Rus Makovec M.,
2013).
Psihoterapija in rehabilitacija uspeta samo, če je to skupen projekt vseh, zdravljenca,
svojca in terapevta. V Sloveniji delujejo številne terapevtske skupine, le metode dela se
razlikujejo. Vse temeljijo na socioterapevtskem pristopu. Vse so usmerjene k istim
ciljem: vztrajanje v abstinenci in rehabilitacija odvisnika ter njegove družine, najprej
partnerja.
V takšni skupini imajo ljudje možnost izbire, saj jim omogoča zadovoljevanje vseh štirih
osnovnih potreb (po ljubezni, moči, svobodi in razvedrilu). Obenem se vsak v varni,
zreli, dobronamerni skupini uči, kako skrbeti za svoje potrebe tudi zunaj nje – kako in
kje biti uspešen, kako izbirati čedalje učinkovitejše vedenje, kako ustvarjati in vzdrževati
zadovoljujoče odnose, se zdravo zabavati in se vedno zavedati možnosti izbiranja. V
varnem, spodbudnem okolju si upamo pogledati na napake, na škodljive vedenjske izbire
in dobimo pogum za njihovo opuščanje in učenje novih – skratka za spremembe« (
Boben Bardutzky D., 2007).
V začetku zdravljenja dobijo tisti, ki so bolj zasvojeni in težko abstinirajo, zdravila. Teh
zdravil je več (naltrekson Revia, nalmefen Selincro, antabus Tetidis), pomagajo pa
bolnikom pri doseganju večje kontrole nad sabo. Tako se lahko zdravljenec bolj ukvarja
z delom na sebi.
Psihoterapija, ki se uporablja pri delu z zasvojenimi, je raznolika. V ospredju je
psihosocialna terapija oziroma socioterapija, kognitivno vedenjska terapija, motivacijski
intervju, delo s svojci in predvsem skupinska terapija.

KDAJ SE ODVISNIK OD ALKOHOLA ZAČNE ZARES ZDRAVITI?
Izjave zdravljencev (Društvo Nova pot Radenci, 2015): »Odločilen trenutek
spreminjanja v samem sebi se je pričel junija 1998.
Prometna nesreča je prispevala k temu, da sem 19. julija 1998 odšel na zdravljenje na
Pohorski dvor.«
»Spreminjati sem se začel, ko sem potreboval alkohol kot dnevno dozo, da sem lahko
živel. Trenutek, ko sem rekel, da potrebujem pomoč, je bil psihični zlom in posledično
porušenje telesnega ravnovesja ob sladkorni bolezni.«
»Zares sem se začel zdraviti v skupini, ko sem se zavedal, kako daleč sem prišel.
Predramila pa me je izkušnja sozdravljenca, ki sem je doživel v bolnišnici.«
»Pridobiti moram na zaupanju družine, kar pomeni, da tisto, kar povem, tudi izpeljem,
ker prej so bile to le prazne obljube, ki se jih zavedam komaj sedaj.«
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Odvisniki od alkohola so pogosto prepričani, da se zdravljenje začne takrat, ko pridejo
v bolnišnico ali v terapevtsko skupino. Vendar pa velika večina odvisnih takrat še ni
odločena za zdravljenje. V začetku še zmeraj iščejo svoje razlage ali manipulacije, ki bi
jim omogočile, da bi vendarle še obdržali prejšnji način življenja: vsaj občasno ali
»zmerno« pitje z vsemi pozitivnimi učinki alkohola, sicer bi pa abstinirali.
Marsikateri odvisnik (pa tudi bližnji) težko razume in sprejme nujnost abstinence. Zato
je v prvih dneh in tednih največ odhodov iz zdravljenja in recidivov oziroma
nadaljevanje pitja. Nekateri so prepričani, da ne morejo spremeniti samega sebe in
premagati želje po alkoholu in ga popolnoma odstraniti iz svojega življenja. Pravzaprav
še računajo na to, da bodo uspeli vzpostaviti zmerno pitje. Pristanek na zdravljenje se
običajno zgodi šele po ultimatu partnerja ali službenega okolja. To pa še ni nujno tudi
pristanek na vključitev v terapevtski proces, ampak je lahko le formalni manever
preprečitve neprijetnih posledic za odvisnika.
Vključitev v zdravljenje se zgodi šele takrat, ko zdravljenec začuti, da mu želimo
pomagati, da ga razumemo, da smo mu naklonjeni, čeprav vemo, da je bil na napačni
poti in smo glede tega kritični. Ko se to zgodi in zdravljenec postane sam kritičen,
bolezensko prisilo nadomesti motivacija. Brez motivacije in volje ni zdravljenja.
Prisilnega zdravljenja odvisnosti pa sploh ni.
Kdaj sem se zares odločil za spremembno pri sebi?
Kdaj sem sprejel nujnost abstinence?
Kako gledam na občasno, "zmerno" pitje – pred zdravljenjem in zdaj?

POMEN PREDSTAVITVE PRI ZDRAVLJENJU ODVISNOSTI
Izjave zdravljencev (Društvo Nova pot Radenci, 2015):
»Najprej me je bilo sram, da je bilo moje življenje tako odvisno od alkohola in se tega
sploh nisem zavedal, po drugi strani pa sem bil ponosen sam nase, da sem speljal do
konca in sprevidel, da vse še ni izgubljeno, da lahko naredim še kaj iz svojega življenja.«
»Meni osebno predstavitev ni delala problemov, bolj sama priprava nanjo.«
»Pričakoval sem, da se bodo v skupini norčevali iz mene, vendar sem sprevidel, da sem
eden izmed njih in da so me sprejeli takega, kot sem.«
Film Let pokaže na koncu srečanje med zdravljencem pilotom, ki se je začel zdraviti v
zaporu, in njegovim odraščajočim sinom, s katerim je imel prej zelo malo stikov. Sin ga
vpraša: »Kdo si ti?«
Odgovor na to preprosto vprašanje je temelj posameznikovega zdravljenja. Predstavitev
svojega življenjepisa, poteka življenja in odvisnosti je eden najpomembnejših
terapevtskih dejavnikov skupinskega zdravljenja. Zdravljenec se lahko večkrat
predstavi. Običajno je najpomembnejša predstavitev na začetku zdravljenja. Ponovna
predstavitev je potrebna še ob odhodu iz skupine in ob zaključku zdravljenja. Natančna
in poglobljena predstavitev pomaga k boljšemu medsebojnemu spoznavanju članov
skupine, hkrati pa je pogoj za uvid v lastne mehanizme zasvojenosti in odvisnosti.
Predstavitev je podoživeta in iskrena poglobitev ter pogled na življenje z vidika
sedanjega, treznega trenutka in ne samo razlaganje in analiziranje preteklega življenja.
Gre za spoznavanje resničnih posledic odvisnosti in za uvid v vse hudo in negativno, kar
se je zgodilo v preteklosti. Odvisnik skozi predstavitev samemu sebi prizna, da je
odvisen in tudi spozna, kakšen tip pivca je bil. Enako pomembna kot predstavitev
bolezni in vseh negativnih posledic je tudi pozitivna stran. V svoji predstavitvi lahko
zdravljenec nakaže in pokaže svoje nadarjenosti, talente, svoje moči, svoje pozitivne
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sposobnosti. Osrednje jedro predstavitve je prikaz odnosov med partnerjema in med
člani družine v času pitja ali čezmernega uživanja psihoaktivne snovi in v času
zdravljenja.
Vloga svojca v terapevtski skupini
Svojec se ne predstavlja zgolj zaradi zdravljenca, ampak da čim bolj pokaže svojo
osebnost. Njegova vloga ni samo v tem, da bi prikazal bolne odnose v družini, ampak da
pokaže tudi svoje šibke in močne plati, svoj mehanizem soodvisnosti, svojo potrebo po
kontroliranju zdravljenca in druge svoje obrambe. Smisel zanj je, da uvidi svoj delež ob
tem, kako se je sam spreminjal in celo izgubljal samega sebe. In da širše spozna, kakšna
sta bila kot starša, eden z zasvojenostjo, drugi s soodvisnostjo.
Ob iskreni predstavitvi se člani skupine med seboj globlje spoznavajo. Nekateri povejo
svojo izkušnjo kot resonanco na slišano, kje tudi sami doživljajo enako (»sharing«).
Nekateri preprosto povejo svoj komentar ali povratno informacijo kot opazovalci, ki
imajo širši ali drugačen pogled na izkušnje življenjepisca (»feedback«). Posameznika ali
par, ki se je predstavil, skupina sprejme za svojega. Člani imajo možnost na bolj pristen
način govoriti med seboj in se spoznavajo na človeškem nivoju.
Cilj predstavitve - tako za zdravljenca kot svojca – je uvid vase, v svoje potrebe,
doživljanja in v svoje želje in hrepenenja. Predstavitev je usmerjena iz preteklosti v
prihodnost. Na osnovi tega se napravi konkreten rehabilitacijski načrt ali vizija
zdravljenja za samega zdravljenca, za svojca in za par. Tako zdravljenec kot njegov
partner stopita na ta način iz anonimnosti in storita prvi konkretni korak v smeri
urejenega in stabilnega življenja. Ob predstavitvi se vsi člani skupine bolje zavedajo
sebe, svojih nezavednih vzorcev, svojega reagiranja, kakšne odločitve so bile ključne in
kaj so se naučili iz izkušenj … Vsa skupina je v procesu vseživljenjskega učenja.

CILJI REHABILITACIJE
Izjave zdravljencev (Društvo Nova pot Radenci, 2015):
»Moja vloga zdravljenega odvisnika je moja življenjska zgodba enoletnega pitja pred
zdravljenjem, saj sem bil pred tem zaradi prometne nesreče popoln abstinent več kot dve
leti. Pred nesrečo sem bil občasni, a čezmerni pivec alkoholnih pijač.«
»Ponosen
sem, ko lahko mirno povem, da ne pijem, in odkrito povem kakšno zgodbo iz časa, ko
sem pil, in upam, da kdo sprevidi, kako narobe je življenje z alkoholom.«
Pri zdravljenju odvisnih od alkohola je glavni cilj rehabilitacije, da se alkoholik in
njegovi najbližji ponovno vključijo v vsakdanje življenje ter v bolj zdrave oziroma
ozdravljene odnose. To se dogaja po dveh poteh: obnavljajo tiste sposobnosti, ki so v
času bolezni alkoholizma izginile, in razvijajo nove lastnosti, ki jih pred odvisnostjo ni
bilo.
Ta cilj lahko dosežemo le s celostnim pristopom, ki upošteva vse človekove dimenzije:
telesno, psihično, socialno, poklicno in duhovno. Zdravljenec in njegov svojec
postopoma uvidevata neustrezne izkušnje, ki so ju pripeljale v konflikte in povzročile
nadaljnje neprimerno vedenje. To je kompleksen proces, ki zahteva veliko let. Običajno
so potrebni zelo konkretni cilji, ki si jih postavljata sproti, ob pomoči terapevta in
skupine. Ker je odvisnost od alkohola nastajala vrsto let ali desetletij, je samo po sebi
razumljiva dolžina rehabilitacije, ki jo ponuja zdravstveni sistem. Rehabilitacijski načrt
si zdravljenec in svojec naredita za prvih pet let.
Abstinenca, predvsem v prvih letih, omogoča zdravljencu in njegovim bližnjim možnost
ter motivacijo za urejanje odnosov. V naslednji fazi pa se vztrajanje v abstinenci in moč
zanjo pridobivata iz teh obogatenih medsebojnih odnosov. Po izkušnjah mnogih parov
so potrebna najmanj štiri leta, da se ponovno vzpostavi vzajemna naklonjenost.
Harmonični odnos med njima postane vir moči za nadaljnje vztrajanje v zdravem načinu
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življenja. V prvih mesecih in letih ima terapevtska skupina pri tem izredno veliko vlogo.
Pomaga z izmenjavo izkušenj in s pozitivno identifikacijo manj rehabilitiranih z bolj
rehabilitiranimi. Skupina nudi prostor za občutek varnosti in za zaupanje, kar omogoča
trajno spreminjanje in uspešno zdravljenje.

TERAPEVTSKI DOGOVOR USMERJA ZDRAVLJENJE
Rezultat zdravljenja je bolj odvisen od empatičnega razumevanja in čustvenega
sprejemanja v skupini kot pa od samega terapevtskega dela (Petzold, 2012). Na začetku
zdravljenja pa je kljub temu potreben vzajemen dogovor in jasen korak po novi poti
zdravljenja.
Zdravljenec in svojec ob vstopu v zdravljenje dobita terapevtski dogovor ali pakt, ki ga
lahko sprejmeta ali zavrneta. Abstinenca od alkohola in drugih psihoaktivnih snovi
(pomirjevala, opiatni analgetiki, stimulansi) in aktivnosti je temeljni pogoj za začetek in
prvi korak zdravljenja.
Drugi osnovni pogoj za izpolnjevanje terapevtskega dogovora je redna prisotnost na
skupinskih sestankih, ki so enkrat tedensko in trajajo dve uri. V skupini se lahko vsak
uči in nauči novega načina pogovora. Lahko se nauči poslušati in sprejemati kritiko,
odkrito govoriti o lastnih izkušnjah ter pošteno in dobronamerno kritizirati druge člane
skupine. Drugi so ogledalo, ob njih posameznik lažje vidi in razume sebe. Tudi sam je
ogledalo drugim. Ob tem vsi napredujejo v spoznavanju samega sebe - zdravljenci,
svojci in terapevti.
Zelo je pomembno videti in poudarjati pozitivne lastnosti posameznika. Na ta način
lahko vsak pride do globljega spoznanja o svojem obnašanju in ravnanju ter si tako
odpira nove možnosti v prihodnosti. To je socialno vseživljenjsko učenje, ki je pri
odraslih običajno drugačno in počasnejše kot pri mlajših. Je pa zato temeljiteje in
dolgoročno. Ko nastopijo krize, ki so čustveno zelo obremenjujoče, je človek bolj
sprejemljiv za učenje. V terapevtski skupini se krizam ne izogibamo, saj so priložnost
za soočanje in učenje.
Obravnavanje in soočanje v terapevtskih skupinah, predvsem v kriznih situacijah, se
zmeraj dogaja tukaj in zdaj; odprto, neposredno, čustveno poglobljeno, vseskozi pa v
mejah spoštovanja in ohranjanja osebnega dostojanstva. Vsak član prihaja tako do
spoznanja, da je njegova predstava o samem sebi v očeh drugih članov drugačna kot
njegova.
Iz tega lahko vsakdo potegne kaj pozitivnega zase. Interakcije v skupini med terapevtom
in zdravljenci so pomembnejše na začetku. Najpomembnejše pa so povezave med
samimi zdravljenci. V skupini je vsak zdravljenec odgovoren za svoje zdravljenje. Je
subjekt zdravljenja. Ne gre za klasičen medicinski pristop, kjer je človek kot bolnik
pasivno izročen v roke zdravniku. Vsak posameznik ima svoje dostojanstvo.
Zdravljenec je subjekt zdravljenja in je motiviran za sodelovanje pri zdravljenju. Ima
tudi dovolj znanja o procesu rehabilitacije. V procesu psihoterapije in spreminjanja vsak
član sam odloča o tem, ali in kako (in kdaj) bo spremenil svoja stališča in svoja
prepričanja. V terapevtskem dogovoru sprejme tudi odgovornost za morebitni predčasni
odhod iz zdravljenja v terapevtski skupini. V tej svobodni odločitvi za vstop in izstop iz
procesa zdravljenja je tudi garancija za samostojno pot naprej in ohranitev čustvene
povezanosti s skupino.
V kolikor ima zdravljenec partnerja, ki se odloči, da ga bo spremljal pri zdravljenju,
terapevtski dogovor izpolnita oba. Zdravljenec ima pred očmi predvsem svojo odvisnost
in proces osvobajanja iz nje, svojec pa se osredotoči na svojo soodvisnost in delo, tako
na medsebojnih odnosih kot na samem sebi.
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Terapevtski dogovor (spodaj) vsebuje še veliko drugih vsebin, ki jih vsak član prebere
in pretehta najprej sam, podrobneje pa se določijo v skupini.
GOVORITI ALI MOLČATI V JAVNOSTI?
Izjave zdravljencev (Društvo Nova pot Radenci, 2015):
»Javno priznanje odvisnosti je del življenja, ki ga živim, del učenja, v katerem sem. To
je moj način življenja brez sramovanja svoje odvisnosti, ki se je zgodila in je bila del
mojega življenja v preteklosti.«
»Največ je zadovoljstvo, da sem ta trenutek trezen!«
»Najbolj cenim to, da lahko sam sebi in drugim dokažem, da zdržim brez alkohola.«
»Nimam posebnega stavka: Ne pijem, sem se zdravil zaradi odvisnosti, sem abstinent!«
»Zdrži – življenje je lepo!«
»Hvala, ne pijem alkohola, sem se mu odpovedal. Lahko živim brez njega.«
Bistveni del terapevtskega dogovora je javno priznanje odvisnosti. Gre za to, da odvisnik
od alkohola prizna sebi in pove okolici tisto, kar je tej sicer že dolgo znano, da je namreč
odvisnik. Ko spoznava resnico o svoji odvisnosti, se je (običajno) ne sramuje več. Ve,
da resnica osvobaja. Čuti samospoštovanje, ki mu daje moč. Le z iskrenostjo si lahko
pridobi zaupanje in naklonjenost svojcev in jih prepriča, da mu bodo začeli verjeti. S
tem, ko domačim in sodelavcem sporoči, da ne pije več, utrjuje svojo odločitev o
drugačnem življenju. Sprejme vlogo aktivnega zdravljenca in postane bolj zavezan svoji
intimni odločitvi.
Najbolj pomembno je, da odvisnik od alkohola svojo odločitev, da ne bo nikoli več pil,
najprej pove tistim ljudem, ki so mu blizu in mu še veliko pomenijo. Ta javnost je
najpomembnejša!
Ko odvisnik od alkohola javno prizna in pove svojo odločitev, si dvigne
samospoštovanje. S priznanjem lahko vnaprej prepreči neprimerne provokacije okolja
ter postane čustveno in moralno bolj trden.
Ni pa smiselno govoriti o sebi in svoji odločitvi v okolju, ki je naklonjeno pitju ali sredi
pivske družbe. Dejanja so tam bolj pomembna kot besede. Ustrezen stavek si mora najti
vsakdo sam in za določene situacije različnega.
Včasih je najmočnejše sporočilo abstinenta v družbi - MOLK.
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TERAPEVTSKI DOGOVOR

IME IN PRIIMEK:_____________________________________
SKLEPAM TERAPEVTSKI DOGOVOR O ZDRAVLJENJU
ODVISNOSTI OD ALKOHOLA IN SPREJEMAM POGOJE ZA
ČLANSTVO V TERAPEVTSKI SKUPINI
Pogoj za obiskovanje skupine je zdravljenje v bolnišnici, v edukacijski skupini ali
ambulantno začeto zdravljenje ter spoštovanje pravil terapevtske skupine.
V prvih treh letih se zaključi dispanzerski del zdravljenja, zadnji dve leti se
rehabilitacija nadaljuje v klubski skupini. V kolikor zdravljenec zaključi intenzivno
zdravljenje v bolnišnici, traja obiskovanje kluba pet let.
Po petih letih se zdravljenci lahko prostovoljno vključijo v veteransko skupino.
ODLOČIL(A) SEM SE, DA :
- bom abstiniral(a). To pomeni, da ne bom užival(a) alkoholnih pijač niti drugih
psihoaktivnih snovi, ki vplivajo na duševnost.
- Ravnal(a) se bom po pravilih zdravljenja.
- Prizadeval(a) si bom spoznati svojo bolezen, njene vzroke in posledice.
- Odkrit(a) bom do sebe in tudi do drugih članov skupine. Trudil(a) se bom za
spremembe v svojem življenju.
- Izpolnjeval(a) bom rehabilitacijski načrt, ki ga sprejmem v začetku zdravljenja. Ta
zajema razvoj na osebnostnem, socialnem, poklicnem, kulturnem in telesnem
področju.
- Udeleževal(a) se bom srečanj z drugimi zdravljenci in sprejemal(a) ostale
terapevtske obveznosti, nastale v času mojega zdravljenja.
- Opravil(a) bom predstavitev svoje bolezni in si skupaj s partnerjem določil(a) cilje
zdravljenja.
- Dogajanja v skupini so osebne narave, zato se zavezujem za molčečnost izven kluba.
Enako velja za terapevte in vse ostale, ki sodelujejo pri mojem zdravljenju.
STRINJAM SE, DA:
so srečanja tedenska in trajajo 5 let, obenem pa sem seznanjen(a), da lahko po lastni
presoji kadar koli prekinem zdravljenje. Po petih letih so srečanja enkrat do dvakrat
mesečno;
v primeru neizpolnjevanja pravil zdravljenja in recidiva o nadaljevanju zdravljenja
odločajo terapevt in člani kluba;
kadar je potrebno, opravim preizkus treznosti ali uživanja psihoaktivnih snovi, ki ga
izvede strokovna oseba.
Podpis
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NAJ BO VAŠ ZADNJI RECIDIV ZADNJI!
Izjave zdravljencev (Društvo Nova pot Radenci, 2015):
Recidiv – nikoli nisem obvarovan in nikoli ne morem z gotovostjo reči, da sem uspel.
Trenutni uspehi, dnevi, ki jih preživim brez pitja, mi dajo nov zagon.«
»Vidim, da v službi lažje delam in da je družina ponosna, ko prevzemam odgovornosti,
ki jih prej nisem znal sprejeti. Družina mi stoji ob strani. Sam zmanjšam tveganje za
recidiv tako, da se izogibam prejšnje pivske družbe in vsem odločno povem, da ne
pijem.«
»V šestnajstih letih abstinence sem prebral veliko literature, ki je opisovala recidiviste
in v svojem razmišljanju dosegel spoznanje, da alkoholne pijače niso tekočina, ki bi jo
potreboval za življenje in je škodljiva za moje zdravje. Sam še vedno zmanjšujem
tveganje za recidiv, v svoji hiši sam ne ponujam alkohola, ga ne kupujem za proslave in
dajem vedeti, da je nealkoholna pijača dobra za pitje in zdravice.«

Pri doseganju trajne abstinence je dostikrat veliko težav. Marsikdo pri tem ponovno
zdrsne v stari način življenja in mu ne uspe, da bi spremenil svoje življenje tako, kot sam
želi in hoče. Takšnim neuspehom rečemo recidiv. Recidiv ali ponovitev bolezni se zgodi
pogosto, zmeraj pa je medosebni in globoko osebni dogodek. Dotika se tako človekove
preteklosti kot prihodnosti. Človek se vrne na začetek in mora začeti znova ali pa
obupa...
V mnogih kriznih situacijah in kronični stresni preobremenitvi se lahko recidiv ali
ponovna raba alkohola pokaže kot zadnja možnost za obvladovanje. Lahko pride do
recidiva tudi v stanju brezbrižnosti, izgube energije, dolgčasa. Enako se dogaja pri vseh
kroničnih boleznih. Petina zdravljencev se ozdravi v prvem poskusu, dve petini v
drugem. Pri teh v prvih letih lahko pride do recidiva. Ostali dve petini pa se zaradi
dodatnih psihičnih težav ali ker nimajo želje po zdravljenju, vrnejo v odvisnost. A vsako
zdravljenje je koristno, tako za zdravljenca kakor tudi za njegove svojce, ki potem vedo,
kako si naslednjič pomagati.
V kolikor odvisniki po recidivu spet vstopijo v nov ciklus spremembe, se na začetku ne
znajdejo. Ob minimalnem zavedanju svoje odvisnosti ni več mogoče priti v prvotno
stanje brezbrižnosti. Ni pa mogoče preskočiti nobene od stopenj na poti nove
spremembe. Še enkrat je treba skozi faze priprave, akcije in novega poskusa vzdrževanja
abstinence. Seveda je vsak nov krog reševanja bolj naporen. Tako miselno kot čustveno.
Edino tako je možno priti do širšega zavedanja odvisnosti in sprejeti sebe kot odvisnika.
Učinkovito se lahko reši tisti, ki sprejme pomoč svoje najožje socialne mreže.
V prvih letih, v fazi vzdrževanja stanja, v času zdravljenja v terapevtskih skupinah,
skušajo odvisni od alkohola svoje vedenje utrditi in stabilizirati. Marsikdaj so zelo
negotovi, ne vedo, ali bodo lahko to novo vedenje vzdržali dalj časa. Medeni meseci
veselja začetnega zdravljenja hitro minejo in marsikdo, ki je bil morda prej navdušen,
zopet zapade v svoja stara, tudi negativna razpoloženjska stanja. Lotijo se ga jeza, stres,
razočaranje, včasih tudi depresija in notranja praznina. Marsikdo pa se enostavno
naveliča in utrudi, ker mora nenehno paziti sam nase in ne zmore več.
Raziskave in praktična izkušnja pri delu z odvisnimi od alkohola kaže, da je za
vzdrževanje stanja potrebno veliko več energije, kot si od zunaj predstavljamo terapevti
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in svojci. Zdravljenci sami to kažejo z recidivi. Zaradi tega je že pred desetletji nastala
nova smer v zdravljenju odvisnosti od alkohola, ki se imenuje PREVENTIVA
RECIDIVA (Körkel, J. 1998).
Cilj tega programa je, da bi pomagali odvisnim, ki so v rehabilitaciji, da bi si lahko sami
pravočasno pomagali. Pomembno je razumeti svoje spodrsljaje in recidive, predvsem pa
prepoznati pogoje, ki so pripeljali do »neuspeha«. Vsak posameznik naj bi v preventivi
recidiva čim bolj razvil svojo občutljivost in podporne mehanizme ter tiste zdrave
aktivnosti, ki preprečujejo recidiv.
V naših terapevtskih skupinah smo imeli v dvajsetih letih nekaj ciklusov programa
Preventiva recidiva. Vsi se ga niso uspeli udeležiti. Program je zelo preprost in učinkovit
in se ga lahko uči tudi vsak sam ali v svoji terapevtski skupini. Na kratko podajam šest
korakov tega programa, kot ga je opisala v diplomski nalogi Anica Pišl (Pišl A.,
Odvisnost in koncept obravnave recidiva in preventive, 1993).
Program preventive recidiva ni uporaben samo pri odvisnih od alkohola. Lahko ga z
velikim uspehom uporabljajo tudi hazarderji, prekomerni jedci ali odvisni od pomirjeval,
uspaval ali drog. Vsak udeleženec tega programa pridobi nekaj samoobvladovanja.
Konkretno se pri tem programu (v slovenski prostor ga je po letu 1992 uvedla dr. Zdenka
Čebašek-Travnik) vsak udeleženec nauči nekaj osnovnih stvari o sebi. Sooči se s
tesnobo, depresijo, kriznimi situacijami, razmišlja o svojih načinih odločanja in
izbiranja. Ob vsakem srečanju pa se tudi trenira v sproščanju in meditaciji. Meditacija je
pri obvladovanju odvisnosti od alkohola zelo pomembna, ker povečuje pozornost in
čuječnost.
Z vidika tega programa je redno obiskovanje kluba ali terapevtske skupine osnovna
preventiva recidiva. To ne pomeni, da alkoholik hodi v klub zgolj iz strahu, da se ne bi
spet zapil. Pomembno je, da dejansko daje prioriteto abstinenci in na temelju treznosti
počasi in vztrajno gradi samega sebe naprej. Tudi sladkornim bolnikom npr. po
spodrsljaju pri hrani postane dieta prvenstvena, kljub temu pa še zmeraj potrebujejo
zdravila, inzulin in pomoč drugih. V preventivi recidiva alkoholik ponovno prehodi
svojo pot zdravljenja od začetne odločitve do tukaj in zdaj in utrdi svojo voljo.
V nadaljevanju je opisanih šest korakov preventive recidiva:
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I. ODLOČANJE MED POZITIVNO IN NEGATIVNO ODVISNOSTJO
Učinke pitja razdelimo na pozitivne in negativne, istočasno pa na kratkoročne in
dolgoročne. Na ta način dobimo odločitveno bilanco in tudi bilančno matrico.
ODLOČITVENA BILANCA (bilančna matrica) – POSLEDICE PITJA (Pišl A.,
Odvisnost in koncept obravnave recidiva in preventive, 1993).
Pozitivne
Kratkoročne
Sprostitev
Dobra volja
Pozaba
Občutek moči
Odžeja
Pogreje
Shladi
Je zdravo
Prežene
osamljenost
Ustvarjalnost
Omama
Prežene probleme
Prežene napetost,
strah
Pridobitev družbe

Negativne
Kratkoročne
Glavobol
Maček
Slabo počutje

Dolgoročne
Telesne okvare
Abstinenčni znaki
Abstinenčna kriza

Moralni maček

Izguba družine

Konflikti
Kazniva dejanja
Poškodbe
Slabša sposobnost
za delo

Izguba službe
Izoliranost
Duševne bolezni
Upad psih.
sposobnosti

Usmiljenje

Prometne nesreče

Zapor

Zapolnitev časa
Čustvena
odmaknjenost
Ni občutka sramu

Pade ugled
Izguba spomina

Invalidnost
Izguba vozniškega
dovoljenja
Upad statusa

Beg pred realnostjo

Finančne težave

Fizična zanemarjenost

Dolgoročne
Omama
Pozaba
Družba
Neodgovornost za
vse
Opravičilo za vse
Problemov ne vidi
Lajša krizo
Izboljša
zdravstveno stanje

Sram

Odklanjanje
družine
Seksualno
odklanjanje
Pridige

Možnost umika

Lažje uveljavljanje
Olajšuje stike
Vstopnica za
družbo
Lajša seksualne
probleme
Zapolni prosti čas
Izogne se
odgovornosti
Resničnost iluzij
Razbremenitev

Novi problemi

Depresija
Samomorilnost
Impotenca

Dvom vase

Izguba stikov s trezno
družbo
Trpljenje bližnjih

Netočnost

Posledice pri otrocih

Razdražljivost
Občutki krivde

Klateštvo
Preziranje
Nesposobnost
abstiniranja

Prepiri, pretepi

Občutek varnosti …

Finančni zlom

Agresivnost
Izguba interesa za
okolico

Brez samospoštovanja

Na enak način lahko gledamo na pozitivno odvisnost, na primer na šport in naredimo
bilančno matrico.
ODLOČITVENA BILANCA – ŠPORTNA AKTIVNOST – posledice športa (Pišl A.,
Odvisnost in koncept obravnave recidiva in preventive, 1993).
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Pozitivne
Kratkoročne
Sprostitev
Zadovoljstvo
Dobro počutje –
fizično in psihično
Kontakti z ljudmi
Dokazovanje pred
drugimi
Veselje
Užitek
Boljše spanje
Umik obvezam
Občutek
zadovoljstva
Priznanje
Volja za naprej
Sproščanje energije
Nekaj si naredil
zase

Negativne
Kratkoročne
Utrujenost

Dolgoročne
Trajne poškodbe

Poškodbe

Zasičenost

Si v naravi

Bolečine

Poraba denarja

Dobro spanje

Pretiravanje

Dobro počutje

Stroški

Prijetna družba
Prijateljstva
Uspešnost pri delu
Uspešnost

Razočaranja
Izguba časa

Zasvojenost
Zanemarjanje
obveznosti
Odpor
Invalidnost

Dolgoročne
Strast
Vzdrževanje
kondicije

Motivacija
Občudovanje
Dvig samozavesti
Vztrajnost
Potrjevanje

Odprava
slabih
navad
Koristna
izraba Dobro zdravstveno
prostega časa
stanje
Izboljšanje apetita Lepši izgled
Občutek
obvladovanja
Sproščeno življenje

Razmišljanje o posledicah odvisnosti nam pomaga pri vsakdanjih malih odločitvah.
Klin se s klinom zbija, pravi pregovor in to nam pomaga, da z večjo energijo utrdimo
svojo prvotno odločitev. Pri tem je koristna naslednja vaja:

MOJA OSEBNA BILANCA ZA IN PROTI ALKOHOLU
ZA ALKOHOL: pri sebi opažam PROTI ALKOHOLU:
naslednje
POZITIVNE
UČINKE Pri sebi opažam naslednje NEGATIVNE
uživanja alkohola (Dopolnite):
UČINKE uživanja alkohola:
KRATKOROČNI UČINKI:
KRATKOROČNI UČINKI:
Veselje, zgovornost, sprejetost v družbi, Sram, glavobol, želodčne težave, slaba
boljše počutje, dvig samozavesti …
koncentracija, strah, konflikti, apatija,
prepiri doma, moralni maček, izgovori
…
DOLGOROČNI UČINKI:
DOLGOROČNI UČINKI:
Slabše telesno in duševno zdravje,
izguba financ, službe, nemoč, težave v
Pozaba, sprejetost v družbi pivcev,
spolnosti ...
zabava …
Izguba vozniškega dovoljenja,
pozabljivost, neodgovornost …
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II. ANKSIOZNOST
Anksioznost, depresija in stres predstavljajo tri najbolj pogoste psihične motnje v svetu.
Tesnoba je pojav, ki ga občasno občuti vsak človek. Je znak, da smo v nevarnosti in nam
pomaga, da se zaščitimo. Je istočasno normalna reakcija normalnih ljudi na zunanje in
notranje dražljaje. To je lahko boj ali beg, reakcija v nevarnih in nepoznanih situacijah.
Doživljamo in opisujemo tri komponente anksioznosti:
TELESNE REAKCIJE
Bolečine v trebuhu
Nervoza
Glavoboli
Driska
Cmok v grlu
Tiščanje na vodo
Zehanje
Bolečina v prsih
Hiter srčni utrip

MIŠLJENJE
VEDENJE
Strah
Umik
Brezizhodnost
Paraliza
Strah brez vzroka
Beganje
Spanje
Nemir
Brezvoljnost
Zmedenost
Zbegane misli
»umiram!«
»zelo sem bolan«
»znorel bom«
Začarani krog anksioznosti in odvisnosti se zelo hitro vzpostavi in tudi drug drugega
krepi. Odvisni ljudje običajno želijo čimprejšnje olajšanje in ne razmišljajo o
dolgoročnih škodljivih posledicah npr. rabe pomirjeval ali pitja alkohola pred vožnjo
avtomobila.
Kako obvladovati anksioznost?
Najprej je potrebno svojo anksioznost razumeti, da jo lahko obvladujemo. Zdravimo jo
z globokim dihanjem, s sproščanjem, večanjem telesne kondicije, s spreminjanjem
vedenja in z zdravili. Gre za spoznavanje sebe in učenje novih veščin, ob tem pa
opuščamo nekoristne misli, skrbi in vedenje.
Gre za to, da prepoznamo svoje negativno mišljenje in napake v svojem mišljenju. Kadar
smo anksiozni, si skušamo zapomniti in zabeležiti negativne misli. Ob tem se spomnimo
pozitivnih alternativ in si jih v mislih ponavljamo.
Na primer: Nikoli ne bom mogel iti v trgovino brez težav.
Pozitivna alternativa: Poskusil bom iti v trgovino, ko mi bo to uspelo, bo to resnično
velik dosežek zame. Nekoč mi je že uspelo iti v trgovino, torej lahko zdaj spet grem.
Osnovna strategija obvladovanja anksioznosti je mišična relaksacija. Lahko se naučimo
treninga progresivne mišične relaksacije, ali pa uporabljamo različne relaksacijske vaje
na primer z dihanjem ali meditacijo.
Grožnja

Negotovost

Nevarnost

RAZLIČNI
VZROKI

Občutek
nemoči
Neznana
situacija

TESNOBA
Telesne
reakcije

Mišljenje

Vedenje

Slika 1: Vzroki tesnobe in reakcije nanjo. (Pišl A., Odvisnost in koncept obravnave
recidiva in preventive, 1993).
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III. SITUACIJE Z VISOKO STOPNJO TVEGANJA
Konkretni cilji preventive recidiva pa so v tem, da vsakdo prepozna in tudi predvidi
visoko rizične situacije in vedenje ter se jim zna izogniti – oziroma, če se to ne da, jih
skuša obvladati. Najprej si torej vsak naredi svoj seznam visoko rizičnih situacij.
Program izhaja iz dejstva, da je recidiv možno pravočasno preprečiti, saj se nikoli ne
zgodi kot strela z jasnega. Če in kadar pride do spodrsljaja, ki lahko vodi v recidiv ali
tudi v depresijo in samomorilno ogroženost, je potrebno takoj uporabiti svoje
obvladovalne zmožnosti.
Cilj programa je, da vsak posameznik bolje spozna in obvlada samega sebe. Vsak se
trudi ustvariti notranjo distanco do svojih negativnih čustvenih stanj. Soočenje s svojimi
senčnimi stranmi zahteva veliko poguma in spodbude od bližnjih. Vsak si v času
programa izdela osebni načrt, kako lahko najde svoj uravnotežen življenjski stil (Pišl A.,
1998).
Pri preventivi recidiva gre za neke vrste trening. Tako kot vojaki trenirajo za vojaške
veščine in kot vajenci postajajo mojstri, skušajo odvisniki trenirati samoobvladovanje.
Vadijo se, kako zavirati in usmerjati svoj čelni reženj, svoje hotenje, ki vodi nazaj v
omamo. V čelnem režnju je mesto, kjer se zavedamo svojega vedenja in preko tega lahko
vplivamo na center za užitek in omamo. Človek – tako odvisni kot tisti, ki je brez
zdravstvenih težav - ima zmeraj možnost in tudi voljo, da se upre dražljajem, hlepenju
in skušnjavi. In samokontrola se lahko izboljša kot rezultat naše vadbe. Sposobni smo
se upreti impulzom, ki nas vlečejo stran. Sposobni smo spremeniti vedenje, ko želimo
doseči nek želeni cilj. Če smo v prevelikem stresu, ne moremo izključiti stresnega
reagiranja. Ko pa ponovno postavimo pred oči izbrani cilj, lahko postanemo spet bolj
učinkoviti in lahko rečemo NE stvarem, ki nas motijo ali vznemirjajo.
Človek, ki je odvisen, se uči zavedanja svojih notranjih impulzov, sprožilcev sle in
hrepenenja po omami. Svobodno lahko izbira vedenje, ki prepreči ali preusmeri slo ter
tako oslabi avtomatski navajeni odgovor. Prav tako se ob tem uči sprejemati trenutne
izkušnje in ne beži zopet v rabo snovi, da bi se odmaknil od tukaj in sedaj. Uči se odmika
in distance od lastnih občutkov in avtomatskih misli, ki pogosto vodijo v recidiv. Prekine
tudi z obsojanjem samega sebe.
Spodrsljaj je popuščanje v odvisniškem vedenju za kratko časovno obdobje. Kot takrat,
ko se spotakneš pri hoji in ne padeš, ampak celo narediš daljši korak.
Recidiv je stanje, ko se staro vedenje uporablja daljši čas in se ponovi začetna odvisnost.
Človek se spotakne in pade in nekaj časa ne gre nikamor. Težave pri vzdrževanju
abstinence so vzrok za recidiv. Sam začetek abstinence ni tako težaven kot potem
vztrajanje v treznosti.
Obstajajo tri velika področja, povezana z visoko stopnjo recidivov. To so:
negativna čustvena stanja, ko se človek počuti poražen ali uničen.
poglabljanje medosebnih konfliktov, ki so bili že prej vzrok za izhod v odvisnost.
stopnjevanje socialnega pritiska, ko se odvisnik prilagaja, da bi bil prejet v družbi.
Kako prepoznavati visoko rizične situacije?
Najbolj pomembno pri obvladovanju visoko rizičnih situacij VRS je obvladovanje sebe,
to je svoje jeze, panike, depresije, poželenja in spodrsljaja. Ob tem je pomembno učiti
se novih veščin, spreminjati svoj način mišljenja in učinkovito obvladovati spodrsljaj,
paniko ter jezo. Osnovni princip obvladovanja je v tem, da se človek premakne iz stanja
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paralize in nemoči v stanje iznajdljivosti. Skupaj z drugim lahko iz distance pogleda,
kakšne so njegove možnosti, da bi dobil pomoč v družini, med prijatelji ali na delu.
Pomembna so vprašanja o njegovem načinu mišljenja in kakšne ima strategije
obvladovanja. Predvsem pa je pomembno, ali je sposoben zgodaj prepoznavati
opozorilne znake pri sebi.
Pomembno je vedeti, da so situacije z visoko stopnjo tveganja kot križišča na cesti, ki so
istočasno priložnost za učenje nečesa novega. Na teh križiščih se za trenutek ustavimo,
pogledamo naprej in nazaj, se odločimo in izberemo smer naprej.
1.Kako obvladovati spodrsljaj in čustveni recidiv?
Spodrsljaj se pogosto zgodi kot čustveni recidiv: nepredvidljiv in viharni povratek v
odvisnost in takojšnja vzpostavitev treznosti. V čustvenem recidivu ni namenskega
razmišljanja o pitju. Situacijska čustva in vedenje postopoma vodijo v morebitno
ponovitev bolezni, čeprav odvisnik zavestno tega noče. »Prilika dela tatu«, pravi
pregovor in recidiv se zgodi.
Nekateri znaki čustvenega recidiva so:
 tesnoba,
 nestrpnost,
 jeza,
 obrambna drža,
 nihanje razpoloženja,
 izolacija,
 izogibanje prošnji za pomoč,
 izogibanje sestankom terapevtske skupine,
 slabe prehranjevalne navade,
 slabe spalne navade.
Seveda je znakov čustvene krize še veliko več. Znaki čustvenega recidiva so istočasno
tudi simptomi abstinenčne krize. Če zaznate in razumete, da ste v abstinenčni krizi, je
lažje preprečiti recidiv, saj se je zgodnji fazi lažje umakniti. V kasnejših fazah
privlačnost in »skušnjava« recidiva postane močnejša in zaporedje dogodkov teče
hitreje.

Zgodnje preprečevanje
Preprečevanje recidiva v tej fazi pomeni priznati, da ste v čustvenem recidivu in hočete
spremeniti svoje vedenje. Zavedajte se, da ste sami, v izolaciji in prosite za pomoč.
Pogumno spregovorite o tem na skupini. Zavedajte se, da ste v krizi in prakticirajte
sprostitvene tehnike. Priznajte si na primer, da se vaše prehranjevalne navade in spanja
slabšajo in poskrbite zase.
Če ne boste spremenili svojega vedenja na tej stopnji in boste živeli dolgo v fazi
čustvenega recidiva, boste postali izčrpani; in ko ste izčrpani, boste želeli pobegniti, a
boste padli v miselni, duševni recidiv.
Poskrbite zase. Najpomembnejša stvar, ki jo lahko storite, da se prepreči ponovitev v tej
fazi, je boljša skrb zase. Razmislite o tem, čemu želite uporabiti alkohol. Ali z rabo drog
ali alkohola skušate nečemu pobegniti, se sprostiti ali se nagraditi? Recidiv se zgodi, če
ne poskrbite zase in ustvarjate razmere, ki vas psihično in čustveno zmedejo.
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Na primer, če ne boste poskrbeli zase in jeste neredno ali imate slabe spalne navade, se
boste počutili izčrpani in želeli pobegniti. Če ne opustite svojih zamer in strahov z neko
obliko sprostitve, bo prišlo do točke, kjer se boste počutili neudobno v svoji koži. Če ne
iščete in ne prosite za pomoč, se boste počutili izolirani. Če katero koli od teh stanj traja
predolgo, boste začeli razmišljati o pitju kot izhodu. A če boste začeli ponovno skrbeti
zase, se lahko izognete tem zmedenim občutkom in recidivu.

OBVLADOVANJE
popravimo
škodo

DEJAVNOST, S KATERIMI

ODGOVOR na določeno tvegano situacijo
(»VST«)
SPECIFIČNE STRATEGIJE  UČENJE VEŠČIN
SPLOŠNE STRATEGIJE
-

Meditacija
Relaksacija
Uravnovešen življenjski slog -

Načela, pristopi
 SPREMEMBA NAČINA
MIŠLJENJA
Domače naloge
Obvladovanje spodrsljaja
Obvladovanje panike
Obvladovanje jeze
Obvladovanja poželenja po alkoholu
Obvladovanje depresije
Raba zdravil

Slika 2: Strategije obvladovanja visoko rizičnih situacij VRS. (Pišl A., Odvisnost in
koncept obravnave recidiva in preventive, 1993).
IV. URAVNOTEŽEN ŽIVLJENJSKI STIL
Gre za bistven cilj življenja, kako obvladovati stres. Vsak stres oziroma napetost je
odvisna tako od samega stresa in od naših načinov reagiranja na stres, ki ga ima vsak
posameznik. Stresi so lahko pomembni življenjski dogodki, kot so nihanja, dvigi in padci
v življenju, lahko pa gre tudi za želje in zahteve, ki jih ima človek sam v sebi. Če zahteve
prevladajo nad zmožnostmi, se običajno poruši ravnotežje v življenjskem stilu.
Cilj reševanja stresnih situacij je temeljna odločitev za življenje. Odločim se za
podpiranje osebnega razvoja, zviševanje samopodobe in samoizpolnitve. Pri tem nam
lahko pomagajo tako redne telesne vaje, kakor tudi relaksacija, meditacija, religiozna in
duhovna prepričanja in celostni pogled na posameznikovo življenje.
Ali drugače postavljeno vprašanje: Kako se naj odvisnik osvobodi iz zasvojenosti z
alkoholom potem, ko je oslabljen biološki nosilec njegove svobodne volje, možgani in
je ogrožena svoboda izbire?
Strokovnjaki predlagajo štiri možne poti (Kiefer, 2014):
1. – zmanjšujemo nagrado in vrednost nagrade, ki jo daje psihoaktivna snov;
2. - povečamo vrednost ostalih ojačevalcev, ki nimajo povezave s to snovjo ali navado;
3. -zmanjšujemo pogojni odgovor na psihoaktivno snov in namesto avtomatiziranega
odziva vzpostavljamo zavestno izbiro;
4. - ojačamo zmožnost reči NE in pomagamo človeku, da obvladuje samega sebe.
V praksi se vse te poti prepletajo in dopolnjujejo. Potrebna je sprememba od znotraj,
psihoterapevtski pristop, da razumemo stališča o alkoholu in občutku nagrajenosti, ki jo
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prinaša. Sprememba vedenja je nujna, da se omogočijo in ponovno odprejo tudi ostale
poti do občutij nagrajenosti in zadovoljstva, npr. skrb za zavestni pogovor med
partnerjema, rekreacijo, kulturo, izobraževanje, spolnost, hrano, igro. Vedenjsko
kognitivni pristop je koristen v krepitvi in vztrajanju v abstiniranju, ki zahteva veliko
energije in volje. Ta se postopoma obnavlja. Socioterapija predstavlja integralni pristop,
ki preko vključitve in pomoči skupine »enakih« omogoča skupne korake k svobodi od
psihoaktivnih snovi. Preventiva recidiva pa pomaga kot popotnica pri vzpostavljanju
zdravega načina življenja.
V. KAKO SE ODLOČATI IN REŠEVATI PROBLEME?
Odločamo se vse življenje. Od takrat, ko se zbudimo, do takrat, ko zaspimo, delamo
izbire. Pri recidivu je pomembno vedeti, da je vsaka odločitev posledica prejšnjih
odločitev. Začetna odločitev je običajno temeljna in ima največji vpliv na rezultat
določenega vedenja.
V odločanju o nastanku recidivu sta dva dejavnika, ki lahko zvišata stres. Sam stres oz.
visoko rizična situacija, ki človeka sili v določene odločitve, ter notranji konflikt med
potrebo po popustiti in ne popustiti. V kolikor človek ne zmore ustrezno rešiti notranje
dileme, se lahko posledično zviša stres.
Kako reševati probleme?
Probleme z recidivom lažje rešujemo, če jih razdelimo v manjše probleme, ki so v
korakih obvladljivi. V prvi stopnji gre za spremembo pogleda: ali na problem gledam
kot na oviro in katastrofalno dejstvo ali pa kot na izziv in nalogo, ki se je ne bojim in se
ji ne izogibam. Recidiv je možen prej kot abstinenca, ki zahteva napor.
V drugem koraku svoj problem definiram: opišem ga jasno in s preprostimi izrazi.
V tretjem koraku skušam iskati čim več možnih rešitev, ker noben problem nima samo
ene rešitve.
V četrtem koraku med možnimi rešitvami izberem najboljšo. Naredim odločitveno
bilanco.
V petem koraku izvajam in udejanjim to izbrano rešitev dosledno in odgovorno.
V zadnji, šesti fazi se vprašam, ali sem dosegel rezultat. Ovrednotim svoja dejanja in
vedenje.
2.Miselni recidiv
Poglejmo ob primeru miselnega recidiva, kakšen možganski vihar se dogaja v vaši glavi.
Del vas želi piti, drugi del ne. V zgodnji fazi samo neobvezno razmišljate o pitju. Toda
v poznejši fazi boste zagotovo razmišljali o pitju alkohola kot možnem izhodu.
Znaki miselne oblike recidiva so:
• razmišljanje o ljudeh, krajih in stvareh, ki so povezani s pitjem,
• poveličevanje vašega nekdanjega pitja,
• ležanje in dolgčas,
• druženje s starimi prijatelji, ki pijejo,
• fantaziranje o pitju,
• razmišljanje o recidivu,
• načrtovanje recidiva v kontekstu z drugimi ljudmi.
Pravilno in zavestno odločanje postane težje, ko postane zasvojenost bolj privlačna.
Skušajte uporabiti zgornjih šest korakov, da se izognete stopnjevanju recidiva.
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Tehnike za ravnanje v duševni preizkušnji
Preigrajte v mislih ves potek. Ko mislite na pitje, si v fantaziji predstavljate, da boste
lahko imeli nadzor nad svojim pitjem. Pač boste samo eno pijačo. Toda preglejte dobro
ves potek. Skušajte pogledati objektivna dejstva, kaj se je v resnici dogajalo, ne glede na
vaše želje, občutke. Ena pijača običajno pripelje do več pijač. Naslednji dan se boste
zbudili z občutkom razočaranja v sebi. Morda se naslednji dan ne boste mogli ustaviti in
boste ujeti v istem začaranem krogu. Ko si predvajate svoj film do logičnega zaključka,
se pitje ne zdi več tako privlačno.
Duševna samoprevara je v tem, da lahko skrijete pitje, saj nihče ne bo vedel, če ste
ponovno pili. Morda je vaš partner odšel stran za vikend ali ste na izletu. Zdi se, kot da
vas vaša zasvojenost poskuša prepričati, da ne boste imeli velikega problema in da ste
res delali za svoje zdravljenje zgolj zato, da bi ugodili svojemu partnerju ali svojim
sodelavcem. Preigrajte ves potek. Spomnite se negativnih posledic, ki ste jih že utrpeli,
in morebitnih posledic, ki ležijo za vogalom, če boste ponovno v recidivu. Če si želite
nadzor nad svojim pitjem, to storite sedaj.
Povejte nekomu, da vas vleče v pitje. Pokličite prijatelja, svetovalca ali nekoga iz
terapevtske skupine. Podelite z njim, kar doživljate. Čar podelitve je, da v trenutku, ko
začnete govoriti o tem, kaj si mislite in kaj občutite, vaše skušnjave začenjajo izginjati.
Ne zdijo se več tako zelo velike in ne počutite se sami.
Preusmerite svoje misli. Ko mislite na pitje, se skušajte z nečim zaposliti. Pokličite
prijatelja. Pojdite na sestanek terapevtske skupine. Vstanite in pojdite na sprehod. Če
samo sedite sami s svojo prisilo in ne storite ničesar, bo vaš duševni in miselni recidiv
samo naraščal.
Ponovno počakajte 30 minut. Večina skušnjav ponavadi traja manj kot 15 do 30 minut.
Ko ste v preizkušnji, se vam zdi kot večnost. A če lahko naredite stvari, ki jih morate
storiti, preizkušnja hitreje izgine. Ob tem je potrebno premisliti o pozitivnih in
negativnih straneh nadaljevanja pitja in se še enkrat odločiti. V tretjem koraku je
priporočljivo poklicati svojo telefonsko številko »za nujni primer«.
Anonimni alkoholiki imajo veliko misel, vsak dan znova jo ponavljajo: »Danes ne
pijem!« Skrbite za zdravljenje vsak dan posebej. Ne mislite na to, ali lahko ostanete
abstinent za vedno. Ta misel vas lahko v mislih paralizira.
En dan pomeni, da je potrebno računati na svoje zelo omejene vire moči. Ko se počutite
močne in ste motivirani, da ne pijete, potem sami od sebe povejte, da ne boste pili v tej
situaciji. Toda, ko se borite in imate veliko željo po pitju - in ti časi se lahko dogajajo
pogosto - si recite, da ne boste pili danes ali v naslednjih 30 minutah. Delajte majhne
korake in ne sabotirajte sami sebe z razmišljanjem predaleč naprej.
Zavestno skrbite za sprostitev in humor. Sprostitev je pomemben del preprečevanja
recidiva. Ko ste napeti, ste nagnjeni k temu, kar vam je znano in narobe in ne, kar je
novo in prav. Ko ste sproščeni, ste bolj odprti za spremembe.
3. Dejanski recidiv
Ko začnete razmišljati o ponovitvi in če ne uporabljate korakov, omenjenih zgoraj, ne
traja dolgo, da greste do kraja, do dejanskega recidiva. Peljete se npr. po alkoholne
pijače. Greste v svojo trgovino ali gostilno.
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Proces recidiva je na tej točki težko ustaviti. Kljub temu pa je še mogoče prelomiti
uničevalno samoprerokovanje: »Po prvem kozarcu ne bom mogel več ustaviti pitja!«
Vse svoje napore bi morali osredotočiti v okrevanje. Tako bi dosegli abstinenco na silo.
A to ni cilj zdravljenja. Če ste prepoznali zgodnje opozorilne znake za ponovitev
odvisnosti in razumeli abstinenčne simptome, boste sposobni obvladati svoj recidiv,
preden bo prepozno.
V kolikor se je zgodil recidiv in se želite ponovno vrniti na pot treznosti, si
odgovorite na troje vprašanj:
Kaj se je dogajalo pred prvim kozarcem alkoholne pijače?
Kako dolgo je trajalo pitje?
Kdaj, kako in zakaj sem se ponovno odločil za abstinenco od
alkohola?

VI. Depresija
Depresija je eden glavnih vzrokov, ki povzroča vrnitev v odvisnost. Pogosto je bila
prisotna že pred vzpostavitvijo treznosti.
Depresija je skupek raznih simptomov, telesnih, duševnih in eksistenčnih, ki se
pojavljajo takrat, kadar je nekdo žalosten, nerazpoložen, brez volje, brez apetita, ne spi,
ne more uživati v prej prijetnih stvareh in nima interesa za sebe in okolico ter zelo
pesimistično razmišlja o sebi in o svoji učinkovitosti. V najhujših primerih ta občutja
brezupa privedejo do razmišljanja o samomoru.
Pri enih depresivnih ljudeh prevladujejo telesni simptomi, pri drugih depresivne misli,
spet pri drugih depresivna čustva in pri ostalih depresivno vedenje. Običajno pa ima vsak
človek svoj vzorec depresije. Imamo dva načina zdravljenja, ki se med seboj
dopolnjujeta: zdravljenje z antidepresivi in z dejavnostmi, ki so prijetne in spodbudne.
Eden od pristopov k obravnavi depresije je v kognitivni spremembi. Kognitivno
vedenjska terapija spodbuja novo učenje: človek prepoznava svoje mišljenje, predvsem
avtomatske miselne procese, ki so negativni, samouničevalni, tako v odnosu do sebe kot
do sveta in do prihodnosti. Depresiven človek vidi sebe kot nezanimivega, nekoristnega,
neprivlačnega, druge pa kot preveč kritične in prezahtevne. Prihodnost je zanj grozeča.
Miselni proces in avtomatske misli, ki se v depresiji pojavljajo, so običajno pretirano
posploševanje, personalizacija oz. nanašanje vseh negativnih dogodkov na samega sebe,
pretiravanje predvsem v smislu negativnih dogodkov (seveda pa ne pozitivnih),
zmanjševanje lastnih dosežkov in zaslug, črno-belo mišljenje, razmišljanje v absolutnih
kategorijah uspeha ali poraza. Dostikrat je sklepanje in zaključevanje zelo svojsko,
negativno, abstrakcija pa selektivna, izolirana, ignorira vse argumente, ki izpodbijajo
lastno sodbo.
Imamo možnost, da skušamo povečati pozitivne potrditve, spodbujamo človeka k
prijetnim aktivnostim, tako telesnim, kot duševnim, kar je človeka razveseljevalo prej v
preteklosti. Potrebno je tudi najti drugačne, alternativne vire potrditev. Pri tem skušamo
upoštevati ne le misli, ampak tudi vedenje, čustva in telo. Čustva žalosti, otopelosti in
napetosti prepoznamo in se jim aktivno zoperstavljamo. Telesne znake, bolečino,
utrujenost, dušenje in nemoč postopoma odpravljajo gibanje in antidepresivi. Jok,
umikanje v samoto, slaba skrb zase in nespečnost se da premagovati postopoma in z
veliko potrpljenja do sebe. To pomeni, da se depresiji postavljamo po robu z majhnimi
koraki in delujemo proti njej. Pri depresiji je prav tako veliko recidivov kot pri vsaki
odvisnosti, saj polovica oseb po prvi depresiji ponovno zboli.
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Jaz

Drugi

Prihodnost

Negativna triada
REPERTOAR
AVTOMATIČNIH MISLI

VEDENJE

-

klepet, pogovor
šport
hobiji
samozavesten nastop
sprostitvene vaje
autogeni trening
urejenost (obleka, frizura)

VEDENJE, KI OMOGOČA VEČ
POZITIVNIH POTRDITEV
IZPRAŠEVANJE

DEPPRESIVNO MIŠLJENJE





NAPAKE V MIŠLJENJU
VSE ALI NIČ (črno - belo)
PRETIRANO POSPLOŠEVANJE
MENTALNI FILTER
PODCENJEVANJE POZITIVNEGA
BRANJE MISLI
JASNOVIDNOST
ETIKATIRANJE
»MORAL BI … «
»TREBA JE … «
PREPRIČANJA



ZAKAJ TAKO MISLIM?
ALI JE TO SPLOH RES
KAKŠNE SO DRUGE MOŽNE
RAZLAGE
KAJ BI SE ZGODILO, ČE BI MISLIL
DRUGAČE

PREVERJANJE
POZITIVNO MIŠLJENJE

Slika 3.: Znaki depresivnega mišljenja in načini vplivanja. (Pišl A., Odvisnost in koncept
obravnave recidiva in preventive, 1993).
Pomembno je, da se ne ujamemo v pasti recidivov. Oseba z depresijo ne opazi trenutkov,
ko ji je bolje, ampak je ves čas osredotočena le na trenutke, ko ji je slabše. Nekateri pa
doživijo olajšanje ob izboljšanju stanja, vendar so zelo razočarani, ko je nato počutje
spet malo slabše.
V obeh primerih oseba zaključi, da so prizadevanja brez smisla in neha tako z
antidepresivi kot z dejavnostmi, ker meni, da ji vse skupaj ne pomaga. Zato je tako
pomembno ocenjevati sebe in si zapomniti trajanja dobrega in slabega počutja, da
vidimo napredek.
Nekaj vaj lahko pomaga pri preprečevanju recidiva:
SIDRA MOJEGA UPANJA
Pomembne so moje misli, ki bi mi tudi v težkih situacijah pomagale najti upanje, da
preprečim ali skrajšam recidiv: npr: „Jaz bom to uredil«,
„To sem že večkrat uspel in bom tudi tokrat lahko stvar razrešil.«
Obstaja več preventivnih strategij, ki bi preprečile recidiv. Te strategije lahko uporabite,
preden pride do rabe alkohola in pitja. Premislite sedaj o sleherni od spodnjih štirih
področij. Poiščite možne strategije, ki bi vam osebno pomagale, da preprečite recidiv.
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MOJE NAVIDEZ NEPOMEMBNE IN NEŠKODLJIVE ODLOČITVE:
1. Moje, navidez nepomembne odločitve, ki posredno vodijo v recidiv, so:

2. Moje strategije, ki bi mi pomagale, so:

OBVLADOVANJE OSEBNIH SITUACIJ TVEGANJA
3. Moje situacije tveganja so:

4. Moje strategije, ki bi mi pomagale, so:
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MOJ ZADNJI RECIDIV (Kienast in sod., 2007)-vpiši svoje odgovore na desno
OPIS RECIDIVA S PRIMEROM

MOJA POT V PONOVNO PITJE (izpolnite)

1. Odločitev
Jezen sem in napet, ker sem se razjezil na
svojo partnerko. Hočem se raztresti in
grem s svojimi prijatelji igrat karte.
2. Tvegane situacije
Sem s kolegi in igramo karte. Vabijo me,
da popijem še kozarec piva.
3. Rast potrebe po alkoholu
Kako rad bi spil vsaj eno pivo, že več kot
pol leta sem abstinent in si do danes še
nisem spil piva. Samo eno malo pivo.
4.
Zmanjšanje
prepričanosti
v
abstinenco
Jaz ne bom več abstinent, ampak bom
skušal kontrolirano piti. To bo že šlo.
5. Prvi recidiv, prvo pitje
Naročim si eno pivo in pijem pri igranju
kart s kolegi.
6. Šok ob recidivu
Čustvena
reakcija:
bes,
žalost,
razočaranje, nemoč.
Miselna reakcija: Jaz tega ne bom nikoli
naredil, odpovedal sem. Zopet sem
razočaral svojo družino, sedaj je vse
narobe.
Telesna reakcija: pasivnost, socialni
umik, prekinitev kontaktov s terapevtsko
skupino.
7. Popolni upad zaupanja in prepričanja
v abstinenco
Nikoli mi ne bo uspelo, da bi živel kot
abstinent. Sedaj lahko pijem.
8. Ponovno uživanje alkohola, ponovno
pitje
Jutri grem zopet k svojim kolegom in bom
pil naprej. Pil bom zmeraj več, dokler ne
bo zopet bolelo.
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Meditacija in možgani
Meditirati pomeni razmišljati ali globoko premišljevati. Meditiramo lahko o življenju,
ob knjigi, ob poslušanju zgodbe drugega človeka. Gre za zbranost, osredotočenost na to,
kar je zanimivo in postaja pomembno. Otrok se zna zagledati in zamisliti nad tistim, kar
spoznava. Odvisnik, ki prej ni imel časa zase, se zavestno usmerja vase, v svojo
življenjsko zgodbo in počasi prihaja do zavedanja o svoji odvisnosti. Zavedanje in
sprejemanje sebe je najbolj zanesljiva pot zdravljenja.
Ko zavestno usmerjamo pozornost in se skušamo distancirati od vsega, kar nam prihaja
naproti (misli, čustva, dogodki ...), počasi prihajamo v stik s sabo. Dihanje ima pri tem
neprecenljivo vrednost, saj nas vedno znova lahko vrne k nam samim. Eden od razlogov
meditacije je v tem, da krepimo svoje možgane. Raziskave so pokazale, da imajo ljudje,
ki redno meditirajo, določene dele možganov (predvsem čelni reženj) merljivo večje.«
(Tavčar 2014)
Kakšna je torej vloga možganov v meditaciji in kako meditacija vpliva na njihovo
delovanje? Lahko s pomočjo raziskav o možganih in njihovem delovanju v času
meditiranja ohranjamo in poglabljamo pot do večje pozornosti in razsvetljenja, ki je
onkraj merljivega? Ali lahko s pomočjo meditacije dosežemo moč, ki pomaga pri
osvobajanju iz odvisnosti?
Heinz Hilbrecht opisuje povezave med možgani in meditacijo v knjigi z naslovom
Meditacija in možgani, stara in nova znanost. Znanost prihaja do rezultatov meditacije
prek meritev; človek pa prek izkušnje tehnik in sadov meditacije to pozna že več kot dva
tisoč petsto let. Tako »devetstopenjska pot meditirajočega spominja na razvoj v otroštvu
in mladosti, ki ga nakazuje razvoj možganov. Za temi koraki je trening možganov.
Razumemo jih, če na vsakem koraku temeljiteje opazujemo doživljanje. Pri tem mora
meditirajoči vedeti, da začenja na točki 'nič'. Prva stopnja je že pomemben korak na poti
meditacije.« (Hilbrecht 2011).
Sledi povzetek stopenj poglobitve pri meditaciji, avtor jih primerja z izsledki
nevroznanosti. Prve štiri se bolj nanašajo na telo in vedenje, naslednje pa na področje
duhovnega spoznanja/razsvetljenja:
1. Blagodejen in nenavaden občutek telesa je »zamaknjenje«, telo in duša se kopata v
občutku blaženosti. Zbranost in radovednost nagradijo možgani z nevrotransmiterjem
dopaminom, kjer se sproža užitek, radost in sreča. Človek tu želi še »več« in nagradi
tveganje pri iskanju neznanega. Za primerjavo: pri odvisnosti od alkohola in drog
nestrpno želimo »še« več snovi. Pri meditaciji pa je ravno obratno: tu se občutje
radosti prebuja počasneje in ga je vedno več, telo se postopoma privaja na »dodatni še«
v notranjem miru.
V tem je tudi ključni učinek meditacije, ki človeku pomaga ne le pri zavedanju
odvisnosti, ampak vpliva preko dopamina na same možgane in telo, da bolj ščiti pred
recidivom.
2. Iz te »opojnosti« preidemo v globlja občutja radosti, sreče, blaženosti. Sprostitev,
zbranost, umiritev duha je globlja od napetosti mišic. Umirjajo se telesni odzivi, ostaja
pa prijeten občutek zavzetosti, jasnosti in svežine.
3. Pozornost in ravnodušnost sta cilja te stopnje. Reakcije so mirnejše pod avtomatsko
kontrolo vegetativnega živčnega sistema. Pritisk pada, ko nastane sprostitev arterij na
poti krvi od srca in nazaj, ker se sprostijo mišice, ki obdajajo arterije. Naučijo se 'poslati'
toploto v roke/noge. Tu še ni popolne telesne, čustvene in miselne sprostitve.
O naslednjih stopnjah se lahko poučimo šele, ko obvladamo osnovne meditativne
tehnike sproščanja, dihanja in vizualizacije. Seveda pa je poti naprej zelo veliko in jih v
tem okviru ni mogoče natančneje opisovati.
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Meditacija je samostojna tehnika, se pa povezuje z religijo in s posameznikovim
duhovnim iskanjem . V zadnjih letih se vse bolj povezuje tudi s psihoterapijo. Predvsem
v zadnjih letih je veliko objav v zvezi s čuječnostjo.
Sledi nekaj osnovnih vaj (Priročnik za prekinitev kajenja, materiali NIJZ, ), ki lahko
imajo že po nekajtedenskem ponavljanju izjemno močne učinke na človekovo vsakdanje
delovanje in počutje. Nevarnost odvisnosti je tudi tukaj možna, vendar po začetnih
naporih nastane pozitivna odvisnost in nova navada, ki je še dodatna varovalka pred
možnostjo recidiva. Enako velja za delo, ki je najmočnejša varovalka pred ponovnim
pitjem kakor tudi ukvarjanje s športom, hobiji, vrtom, branjem knjig ali poslušanjem
glasbe.
Tehnika sproščanja - globoko dihanje
Globoko dihanje je dober način zmanjševanja napetosti in pomaga pri doseganju
notranjega ravnovesja.
Ravnajte se po naslednjih navodilih:
Naj vam bo prijetno.
Globoko vdihnite in uživajte ob občutku, ko zrak potuje skozi nos. Izdihnite ...

Vdihnite skozi nos drugič in izdihnite skozi usta.
Ne hitite, pustite, da se trebuh pri vdihu in izdihu počasi dviga in spušča.
Ob vdihu si recite »SEM«, pri izdihu pa »MlREN/MIRNA«.
Vse skupaj ponovite šestkrat.
Še zadnjič vdihnite in se pretegnite.
Ostanite še pet minut v sedečem ali ležečem položaju.
Jacobsonova tehnika sproščanja –progresivna mišična relaksacija

Prste na nogah upognite navzdol, pri čemer je lok stopala napet. Pazite, da vas ne zgrabi
krč. Nato sprostite.
Napnite meča, prsti na nogah so obrnjeni navzgor. Nato sprostite.
Napnite noge, prsti na nogah so upognjeni navzdol. Nato sprostite.
Skrčite mišice stegen, tako da pritiskate s petami ob tla, in sicer močno, kolikor je
mogoče. Nato sprostite.
Stisnite zadnjico in jo sprostite.
Porinite ramena nazaj, hrbet usločite, nato sprostite.
Pritisnite brado na prsni koš. Nato potisnite glavo proti tlom. Sprostite.
Stisnite čeljust, močno grizite in nato sprostite.
Stisnite veke, namrščite obrvi. Sprostite.
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Zdaj popolnoma sprostite celotno telo. Osredotočite se na to, da so mišice sproščene vsaj
5 minut.
Zdaj občutite vso težo sproščenega telesa.
OPOZORILO: Da bi preprečili krče, stisnite vsako mišico samo toliko, da občutite
napetost, ne pa do bolečine. Držite mišice napete le kratek čas, nato pa jih sprostite.
Priporočljivi pripomočki:
Tehnike sproščanja na videokaseti, preko računalnika itd.
Sami si izberite umirjeno glasbo.
Vizualizacija
Pri tej vaji se usedite.
Naj vam bo udobno in zaprite oči.
Globoko dihajte in počasi izdihujte.
Osredotočite se na to, da bo vaše telo mlahavo kot punčka iz cunj.
Zdaj štejte do 10.
Ko boste prešteli do 10, boste zelo sproščeni.
Vse bolj in bolj ste sproščeni.
Soba, v kateri ste, izginja.
Vse vaše napetosti izginjajo.
Zelo ste mirni.
Vse bolj in bolj mirni.
Še malo se sprostite.
Vaša napetost je popolnoma izginila.
Vaši živci in mišice hočejo samo počivati.
Ste popolnoma sproščeni.
In sedaj, ko počivate v tem skrajno sproščenem stanju, si predstavljajte, da stopate
lahkotno po gozdni stezi poleg mirnega jezera. Zgodaj zjutraj je in topli sončni žarki božajo
vaš obraz, zrak je svež. Vdihavate vonjave gozda in trave; od časa do časa se riba požene
nad vodno gladino. Jezero je modre barve, zelo veliko in mirno.
Čisto mirno sedite ob jezeru in počivate. Lahek vetrič pihlja skozi veje in listje šumi v
krošnji dreves. Gledate v nebo in vidite bele oblake, ki bežijo naprej. Toplo je, zrak je čist
in svež, nebo modro in oblaki beli. Na svojem telesu čutite toploto, in ko vdihnete, se
vaše telo napolni s čistim, svežim zrakom in vi ste popolnoma mirni.
In zdaj se počasi zbudite. Dobro se počutite. Mirni ste in polni energije ... Odprite oči.
Opisano vizualizacijo večkrat ponovite.
Ta prijetni in pomirjajoči občutek, ki vam ga je pričarala vizualizacija, skušajte zadržati ves
dan. Vaja je izvrsten način za zmanjšanje stresa.
Za zahtevnejše:
Kdor želi spoznati moč klinične meditacije, ki jo je razvil nevropsihiater in raziskovalec
možganov Dan Siegel, lahko uporabi slovenski prevod ene od njih, Kolo zavedanja, ki je
dosegljiva na internetu (Tavčar R., 2014). Priporočljivo je vajo ponavljati vsaj tri tedne, da
se sprememba v možganih in v zavedanju utrdi.
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Humor
Humor in smeh sta v terapiji vsaj tako pomembna kot olje pri motorju avtomobila. Ali
kot pravi mislec Bergson (Esej o smehu, 1977): »Smeh je kot pena, ki nosi sol v sebi.
Prši kakor pena. To je veselost.« V globinah oceana je mirno, v stiku med valovi in
vetrom pa se zmeraj nekaj dogaja.
Humor se zgodi takrat, ko človek opazi neskladnost. Ne ujema se to, kar vemo ali
pričakujemo, in to, kar se potem zgodi. Pride do nenadnega križanja med splošnim in
konkretnim, med vzrokom in posledico. Med tistim, kar bi se naj zgodilo, in tistim, kar
se v resnici zgodi. Uvid v to razpotegne usta v smeh.
Središče za smeh se nahaja v čelnem predelu desne polovice velikih možganov. V tej
polovici je več prostora za ustvarjalnost. Otroci se veliko smejejo, vsaj desetkrat več kot
odrasli. Tudi ženske se baje smejejo dvakrat več kot moški.
Freud je trdil, da je humor kot antidepresiv, ki pomaga, da človek samega sebe, svoj ego,
doživi kot smešen. Smeh je lahko zdravilo, lahko je umetnost, lahko je sredstvo, s
katerim se borimo proti življenjskim težavam. Lahko je varnostni ventil za našo dušo,
predvsem pa je stvar odločitve. Humor nam omogoča distanco in nam pomaga najti nov
vidik, da za svoje probleme lažje najdemo rešitev tudi v težkih situacijah.
Zdravstvene prednosti smeha so številne. Omogoča nam pozitivni stres in tudi resnično
tresenje in sprostitev. Izboljša se nam telesno počutje, lažje dihamo, postanemo bolj
odporni. Izboljša se naša pljučna kapaciteta. Predvsem pa se sprožijo notranji endorfini,
ki nam pomagajo prenašati bremena in bolečine vsakdanjega življenja. Tu se začne
duševna in duhovna korist duhovitosti in humorja. Smeh nam omogoči distanciranje od
situacij in najbolj pomaga k rasti inteligence. Miselne, čustvene in socialne. Smeh nam
pomaga najti povezanost z drugimi. Je univerzalna govorica, ki jo razume vsak človek.
Naši možgani težko ločijo med pristnim in ponarejenim smehom. Ne gre za to, da
najdemo vzrok za smeh, saj se lahko smejemo tudi brez razloga. Takšen smeh zanesljivo
izboljša telesno in psihično počutje, pomaga nam, da smo v bolj pristnem kontaktu z
drugimi. Lahko se smejemo zato, ker so nam smešne stvari, ki jih vidimo pri drugih, pri
sebi pa ne. Ali pa še ne. Predvsem pa humor koristi, če se lahko smejemo samemu sebi.
Če ne jemljemo sebe preveč resno in se naučimo smejati sebi, svojim nerodnostim,
napakam in neumnostim, ne bomo nikoli izgubili razlogov za smeh. »Čimprej bi rad
naredil vse svoje napake, da mi bo potem šlo lažje,«- je stavek enega dobrih učiteljev
psihoterapije.
V terapevtskih skupinah alkoholikov se ukvarjamo z zelo resnimi stvarmi in zato je
atmosfera temu primerno zahtevna in naporna. Čustvena in socialna inteligenca, ki jo
skupina spodbuja in krepi, pa lahko vedno znova najde razloge za smeh in sprostitev. V
nekaterih skupinah tudi zavestno negujejo humor s prebiranjem šal, anekdot ali pa z
duhovito predstavitvijo lastnih izkušenj v preteklosti.
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Predstavitev življenja
»Nekoč je živel popotnik, ki je na ramenih nosil veliko torbo. Dlje kot je potoval, težja
in težja je postajala njegova torba. Vsakič, ko je doživel nekaj težkega ali se od česa ni
mogel posloviti, je kot spomin na tisti dogodek v torbo spravil nek predmet. Ko je tako
hodil in hodil, je na ramenih vse bolj boleče čutil njeno težo. Nekega dne je prišel na
križišče. Tu je zagledal skupino uličnih igralcev, ki so igrali neko igro. Odločil se je, da
se bo spočil, medtem pa je gledal igro, ki so jo igrali. Eden od igralcev je zagledal
utrujenega moža in ga začel posnemati. Ko je hodil naokoli, je dajal različne predmete
v svojo torbo. Ta je postajala vse težja in končno se je izmučen zgrudil. Ko se je popotnik
prepoznal v igralcu, je pogledal svojo torbo in zajokal. Pristopili so igralci in ga vprašali,
zakaj je tako žalosten. Popotnik je povedal, da je s svojo težko torbo prehodil dolgo pot
in da nima več moči, da bi jo nosil. Ko jim je pripovedoval o svoji poti, je iz torbe jemal
spominke in pripovedoval zgodbe, zaradi katerih jih je spravljal vanjo. Medtem ko je on
pripovedoval, so igralci vsako zgodbo odigrali. Kmalu je popotnik postal vključen v
igro. Postal je glavni igralec v drami svojega življenja. Ko so bili vsi spominki
predstavljeni in odigrane vse njihove zgodbe, so mu predlagali, da bi lahko iz njih
postavil spomenik vsem težavam, ki jih je srečal na tej poti. Popotnik je postavil
spomenik svojim težavam in spoznal, da jih lahko za vedno zapusti, ker simbolizirajo
njegovo izgubo svobode. Tako se je hvaležen poslovil od soigralcev in nadaljeval pot,
vidno olajšan, ker je odložil breme, ki ga je dotlej nosil s seboj.« (Pahole M. 2008)

.
Podoben proces, kot ga je v skupini igralcev doživel neznani popotnik, se dogaja v članu,
ki se vključi v terapevtsko skupino. Prinese težek nahrbtnik svojega dotedanjega
življenja in najprej opazuje, kaj se dogaja v skupini. Drugi člani predstavljajo svoja
življenja, vživljajo se v posamezne detajle ter v mislih in z besedami preigravajo občutja,
ki so jih v življenju vodila.
Tudi novi član se prej ali slej vključi v ta skupni pogovor. Vanj vstopi s svojim osebnim
pogovorom. Njegov notranji monolog se postopoma spremeni v dialog s sabo in z
drugimi. Ko se želi predstaviti, izprazni svoj nahrbtnik, saj iz njega vzame vsaj štiri
velike vreče:
1.
2.
3.
4.

otroške spomine in svoje nezadovoljene potrebe,
izgubljene dele samega sebe,
obrambe in zaščite, ki so ga v življenju nekoč varovale pred najhujšim,
svojo sliko o najbolj pomembnih ljudeh, ki so skrbeli zanj.
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Tako vsebina, ki jo posameznik prinese v proces zdravljenja, kot tudi način, kako se s
temi vsebinami ukvarja in kako ta prispeva k atmosferi v skupini, postane del skupnega
pogovora. Lahko pa se vsak posameznik tudi sam sooči s seboj in z vsem, kar ga je nekoč
pritegovalo v bolezen, zdaj pa mu predstavlja pot v bolj zdravo življenje in zavedanje.
Navodila za predstavitev življenja
Življenjepis lahko zapišete kot zgodbo o svojem življenju, roman svojega življenja.
Še boljše za pogovor z drugimi je, da skušate glavne dogodke svojega življenja narisati.
Vzemite dovolj velik papir, velik 1x1,5 metra in barvice, lahko lesene, flomastre ali
voščenke. Glavne scene iz svojega življenja predstavite z nekaj simboličnimi podobami.
Lahko si zamišljate življenjsko linijo, ki teče od rojstva do današnjega trenutka. Na
zgornjo linijo narišite pozitivne dogodke, na spodnjo pa negativne in tisto, kar vam je v
določenem obdobju manjkalo. Za to risanje „življenjske panorame« potrebujete
približno uro do dve časa.
Zgodovina mojega življenja
Predšolsko obdobje: prvi spomin iz najzgodnejšega otroštva.
Oče in mati (kako vam je bilo živeti z njimi; ključni dogodki – prijetni in neprijetni; kaj
vam je bilo pri njih najljubše, kaj cenite, kaj jim zamerite, česa vas je bilo strah, po čem
ste hrepeneli).
Prvi pomemben dosežek; prvi poraz.
Kot predšolski otrok sem bil/a ……., počutil sem se ….
Šola: občutki, prvi vtisi, šolski uspeh, sprejetost med sošolci. Ključni dogodki.
Kot otrok sem bil/a ….., počutil/a sem se ….
Doba odraščanja: sprejetost med vrstniki, prijatelji, prvi ključni dogodki povezani z
ljubezenskimi zmenki, prva srčna rana in zakaj je do nje prišlo;
Ključni dogodki.
Kot najstnik sem bil/a ….., počutil/a sem se ….
Odločanje za poklic. Odnos do avtoritete. Služba.
Pomembna duhovna izkustva, tako pozitivna kot negativna.
Ustvarjanje družine:
Izbira življenjskega sopotnika. Odnos vaših staršev do partnerja in do vas ter vaš odnos
do staršev.
Skupno življenje. Kaj vam je bilo pri njej/njemu všeč. V čem sta se dopolnjevala? Kaj
vas je začelo pri drugem motiti? V čem se niste čutili sprejeti? Po čem ste hrepeneli? Na
kaj ste bili ponosni?
Prve krize in njihovo reševanje.
Kot mož/žena sem bil/a ….., počutil/a sem se …
Rojstvo otrok: vaš odnos do njih, pozornosti, igra-zabava, prevzemanje odgovornosti.
Kot mož/žena sem bil/a ….., počutil/a sem se …
Ključni uspehi in porazi na vsakem področju vašega življenja.
Zgodovina mojega pitja:
Opišite bolj podrobno svoje pitje (pijančevanje s kolegi, kakšni ste bili v vinjenem
stanju, pijača, rast tolerance; napišite, kdaj ste postali psihično odvisni in kakšne so bile
finančne posledice pitja).
Kdaj in kako ste postali fizično, telesno odvisni od alkoholnih pijač?
Vaše odtujevanje v odnosu s partnerjem-ko in v družini zaradi alkoholizma ter
odtujevanje od družine.
Napišite bolj podrobno, kako so vas opozarjali zaradi pijančevanja, njihove reakcije,
občutki do vas ter vaša opažanja do njih.
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Moje običajne oblike vedenja in posledice
Izpostavite nekaj ključnih dogodkov, svoje odločitve v zvezi z njimi, svoje ravnanje in
posledice.
Kaj počnete, da se izognete odnosu?
Kaj hočem pri sebi spremeniti?
Česa pri sebi ne prenesete? Napravite seznam (npr. jem tudi takrat, ko nisem lačen ...)
Česa v svojem življenju ne prenesete? (npr. kako izgledam v svojih oblačilih)
Kaj resnično hočete?
Pri ugotavljanju tega odgovarjajte na dva kroga vprašanj?
1. Kaj hočem?
Kaj moram za to storiti?
Kako se bom počutil, ko to dosežem?
2. To, kar zares hočem je … (dopolnite stavek in pri tem uporabite odgovor na zadnje
vprašanje).
Kaj moram za to storiti?
Kako se bom počutil, ko to dosežem?
1. Kakšen medsebojni odnos si želim jaz?
2. Kakšen medsebojni odnos si želiva midva?

"Življenje vsakega človeka je vredno romana."
Irving Polster
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Nekaj knjig in filmov o odvisnosti in samopomoči
KNJIGE ZA »DUŠO«
Kurja juhica za dušo: pripovedi, ki ogrejejo srce, 1999
J. Canfield, M. V.
Sto domačih zdravil za dušo in telo 1+2, 1994
Ramovš, Jože
Otrok, ki se je igral z luno, 1997
Duval, Aimé-Luciene
Zgodbe ob kuhinjski mizi, 2004
Remen, Rachel N.
Sporočilo prijatelja, 1997
Robbins, Anthony
Ženske, ki preveč ljubijo, 1988
Norwood, Robin
Kar čutiš, lahko zdraviš, 1996
Gray, John
Umetnost sobivanja, 2009
Klevišar, Metka
KNJIGE O ODVISNOSTI
Odvisnost od alkohola, razvoj in zdravljenje,
Može A.
Samo 24 ur! da premagaš odvisnost, 2003
Štifter J.
Ko zaigraš še zadnjo srajco, 2008
Heinemann M.
Peklenska gugalnica, 1998, Sanje o rdečem oblaku,
Rozman S.
Utopljene sanje, 2013
Nadrag K.
Končno nekadilci, 2001
Carr A.
Zbogom soodvisnost, 1999
Beattie M.
Sindrom odvisnosti od alkohola, 2001, 60 str.
Židanik M.
Razboršek V.,Krištof M., Kaj vem o alkoholu in drugih zasvojenostih, 1988
Zbogom, soodvisnost, 1999
Beatty M.
Pot samouresničevanja, 2000, 1214 str.
Rugelj J.
Alkoholno omamljen, 1986, Pitje mladih, 2007
Ramovš J.
KNJIGE O DRUŽINI
Boj za življenje družine,
Ramovš J.
Sprememba v srcu, 2004
Rozman S.
Razvajenost, 2002, 183 str.
Žorž B.
Družina za naš čas, 1995, 310 str.
Satir V.
FILMI O ODVISNOSTI in pogovorne oddaje
Moje ime je Bill W., My name is Bill W
Filmi:
OBRAZI ALKOHOLIZMA - Polnočni klub
Šel sem čez kalvarijo
Dnevnik košarkarja,The Basketball Diaries
Ko moški ljubi žensko, When a Man loves a Woman
Streznitev, Clean and Sober
Dnevi vina in rož, Days of wine and Roses
Let, Flight
Kruh in mleko
KNJIGE ZA SAMOPOMOČ
Globina samodotika + 1 CD, 2000
Adamčič Pavlovič D.
Odločitev je vaša, vodnik za samoterapijo, 1996,
Rainwater J.
Življenjske strategije, 2002 + delovni zvezek.
Mc Graw Ph.
Meditacija, vodnik za sodobno meditiranje, 2001
Caringtton P.
Kako si pridobimo samospoštovanje,1999
Field, Lynda
Blagor ženskam, 2007, 287 str.
Rebula, Alenka
Osebnostni plus za pare: razumevanje samega sebe in
Littauer F.
osebe, ki jo ljubite, 2004,
Kako odpustiti, Slomškova založba 2006,
Monbourquette J.
5 jezikov ljubezni za samske, 2006,
Chapman G.
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Lidija Kociper: UREJANJE ODNOSA
Spoznali smo odvisnost od alkohola in pomen abstinence za urejanje bolj zdravega
načina življenja. Pa ne gre samo za posameznika, ampak za celo družino in okolje, v
katero je zdravljenec vpet. Ko odvisnik začne z zdravljenjem, se je dolgo hrepenenje
svojcev – »da ne bi več pil/a« - uresničilo. Glavni uničevalec medsebojnih odnosov alkohol je končno premagan. Abstinenca zdravljenca in svojca omogoča vzpostavljanje
drugačnega, boljšega medsebojnega odnosa. Številni prepiri, povezani z alkoholom,
obtožbe, občutki krivde, sramu, neizpolnjene obljube, razočaranja, obupovanja nimajo
več mesta v vsakdanjiku družine. Oboji, tako zdravljenci kot svojci, pričakujejo, da bo
sedaj vse drugače. Toda sprememba v odnosih se ne zgodi čez noč. Urejanje odnosa je
ravno tako pomembno kot vzdrževanje abstinence, saj sta medsebojno povezana.
Vsak par ima svojo zgodovino in svojo pot urejanja odnosa. V tem pa ni dobro biti
povsem sam, saj imamo dostikrat dober namen, pa se vendarle vedno znova ujamemo v
nek vzorec vedenja, ki ne deluje.
Za boljše razumevanje dogajanja v partnerskem odnosu bom podala nekaj dognanj
terapije, ki so usmerjene na čustva (Emotional focus therapy, EFT, Susan Johnson,). Ta
temelji na teoriji navezanosti (J. Bowlby) in številnih raziskavah partnerskih in
družinskih odnosov. Med drugim so ugotovili, da je v temelj ljubezenskega odnosa
vtkana potreba po navezanosti. Izpostavila bom nekaj glavnih spoznanj (S.M.Johnson,
B. Bradley, 2011).
POTREBA PO NAVEZANOSTI – TEMELJ LJUBEZENSKEGA ODNOSA
Rojeni smo s to potrebo in je celo močnejša od potrebe po hrani, pijači in spolnosti. Z
našimi najbližjimi potrebujemo stik od rojstva do smrti. Razlika v navezanosti med
odraslimi in med otrokom in staršem je le v tem, da je med odraslimi navezanost
seksualna, obojestranska.
V novejšem času se o odvisnosti od odnosov govori kot o nečem negativnem. Teorija
navezanosti pa tej potrebi odvzema bolezensko etiketo. Bowlby pravi, da ne obstaja
pretirana navezanost ali resnična neodvisnost. Obstajata le učinkovita in neučinkovita
navezanost, odvisnost od bližnjih.
Varna navezanost je nekaj zdravega in omogoča samostojnost in samozaupanje.
Omogoča nam naše »varno mesto«, kjer smo lahko taksni, kot smo in »varno bazo«, v
katero se vedno znova vračamo. Bolj kot smo varno povezani med seboj, bolj samostojni
in drugačni smo lahko. Varno navezane se čutimo (tako otroci in kot odrasli), ko
doživimo sporočilo: »Tukaj sem zate!« To pomeni, da je druga oseba dostopna (prisotna
in se lahko obrnemo nanjo) in odzivna (reagira na naše potrebe). Takrat dobimo
zagotovilo za naslednja vprašanja:
Ali si dosegljiv zame, fizično in čustveno?
Ali lahko računam nate?
Ali boš sprejel moje občutke?
Ali se mi boš odzval, ko te bom potreboval?
Ali ti kaj pomenim?
Ali mi zaupaš?
Ali me potrebuješ in si navezan name?
Dostopnost in odzivnost gradi zdravo in varno povezanost.
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Nekaj za odnos
Skušajte odgovoriti na vprašanja in pogledati, kako dostopni in odzivni ste.
Ali sem dosegljiv zate, fizično in čustveno?
Ali lahko računaš name?
Ali sprejemam tvoje občutke?
Ali se ti odzovem, ko me potrebuješ?
Ali mi kaj pomeniš?
Ali ti zaupam?
Ali te potrebujem in sem navezan nate?
V življenju pa je pogosto tako, da za nas pomembne osebe (starši ali partnerji) niso
prisotne takrat, ko jih potrebujemo, ali pa so prisotne fizično, čustveno pa odsotne. Biti
ločen, nepovezan, predstavlja velik stres, saj najmočnejša čustva doživljamo v odnosu
navezanosti. Ta čustva moramo izraziti, saj le na ta način sporočimo svoje potrebe in
svojo motivacijo glede potreb in odnosa.
Ugotovili so, da uporabljamo določene strategije navezanosti, ko doživljamo ločenost z
ljubljeno osebo oz. ko ta oseba ni prisotna in odzivna. Te strategije lahko razvijemo že
v otroštvu in jih pogosto nosimo v odraslost. Posameznik ima lahko različne stile ali
načine povezanosti z različnimi ljudmi.
Osebe z varno navezanostjo imajo zaupanje v povezanost z ljubljeno osebo, kar se vidi
v tem, da lahko prenesejo stres ločenosti, dajo jasna sporočila o svojih potrebah, trudijo
se ponovno vzpostaviti stik in ko spet začutijo varnost v odnosu, se usmerijo v zunanji
svet.
Vlasta: Mislim, da imava kar dober odnos. Naučila sem se, da mu lahko zaupam. Na
začetku sem razumela njegovo kritiko, kot da me ne mara. Ko sem pa videla, da je
dobronameren in želi, da ene stvari pri sebi bolje vidim in če želim, jih lahko spremenim,
sem se pomirila. Vem, da oba potrebujeva pogled drugega. Za to sva si zelo hvaležna,
saj skupaj rasteva.
Osebe s tesnobno navezanostjo doživljajo velik stres in prestrašenost ob ločenosti,
težko prenesejo, da so same, oklepajo se drugega, večkrat protestirajo z jezo, dajejo, da
bi prejemale, ampak potem čutijo zamero in jezo. Težko pomirijo svoje strahove in
občutke.
Osebe z izogibajočo navezanostjo reagirajo s potlačenjem čustev na stres ločenosti in
ponovne povezanosti. Svojo pozornost usmerjajo na naloge in aktivnosti. Delujejo
samozadostno, počutijo se neprijetno v bližini, lahko se izklopijo in težko zaupajo.
Janez je v odnosu redkobeseden, a njegova žena Marija bi se rada pogovarjala z njim.
Ko pride domov se umakne v svojo delavnico in jo pusti samo v kuhinji. A ona ne vzdrži
dolgo. Ker potrebuje stik z njim, pride v delavnico in ga začne spraševati o marsičem.
Zanima jo namreč, kaj se dogaja z njim … pa tudi ali mu sploh kaj pomeni ali pa mu je
pomembno le delo. On težko prenese njeno bližino, ker ima občutek, da ga kontrolira.
Rad bi bil sam, da bi lažje nekaj naredil zanjo in ji na ta način pokazal, da mu veliko
pomeni.
Nekaj za odnos
Kateri stil navezanosti uporabljam v najinem odnosu?
Kaj ti želim z njim sporočiti?
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Osebe s travmatično izkušnjo imajo kaotično navezanost. Polne so strahu in izogibanja.
Ne morejo zaupati, ne prenesejo dvoumnosti, nejasnosti, nenadoma padejo v paniko in
bes, čutijo notranji kaos, pomanjkanje občutka varnosti. V odnosu si želijo bližine in jo
hkrati zavračajo.
Če ne uspemo vzpostaviti stika z ljubljeno osebo in dobiti njenega odziva oz. primerne
pozornosti, potem ima naše čustveno odzivanje predvidljiv potek. Običajno najprej
reagiramo z jeznim protestiranjem, saj je v varnem odnosu protest zaradi neodzivnosti
prepoznaven in upoštevan. Če to ne deluje, se oklepamo drugega. Sledi depresija, ki je
naravni odgovor na izgubo povezanosti. Naše reagiranje se potem stopnjuje do obupa in
do izgube povezanosti, do ločenosti ali ločitve.
Žena zdravljenca: Najprej sva se veliko kregala zaradi njegovega pitja. Ko to ni
delovalo, sem ga skušala vedno bolj kontrolirati, nazadnje sem obupala in sedaj mi je
vseeno, kaj počne. Če se hoče zdraviti, naj se. Jaz nočem več sodelovati. Hočem živeti
svoje življenje.
Mož, ki mu je žena povedala, da odhaja: Ne morem razumeti, zakaj se je odločila, da se
ločiva. Prej je zmeraj nekaj godrnjala, zadnje leto pa je bila tiho in sem mislil, da je
končno zadovoljna in da se razumeva.
V povezanosti z drugimi si oblikujemo podobo o sebi in o drugih. Predstava o samem
sebi je vključena v naše strategije navezanosti. Le-te pa izražajo tudi naš način ravnanja
s čustvi. Nek mož, ki se čuti zavrnjen od žene, bo burno reagiral in se glasno pritoževal,
drugi bo tiho več dni. Oseba, ki je varno navezana, zaupa vase in v drugega ter ve, da je
vredna ljubezni. Podoba, ki jo imamo o sebi in drugih, vpliva na naše vzpostavljanje
vsakdanjih odnosov in na naša pričakovanja o odnosih. Povezana je z našimi cilji,
verovanji in s čustvi. Lahko jo spremenimo, kadar si znamo podeliti občutljiva čustva.
V terapevtski skupini smo se pogovarjali o razlogih za abstinenco. Nek član je jasno
izpostavil samospoštovanje: »To je moj temelj, zaradi samospoštovanja abstiniram in
popravljam svoj odnos do žene in hčera. Prej se nisem cenil in tudi drugih ne. Vem, da
sem lagal sebi in drugim. Šele sedaj vidim, kakšna je moja žena in da mi je s svojim
opominjanjem hotela le dobro, jaz pa sem jo doživljal kot »tečno babo«. Sedaj se veliko
pogovarjava, sva iskrena in si zaupava. Prej nisem znal z njo podeliti tega, kar sem čutil.
Če mi ni bilo kaj prav, sem se raje umaknil ali pa šel pit.«
STRES ZARADI NEPOVEZANOSTI SE NAHAJA V TEMELJU VSEH RESNEJŠIH
PARTNERSKIH PROBLEMOV
Ključna je partnerjeva odzivnost in prisotnost glede čustev. Osamljenost, nepovezanost,
ločenost, odklopljenost od pomembne bližnje osebe je travmatizirajoča. Partnerji v
odtujenosti občutijo strah in nevarnost ter se temu prilagajajo z obrambnimi
prilagoditvami boja, bega in zamrznitve. Bolj je odnos brezupen, bolj avtomatični,
samodejni in rigidni so čustveni odzivi.
»Ne gre za prepire in nestrinjanje, to lahko prenesem, če bi vedela, da si mi na voljo.
Ampak nikoli, ko te potrebujem, te ne morem najti. V tem odnosu se počutim osamljeno.«
VRAŽJI PLES
Vzorci stiske v partnerskem konfliktu so predvidljivi in odražajo stisko nepovezanosti.
Pogosto eden od partnerjev zalezuje ali zasleduje drugega, da bi tako od njega ali nje
dobil čustveno povezanost. Drugi pa se umika, da bi »ohranil mir« ali sebe zaščitil pred
kritiko in poniževanjem. S tem vzpostavljata začarani krog, ki se lahko odvija brez
konca.
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S. Johnson (2011) imenuje ta začarani krog »vražji ples« oz. »vražji dialog«. Intenzivna
čustva, ki odražajo potrebo po povezanosti, dajejo plesni ritem. Plesi so videti kot
ponavljajoče zanke vrtenja v začaranem krogu. Najbolj prepoznavne oblike vražjih
partnerskih plesov:
Iskanje krivca
Glavni namen tega plesa je samozaščita, pri tem pa uporabljamo napad, obtoževanje,
obsojanje in poniževanje. Povod tega vzorca reagiranja je, da smo prizadeti ali se ob
svojem partnerju počutimo ranljive in izgubimo čustveno varnost. Odnos dojemamo po
modelu vzrok – posledica. Če gre v odnosu nekaj narobe, mora nujno obstajati krivec
(vzrok). Navadno ga je možno najti na drugi strani. Vzajemno iskanje krivca na drugi
strani podpira ples, ki se zavrti v neskončnost.
Najti grešnega kozla: »Nisem jaz, ampak ti.«
ONA: »Rekla sem ti, da daš manj drobtin v jabolčni zavitek, zakaj si jih toliko
pripravil?«
ON: »Ravno prav jih bo toliko!«
ONA: »Nimamo jih radi in ni dobro, če jih je preveč.«
ON: »Ampak nisem jih dal preveč in poleg tega, jaz jih imam rad v zavitku. Potem pa
sama delaj naprej.«
ONA: »Že spet se ne da s tabo sodelovati. Zmeraj si užaljen. Nikoli ti ne smem nič reči.«
ON: »Vsakokrat, ko delam kaj skupaj s tabo, mora biti po tvoje. In če ni takoj po tvoje,
me kritiziraš.«
ONA: »Sploh te nisem kritizirala. Saj me sploh ne poslušaš.«
ON: »Že spet me kontroliraš. Zmeraj imaš ti prav! Ne morem več s tabo. Grem!«
Protestna polka
Je najbolj tipični ples, protest proti izgubi varne povezanosti. Gre za to, da eden zahteva,
drugi se umika; eden se pritožuje, drugi pomirja; eden kritizira, drugi se brani. Ne glede
na to, kako na zunaj reagiramo, se pogosto počutimo v notranjosti drugače. In ravno to,
kar čutimo v globini, nam določa naš položaj v začaranem krogu - v ciklusu, ki se zmeraj
znova ponavlja.
Ko se Janez zapre vase in ne reagira na ženino pritoževanje, da nima časa zanjo, se žena
počuti nevidno, neupoštevano, osamljeno in nepovezano. Na vsak način skuša pripraviti
moža do tega, da odreagira, zato postaja vedno glasnejša. Mož jo doživlja kot nekoga,
ki ga preganja. Ob tem se v resnici počuti nemočen, ne dovolj dober, necenjen in
nepovezan. Na zunaj otrpne, zamrzne in se še bolj zaklene v molk. Žena ga vidi kot
tistega, ki se zapira in umika.
Protestna polka se nadaljuje. Vendar njuno reagiranje ne deluje, saj postaja njun cikel
njun sovražnik, ki obvladuje odnos ter onemogoča paru, da bi čutil bližino, ki si jo želi.
Drug drugega doživljata kot nasprotnika, kot nekoga, ki mu ni mar zanj in za odnos. A
v resnici ni tako.
Mislim, da smo poleg tega moški in ženske pod vplivom socialnih prepričanj, ki nas
ohranjajo v plesu polke. Ne znamo si namreč povedati, da potrebujemo povezanost z
drugim. Ljudje pogosto rečejo: »Ne morem ti reči, da bi pri tebi želel biti prvi. Nikoli
nisem prosil za to. Ne čutim se pomembnega. Tega si ne bi smel želeti.« Če ne moremo
poimenovati in sprejeti svojih potreb po povezanosti, ne pošljemo jasnih sporočil
drugim. Dvoumna sporočila so hrana, ki krepi polko. Veliko lažje je reči: »Zakaj več ne
govoriš? Ali mi nimaš kaj reči?« kot pa se odpreti in prositi za izpolnitev svojih potreb
po ljubeči povezanosti.
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Zmrzniti in oditi.
Kadar par ostaja v dolgih obdobjih zamere in je ples »protest polke« vedno pogostejši,
lahko zaideta v drugi ples, kjer se oba pričneta umikati iz odnosa. Oba se zapreta vase.
Do tega pride običajno, ko se tisti, »ki preganja«, umakne, ker je obupal nad neuspelimi
poskusi, da bi dobil odgovor. Sedaj nobeden ne vlaga več v odnos. Oba sta zaprta v
ledeno obrambo in zanikanje. Vsak ščiti samega sebe. Zdi se, da ničesar ne čuti in ne
potrebuje. Pravi problem tega cikla je občutek nemoči, ki vse obarva. Partnerja sta se
odločila, da prava težava leži v njiju, v njunih pomanjkljivostih. Spremlja ju občutek
neljubljenosti.
ON: »Odločil sem se, da se ne bova prepirala, zato se raje umaknem in nočem odpirati
nobenih vročih tem, nobenih čustev, ki bi lahko ranila.«
ONA: »Tudi meni je bilo tako všeč, res nimava nobenih konfliktov. Ampak ugotovila sva,
da sva vedno bolj tiho. Pogovarjava se še samo o delu in o psu.«
Takšna odločitev glede čustev povzroča velike težave. Lahko pa jo spremenimo, ko
uvidimo, v kakšen ples se ujamemo s svojim partnerjem.
Nekaj za odnos
Kakšne korake delava v najinem plesu?
Ne počutim se varno povezan/a s teboj, ko… (omenite konkretno situacijo, npr.
se prepirava glede moje vzgoje, ko si več dni tiho, …)………………………………………..
In potem jaz, da bi se počutil/a bolje oz. spremenil/a najin ples, reagiram,
naredim … Omenite glagol: npr. se pritožujem, utihnem, se
jezim…)………………………………………………………………………………………………………..
To naredim v upanju, da ... (npr. da te prisilim, da mi boš odgovoril, da se
izogneva konfliktu…)……………………………………………………………………………………..
Ko se to ne nadaljuje, se počutim ... (jezno, samo, zmedeno, prazno, …) ……………
Potem si o najinem odnosu rečem ... (Omenite najbolj katastrofalno misel, npr.
nisem pomembna zate, nikoli nisi zadovoljna z menoj, ni ti mar za nas,)……………..
Najin začaran krog, ki povzroča, da se vedno teže varno poveževa, vidim tako:
Ko jaz reagiram tako, kot sem opisala, potem ti…. (uporabimo glagol, npr. se
zapreš, me siliš, da odgovorim, ….)……………………………………………………………………
Bolj, ko jaz………………………………………………,bolj potem ti………………………………….
Oba sva ujeta v bolečino in nepovezanost. Mogoče se lahko opozoriva, ko se to
začenja. Videti ta ples je prvi korak iz začaranega kroga nepovezanosti.
(Povzeto po S. Johnson Hold Me Tight, str. 97)

ODVISNOST IN PROBLEM NAVEZANOSTI
V članku Emotional Focused Couple Therapy and Addiction (Susan M. Johnson, and
Brent A. Bradley, 2011) avtorji izpostavljajo, da so problemi v odnosu in odvisnost tesno
povezani. Izpostavila bom nekaj poudarkov. Zasvojenost je strup za odnos. Slab odnos
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pa povzroči, da so ljudje bolj občutljivi za stres, se manj učinkovito soočajo z njim in se
hitreje zatečejo k alkoholu in k odvisniškemu vedenju. Povezanost med problematičnim
odnosom in odvisnostjo kaže tudi na uspešnost terapije, ki vključuje družino, skupino
oz. socialno mrežo, kjer se urejajo odnosi.
Ni samo odvisniško vedenje tisto, ki je problematično za odnos. Ker je odvisnik obseden
od pričakovanja ugodja, postane vedno bolj čustveno in fizično odsoten. Sčasoma
njegova odsotnost spodkopava navezanost v odnosu, in druga oseba, ki še ostaja
povezana, vedno pogosteje izraža razočaranje in jezo.
Ta perspektiva poudarja, da je odvisnost iskanje ugodja in ni zgolj v spreminjanju, begu
ali soočanju z negativnimi čustvi. Ljudje zavestno tvegajo odvisniško vedenje, da bi
dosegli pozitivna čustva (in dopamin –hormon nagrajenosti) in pobegnili od negativnih.
To spoznanje nam lahko pomaga pri urejanju (partnerskega, starševskega) odnosa. Ne
gre samo za naučeno reševanje konfliktov, ampak tudi za ustvarjanje predvidljivih
dobrih čustvenih dogodkov in doživetij, ki povezujejo in sproščajo oksitocin (hormon
bližine).
Nekaj za odnos:
Naštejta dejavnosti, ki vaju povezujejo. Tiste, ki sta jih izvajala, jih sedaj gojita, in
tiste, ki si jih želita. Najprej dela vsak sam, potem sestavita skupen seznam.
Dogovorita se, katere dejavnosti (eno ali dve) bosta v tem mesecu izvedla in
kolikokrat.
Dva kratka recepta za povezanost:
1.
Vsak dan se drug drugemu zahvalita.
2.
Štirikrat na dan se objemita za 6 sekund. (Naredita si ritual: npr. ko se
zbudita, ko eden od vaju odide, ko se vrne in ko gresta spat.)
ODVISNOST IN STILI NAVEZANOSTI
Varno navezani uporabljajo bolj samozaščitniško, zdravo vedenje.
Tesnobno navezani in osebe z izogibajočo navezanostjo običajno uporabljajo
nefunkcionalne strategije, težje uravnavajo notranji stres in niso sposobne prositi druge
za pomoč. Odkrili so, da mladi s tema oblikama navezanosti pijejo več alkohola kot
drugi. (Cooper, Shaver, Collins, 1998). Odrasli, ki so tesnobno navezani, uporabljajo
pitje za rešitev problemov, pijejo več in imajo več negativnih posledic. So problematični
pivci. (Kassel, 2003). Zdi se, da tesnobno navezani pijejo zato, da zmanjšajo negativna
čustva in ojačajo pozitivna. Študije tudi kažejo, da so tesnobno navezani in osebe s
kaotično navezanostjo, ki imajo negativno predstavo o sebi, najpogostejši člani v
skupinah odvisnih od alkohola in drog.
Nekaj za odnos
Pogovorita se o tem, kakšno povezavo vidita med svojim/njegovim/njenim
stilom navezanosti in pitjem.
ZAČARANI KROG IN ODVISNOST
Teorija navezanosti predpostavlja, da tisti, ki niso izkusili varnosti in temeljnega
zaupanja v odnosu kot otroci, postanejo kasneje bolj ranljivi za stres in travmo ter so
bolj nagnjeni k odvisniškemu vedenju. Negativni odnosi spodbujajo negativni pogled
nase in na druge. Več izolacije in več stresa povzroča bolj odvisniško vedenje, več
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konfliktov in distanco v odnosih in več nesigurnosti v navezanosti. To pa ima povratni
učinek.
Začarani krog pri paru, ki se sooča z odvisnostjo, nastopi, ko stres v odnosu sproži
odvisniško vedenje in ko to vedenje vzdržuje odtujitev in konflikt med partnerjema. Za
odvisnika postanejo psihoaktivne snovi in dejavnosti povezane z njimi nadomestno
varno mesto in temelj zaupanja. Partner se tako čuti zapostavljen, zapuščen ali celo
izdan. Odvisnik vse bolj laže in ga potegne v svojo igro. Postane soodvisen, kar pomeni,
da se mora na nek način prilagoditi odvisniku in ustvarjati navezanost z njim.
V odnosu med odvisnikom in soodvisnikom ni varne navezanosti, zato zmeraj znova
pride do odvisnosti, ki naj bi bila nekakšna rešitev za njun stres. Raziskovalka Flores
(2004) to imenuje napačna navezanost. Le-ta vpliva na podobo o sebi, ki odvisnemu
partnerju onemogoča, da bi se ponovno angažiral v krepitvi oslabljene navezanosti.
Psihoaktivna snov mu postane vir samopoveličevanja, ki daje vsaj začasno olajšanje od
negativnih vidikov samega sebe, od občutka sramu in nevrednosti. Zaradi napačne
navezanosti pa tudi svojec ohranja nefunkcionalni odnos.
Vprašanja za odnos:
Kako sta doživljala vajino navezanost v času pitja, vajin začaran krog, podobo o
sebi, drugem, soodvisnost?
V rehabilitacijo odvisnosti je nujno vključena rehabilitacija odnosa, ker sta ti dve stvari
tako prepleteni in je odnos zelo ranjen in shiran. Zato je tako pomembna povezanost s
skupino sebi enakih in terapevtom, ki ponujajo varnost in temeljno zaupanje za par.
Kaj vama pomenita zaupanje in varnost v skupini in v vajinem odnosu?
Kaj jaz počnem, da sem zaupanja vredna oseba? Ali lahko zaupam? Če ne, kaj
potrebujem za zaupanje?

ČUSTVENE RANE
Včasih bi kak zdravljenec rad rekel: »To je bilo moje prejšnje življenje, pozabimo, kaj je
bilo in živimo naprej!« Pozablja pa, da je v svojem prejšnjem življenju ranil svoje
najbližje, tiste, ki so ga imeli radi kljub temu, kakšen je bil, in so z njim vztrajali. Pa tudi
marsikatera svojka/svojec, otrok bi radi pozabili vse, kar je bilo slabega, težkega, da bi
končno lahko zadihali novo življenje. Ko smo ranjeni, je rano potrebno zaceliti. Ako je
ne pozdravimo, bo zmeraj znova krvavela ali se gnojila. Tako je tudi s čustvenimi
ranami. In kdo lahko pozdravi čustvene rane? Tisti, ki jih je povzročil. Pa ne gre le za
čustvene rane partnerjev, ampak tudi otrok.
S. Johnson v knjigi Hold Me Tight izpostavlja, kako pomembno je, da se o čustvenih
ranah pogovorimo, sicer ne moremo ustvariti varne povezanosti v odnosu. Čustveno
rano prepoznamo po veliki občutljivosti, ki nastane v trenutku (sedanjem ali preteklem),
ko so bile potrebe po povezanosti negirane in neupoštevane. Gre za občutek
prikrajšanosti:
ne moremo doseči tega, kar čustveno rabimo pri svojem
partnerju/staršu (zaupanja, potrebne pozornosti, skrbi, dobrega kontakta, varnosti, ...);
in za občutek zapuščenosti: ni bilo nobenega odgovora, ko sem klical (počutim se
samega, zavrženega, nezaželenega, kritiziranega, nič vrednega).
Kako prepoznamo, da pritiskamo na bolečo točko? Običajno en partner pade iz
ravnotežja (radikalno spremeni ton pogovora, pogled ...) in drugi težko presodi, zakaj se
je to zdaj naenkrat zgodilo. Njegova reakcija izgleda neproporcionalna, na nek mali
dogodek ali na malo stvar zelo burno reagira.
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Kaj se zgodi, ko pritiskamo na boleče točke? Nekaj, kar se dotika povezanosti, zavzame
našo pozornost in vklopijo se naša hrepenenja in strahovi. To so sprožilci (pogled, fraza,
čustven ton), lahko so pozitivni ali negativni in prenašajo dobre in slabe občutke. To je
kot alarm. Naše telo odgovori (čutimo vročino, bolečino v želodcu, zebe nas …).
Razmišljanje se upočasni. Čustva, ki jih doživljamo, nas usmerijo v akcijo (vstran ali
proti partnerju). Jeza nam pove, ali naj se približamo in borimo. Sram nam pove, ali naj
se zapremo ali skrijemo. Strah nam pove, ali naj zbežimo ali zamrznemo ali se v
skrajnosti obrnemo in udarimo nazaj. Žalost nas pripelje do tega, da obžalujemo ali
pustimo stvar, da mine.
To se zgodi v delčku sekunde.
Najpogostejša izkušnja čustvene rane v odnosu, obremenjenem z odvisnostjo, je zloraba
zaupanja, izdaja, laganje, poniževanje, nasilje, prevara, sramotenje, preklinjanje,
zapuščenost.
Gre za dogodke, v katerih je bil eden od partnerjev ranjen, izdan, čustveno poškodovan.
Take izkušnje imajo značaj travmatične izkušnje. Ranjeni partnerji poročajo o času pred
tem dogodkom in po njem. Prišli so do odločitve - nikoli več: »Nikoli več ne bom
dovolila, da me raniš«. »Nikoli več ti ne bom zaupala.« Potlačevanje teh pomembnih
čustev je težko delo in je strupeno za odnos. Običajno se zavedamo le zunanjih reakcij
na neko iritacijo, ko nekdo godrnja, se zapre, se dere, jezi. To vidimo v vražjem dialogu
in prav ta dialog nas usmerja k čustvom, ki so temeljna: žalost, sram in predvsem strah.
Boleče točke para običajno zadevajo druga ob drugo. Ko pritiskamo na bolečo točko
drug drugega, se znajdemo v začaranem krogu »protest polke«.
Če želimo to rano zaceliti, potem je potrebno sprejeti, da ranjeni partner določa, kaj je
tista rana, bolečina in o tem spregovori. Potrebuje pa varnost, da bo to, kar bo povedal,
sprejeto in razumljeno, sicer je lahko še bolj ranjen. Takšno ozračje lahko ustvarimo, ko
smo uspeli prepoznati svoje »vražje plese«, jih zmanjšati in nadomestiti s pozitivnimi.
Resnica je, da ne bomo nikoli mogli ustvariti resnično varne in močne povezanosti, če
ne bomo dovolili našemu partnerju, da nas polno spozna.
Če še ne moremo ustvariti dovolj varnosti, pa lahko vsaj spoštujemo to občutljivost
drugega. Ko ustvarimo varno situacijo, kjer si lahko to podelimo, partner, ki je ranil,
pozorno posluša, skuša razumeti in osmisliti poškodbo in bolečino na nasprotni strani.
Partnerja morata na novo sestaviti zgodbo incidenta. Poškodovani partner lahko sprejme
novo zgodbo in čustva. Partner na drugi strani sprejme in prevzame svoj delež
odgovornosti, izrazi obžalovanje in ostane uglašen in vključen. »Vidim tvojo bolečino,
tvoja bolečina se me je dotaknila in žal mi je, da je bilo tako.« To ni niti krivda niti sram,
ampak sočutje. Šele na tej stopnji lahko ranjeni partner prosi za tolažbo in ponovno
zaščito. S sočutnim odzivom partnerja vzpostavita izkušnjo povezanosti, ki je protiutež
travmatični izkušnji.
Janez ima za sabo že prvo leto abstinence. Ponosen je nase in je trdno odločen, da ne
bo več pil, saj je sedaj povsem drug človek. V službi ga spoštujejo. Doma je zelo delaven.
Veliko stvari je izboljšal. Znebil se je svojih starih pivskih navad. Ohranil je le eno, da
gre občasno v gostilno na kavo. Zmeraj znova pa je zelo vznemirjen in jezen, ko ga žena
vpraša, ali je kaj pil. Zakaj mi ne zaupa? Saj sem ji že tolikokrat povedal in vidi, da ne
pijem in ne bom pil! Zakaj me zmeraj znova kontrolira in preverja. Ne prenesem tega.
Ta njen prestrašen pogled.
Žena ima za seboj leta in leta vsakodnevnih izkušenj z možem, ki prihaja vinjen domov.
Tisočkrat je že slišala, da ne bo pil, a vendar se je zmeraj ponovilo. Po korakih, po
pogledu, po načinu dihanja, po tonu glasu, po vonju je prepoznavala, kako je z možem.
Sedaj je dovolj samo en pogled, malo drugačen ton v glasu, in njeno telo reagira.
Pojavljajo se enaki občutki kot takrat … v dveh stotinkah sekunde. Kakšna napetost!
Mora reagirati, mora preveriti in reagira podobno. »Kje si bil? Zakaj moraš iti v
gostilno? Zakaj ne bi raje z mano popil kavo? Kaj si mogoče pil?«
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Mora preveriti. In s temi občutki v telesu naj zaupa? Koliko bolečine se je skrivalo za
temi občutki, ki jih ni mogla deliti z nikomer, še najmanj pa s svojim možem. Sedaj bi jih
rada delila z njim, saj se za tem skriva toliko prestanega strahu. Sedaj se čuti varno in
bi rada to delila z njim? Ali jo bo sposoben poslušati? Bo tukaj zanjo, ko ga potrebuje?
Saj ne gre za razum. Z razumom ve, da je sedaj drugačen in da si zasluži njeno zaupanje.
Ampak rada bi z njim delila to, kar ji preprečuje, da bi mu lahko verjela.
Kako naj jo Janez posluša, ko pa je vedno znova prizadet, ker mu ne zaupa, ga ne ceni?
Pa tako zelo se trudi, da bi bila zadovoljna z njim! Čuti že skoraj obup in nemoč. Njeno
zaupanje mu največ pomeni, zato si ga tako želi. Pa saj je sedaj čisto drugi človek.
Ponosen je nase. Zakaj ona tega ne vidi?
Kdo naj prvi posluša? Janez ali njegova žena? Janez, ker je prvi ranil in povzročil
nezaupanje. Šele ko bo pokazal sam sočutje in svojo bolečino ob spoznanju, da je ranil
svojo drago, bo ona ozdravljena in sposobna slišati njega.
Nekaj za odnos:
Pogovorita se o tem, kakšen odnos imata do čustvenih ran.
V čem je dobro, slabo, da molčita?
Kaj bi potrebovala, da bi lahko spregovorila, poslušala?
Kako se pogovoriti z otroki o tem, kar jim je težko?
Šele ko si lahko delimo svojo ranljivost, ko smo sposobni poslušati, biti prisotni in
odzivni, se lahko čutimo varno povezani s svojim bližnjim. Čutimo mir.
Velik smisel ima, da v obdobju, ko začenjamo drugačno življenje, življenje z dobrimi in
zdravimi odnosi, naredimo tudi korak k svojim otrokom.
Čakajo s svojimi čustvenimi ranami. Če jih bodo uspeli pozdraviti z nami, jih ne bodo
toliko nesli v svoj partnerski odnos. In lahko bomo prej prekinili začarani krog.
Nina , hčerka alkoholika, petnajst let:
Moj oče je bil odvisen od alkohola. Sedaj so minila že skoraj tri leta, odkar se je odločil
za zdravljenje te odvisnosti. Menim, da je moj oče pravi heroj, ker je dosegel nekaj, kar
si jih veliko v njegovi situaciji sploh ne bi upalo storiti. Spoznal in priznal je svojo
bolezen ter si pustil pomagati. Ta začetni, največji korak pri odvisnosti, je namreč ključ
do cilja – ključ do novega življenja.
Ker sta bila oba starša zaposlena, sem prvih 8 let večino časa preživela pri teti in stricu
na domačiji, kjer je tudi moj oče odraščal. Zjutraj sta me prišla zbudit in mi pomagala,
da se spakiram, potem pa sta me odpeljala na očetovo domačijo, kjer sem opravila zajtrk
in se potem odpravila v šolo. Po končanem pouku sem na začetku ostajala pri
podaljšanem bivanju do četrte ure, nato je pome prišla mama, kasneje pa sta me
prihajala iskat stric in teta in me spet odpeljala s seboj. Takrat je še živela babica,
očetova mama, na katero sem bila zelo navezana. Ker se mama ni mogla zanesti na
očeta, da bi prišel pome v šolo, je vedno iskala drugo možnost, kako me spraviti domov,
kadar njej služba tega ni dopuščala. Enkrat, ko ji očitno druge možnosti ni ostalo, je
morala poslati očeta, in tega popoldneva se zelo dobro spominjam, čeprav sem bila še
majhna. Oče je sicer prišel pome, ampak z zamudo in povrhu vsega še pijan. Sama,
čeprav otrok, sem se tega dobro zavedala. Seveda je mama, ko je prišla domov in to
opazila, izgubila živce in potem sta se kregala dolgo v noč. Takih večerov, ko je oče
prihajal domov pijan, je bilo veliko. Ob takih situacijah sem se ponavadi zaprla v sobo
in jokala ter prav vsakič tiho upala, da se bosta kmalu prenehala kregati in da se bo oče
poboljšal. Bili so pa tudi večeri, ko sem vse skupaj spremljala na lastne oči in sem čez
čas, ko solz nisem mogla več zadržati, odbežala v sobo.
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Ko sem počasi postajala najstnica in začela stvari jemati bolj resno, sem včasih sama
zbrala pogum in se postavila med njiju ter ju poskušala umiriti, a na žalost večinoma
neuspešno. Tudi moj starejši brat ju je večkrat poskušal umiriti. V zelo hudih primerih,
ko sama več nisem mogla jokati, sem se zatekla k njemu v objem, saj sem imela občutek,
da me lahko edini zaščiti pred strahom, ki sem ga imela ves čas v sebi, ko sta se starša
kregala.
Še en primer za očetovo neodgovornost zaradi alkoholizma je bil, ko je mama morala
na operacijo srca v Graz. Odpeljala sva jo tja, ampak ko bi se morala čez nekaj dni
vrniti po njo, se je oče istega dne napil. Večkrat sem ga poskušala poklicati, a na moj
klic ni bilo odgovora, ali pa le kratek, standardni stavek »takoj pridem«. Takrat sem bila
sama doma, saj je brat bil v službi in sem se z mamo, ki je bila vsa obupana, pogovarjala
preko telefona. Navsezadnje sem poklicala bratrančevo ženo, ki je živela v Grazu in zato
pozna tamkajšnje bolnišnice, da sva se skupaj odpravili po mamo. Oče je sicer čez nekaj
časa, ko sem bila še doma, prišel nazaj, ampak pijan, kar mi je dalo vedeti, da ga takega
ne morem pustiti na cesto. Mama me je prosila, da mu vzamem ključe, da ne bi prišlo še
do večje katastrofe. Čeprav sem v tistem trenutku bila zelo jezna na očeta, sem na koncu
vseeno popustila, saj sem ga imela neizmerno rada. Močna ljubezen do njega mi ni nikoli
dopuščala, da bi mu povedala kaj žalega.
Vse skupaj se je stopnjevalo in mama mu je ne enkrat povedala, da tega več ne prenese
ter da se bo ločila. Ta grožnja pa na žalost ni dolgo držala, saj je oče najkasneje čez
teden ali dva spet začel piti. Večkrat občudujem mojo mamo, ker vem, da je njeno
življenje bilo pravi pekel, saj je vedno morala sama poskrbeti za brata, mene in vse
ostalo, saj je oče bil neodgovoren. Kljub vsemu slabemu se je na koncu vedno odločila
dvigniti glavo in iti naprej. Borila se je za obstoj naše družine ter potrpela. Menim, da
je njeno dolgoletno trpljenje glavni dokaz za njeno neskončno ljubezen do očeta ter naju
z bratom. Ob sami misli, da se bosta starša zares ločila, me je prav zmrazilo. A sem po
eni strani upala, da bo s tem končno konec temu trpljenju, kar mi je vedno bila največja
želja.
Moj oče ni bil, ni in nikoli ne bo slab človek. Ravno obratno, vedno je bil predober.
Nikoli nisem dvomila v njegove besede, ko je rekel, da naju z bratom ima »fejst rad«.
Vem, da je sposoben biti nag in bos, samo da bi nama omogočil najine sanje in želje.
Prav takšen je bil z vsemi svojimi »prijatelji«, ki so to vedeli obrniti sebi v prid in ga
izkoristiti. Sedaj, ko že dolgo ne pije, je opazil, koliko prijateljev ima v resnici.
Osebno me je vedno močno prizadelo, ko se je oče napil prav na tisti dan, ko sem hotela
pripeljati prijatelje na obisk. Nisem vedela, kakšen izgovor poiskati. Počutila sem se
izdano, ker se mu vedno vnaprej povedala, kdaj želim koga pripeljati. Skupaj z mamo
sva razočarani mnogokrat klicali naokoli, da bi poizvedeli, kje je oče, saj je po navadi
bil pijan z avtom na cesti, kar nama je povzročalo še dodaten strah. Bila so obdobja, ko
oče ni znal niti enkrat sam priti iz službe trezen in ob pravi uri. Nešteto noči sva prebedeli
s solzami v očeh in obupnem strahu, da oče ne bi povzročil kakšne škode.
Zadnja leta, ko sem se bolje zavedala očetove bolezni, sem večkrat ponoči, ko sta se z
mamo kregala, sama stopila do njega in mu v močnem joku povedala, kaj si mislim.
Enostavno nisem več mogla zadržati bolečine v sebi. Bilo mi je neizmerno težko, a nisem
več vedela, kako mu pomagati, saj svoje bolezni ni priznal. Tudi mama in teta sta mu
vedno znova svetovali, kje poiskati pomoč, ampak je bil vedno preponosen, da bi priznal,
da jo rabi. Ko mu je zagrozil tudi šef zaradi njegove neresnosti na službenem mestu, se
je končno začel zavedati, da bo njegovo življenje propadlo, če ne bo poiskal pomoči, saj
sam tega ni več zmogel premagati. Brat, njegova punca, mama in jaz smo že popolnoma
obupani spet zagledali luč na koncu tunela. Vsi smo se odločili, da mu bomo zvesto stali
ob strani in ga podpirali pri njegovi odločitvi, čeprav smo se dobro zavedali, da pot ne
bo lahka.
Vse to ni pomembno v primerjavi s tem, da smo končno dobili upanje na novo, mirno
življenje s treznim očetom. Vsi skupaj smo po njegovem osnovnem zdravljenju v Ormožu
obrnili novi list v naših življenjih in se odločili pustiti vse pretekle dogodke. Začeli smo
znova in naši družini dali še eno priložnost.
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Sedaj sem neizmerno ponosna na svojega očeta. Moje življenje je postalo veliko lepše,
saj vem, da se sedaj lahko popolnoma zanesem nanj. Vem, da je tukaj zame vseh 24 ur
na dan, na kar prej na žalost nisem mogla računati. Sedaj mi je v čast, da sem njegova
hči in sem mu hvaležna za to, kar je storil zame. Rada ga imam.
Dobro se je vprašati, kako cenim najin odnos in kako se trudim zanj. Velja namreč:
v kar vlagam svoj trud, čas in denar, postaja zame vse bolj pomembno. Težko
cenimo nekaj, za kar se ne trudimo!
Uporabljena literatura:
Brent A. Bradley and …. Becoming an Emotionally Focused Couple Therapist, Routledge, New York,
2005
Susan M. Johnson, and Brent A. Bradley: THE EMOCIONALY FOCUSED CASEBOOK, Routledge,
New York, 2011
Sue Johnson: Hold Me Tight, Hachete Digital, London, 2011

OBDOBJE OKREVANJA
Pri okrevanju gre za stopnje od ločenosti do nove povezanosti in reintegracije.
Za obdobje zgodnjega okrevanja (od 1 leta do 5 let) je značilno vzpostavljanje abstinence
in integracije novega razmišljanja, novih stališč in obnašanja.
V začetku je še prisoten strah pred pitjem. To je dobro za motivacijo iskanja podpore pri
preizkušanju novega vedenja, saj omogoča ustvarjanje varnosti. Kasneje, ko je
abstinenca že močna, pa lahko pretirana bojazen pred pitjem pomeni, da so se ponovno
pojavili strahovi, konflikti in spomini iz preteklosti.
Čeprav je spreminjanje usmerjeno na posameznika, tudi partnerja začenjata vzpostavljati
svoj drugačen odnos. Gre za opuščanje sistema, v katerem je eden odločal o vsem in za
ponovno delitev odgovornosti. Partnerja se morata naučiti prevzemati nove vloge,
upoštevati nova pravila, izražati svojo perspektivo, prav tako pa upoštevati poglede
drugega in novega funkcioniranja družine. Prevzeti je potrebno odgovorno starševsko
vlogo in se usmeriti na potrebe otrok.
Ustvarjanje novega sistema poraja številna vprašanja in probleme, ki zahtevajo
sodelovanje. To je čas intenzivnih sprememb. Ko se oba čutita trdna v svoji abstinenci,
spoznavata sebe z druge plati. Prekinitev z zanikanjem in starimi prijatelji ter doseganje
stabilnosti v določenem obdobju pomeni zanju motivacijo, da nadaljujeta.
Za nekatere je to obdobje težavnejše in jim že običajni problemi predstavljajo velike
ovire. Nekateri zdravljenci mislijo, da so vse svoje težave rešili že s tem, da so dosegli
treznost, zato se upirajo možnostim razvoja na drugih področjih.
Tudi svojci doživljajo svoje probleme. Lahko se čutijo zapostavljene ali pa so jezni nase,
ker se morajo tudi oni zdraviti. Lahko se počutijo nezaupljive, neodpuščajoče ali
prestrašene. Lahko se čutijo odgovorne, da kontrolirajo vsak možen padec na enak način,
kot so se čutili odgovorne za pitje. Svojci se morajo naučiti, da pustijo odgovornost
partnerju in da to ne pomeni čustvenega zanemarjanja in odtujevanja. To je čas, ko se
usmerijo na delo na sebi, kar pa je zahtevno.
Ko posamezniki okrevajo, lahko preusmerjajo svojo pozornost tudi na duhovnost in
razvijejo odnos z večjo močjo. Ta pozornost zajema verovanje, vrednote ter obnašanja
do sebe in drugih.
V individualnem okrevanju je posameznik lahko zadovoljen s svojim osebnim razvojem
in s samim seboj. To ni dovolj, če se hkrati ni izboljšal njegov partnerski odnos. Naša
osebnostna rast ne gre v smeri tega, kaj je najboljše zame, temveč v to, kaj je najboljše
za najin odnos in za družino. Gre za ustvarjanje bolj zdravega odnosa, za povezanost, za
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boljšo komunikacijo, za enakost med odraslimi in možnosti večje intimnosti. Potrebno
je najti ravnovesje med razvojem posameznika, para in družine.
Družina se še zmeraj spopada z različnimi težavami kot so: bolezni, problemi z otroki,
brezposelnost in finančne težave. Vendar v njej sedaj probleme rešujejo, ker jih ne
zanikajo.
Starši se lažje usmerjajo na otroke, čeprav upoštevanje različnih vlog, ki jih imajo kot
posamezniki, partnerji in starši, še zmeraj pomeni poseben izziv. V odnosu do otrok je
izraženo več varnosti, ki izhaja iz njihovega zdravega jaza. Lahko jih vodijo, podpirajo
in jim pomenijo model. Dosežejo povezanost, ki vključuje pozornost na čustva ter
primerno empatijo (vživljanje) v občutke in potrebe otroka.
Najstniki se glede alkoholizma staršev, njihovega uživanja alkohola in okrevanja lahko
znajdejo v svoji lastni krizi. Mnogi otroci se borijo s tem, ali naj pijejo in ali bodo tudi
oni alkoholiki kot njihovi starši.
Močan individualni razvoj staršev, njihova poštenost, skladnost (integriteta) in možnost,
da fukcionirata kot zdrav par, ponuja otrokom novo možnost. Starši lahko pomagajo
otrokom iti skozi travme preteklosti s tem, da sprejemajo odgovornost za svoje pitje.
Družina naj ustvari ozračje, ki omogoča vsakemu, da lahko podoživi preteklost in jo
vključi v življenje v sedanjosti.

ODLOČITEV ZA BOLJŠI ODNOS
Kdor hoče biti srečen v dvoje, mora za to delati. Sreča zakonskega življenja ni za lenuhe.
Predstavljajta si, da sta oba brezposelna in sta dobila milijon eurov. Tega denarja ne
moreta naložiti v banko. Uporabita ga lahko le tako, da z njim ustanovita podjetje. Živela
bosta lahko le od dobička, ki ga bo to podjetje ustvarilo. Kaj bi storila? Bi sedla in
razmislila, kakšno podjetje bi ustanovila? Kaj bi bilo vajino poslanstvo? Katere potrebe
ljudi bi zadovoljevala, da bi bilo podjetje donosno? Katere svoje talente in sposobnosti
bi lahko izkoristila? Kaj bi proizvajala? Kje bi bilo to podjetje? Kašno bi bilo? Koliko
ljudi bi zaposlila? Kako bi potekala prodaja?
Gotovo bi si v mislih najprej ustvarila neko vizijo, sanje, ki jih želita uresničiti in potem
bi razmišljala o konkretnih korakih, ki jih morata narediti, da bi uresničila svoje sanje.
Imata pa še drugo možnost. Rekla bi lahko, da denarja nočeta in da raje ostaneta
brezposelna.
In sedaj si prestavljajta, da imata veliko bogastvo – vajino ljubezen, ne glede na to, kako
velika je. Ne moreta je meriti v vrednosti eurov, vendar lahko njena vrednost raste ali
pada, glede na to, kaj bosta delala z njo. Če se odločita, da se ne bosta trudila za svoj
odnos, za vajino ljubezen, jo bosta izgubila.
Če se odločita, da ostaneta skupaj in želita vajin odnos izboljšati, če želita biti srečna v
dvoje, bosta začela delati na tem. Kako? Tako, da se bosta pričela podjetno in
podjetniško obnašati. Najprej se bosta vprašala, kakšen odnos si želita. Napravila bosta
vizijo vajinega odnosa oz. zakona, potem pa določila konkretne cilje in načine, kako jih
bosta uresničila. Preden se bosta odpravila na to pot, bosta morala opraviti s preteklostjo.
Ne moreta reči le: »Na to ne bova več mislila«. Odpuščanje in prošnja zanj nam
omogočata, da lahko bolj popolno zaživimo v sedanjosti. Potem bomo sposobni tudi
spremeniti svoje vedenje in iti drug drugemu naproti z naklonjenostjo in ljubečim
vedenjem.
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ČUSTVA
V vseh obdobjih življenja marsikaj doživljamo. Če so naše čustvene izkušnje pozitivne
(ko se počutimo, srečne, zadovoljne, vznemirjene – se dobro počutimo, če je naše
čustveno doživljanje negativno - ko se počutimo osamljene, ranjene, jezne,
neupoštevane – se počutimo slabo. Čustva, tako pozitivna, kot negativna nas silijo k
temu, da se obnašamo na določen način. S tem vplivamo na našega partnerja. Kako se
počutimo vpliva na naše obnašanje. Kako se naš partner počuti glede našega obnašanje,
vpliva na njegovo obnašanje do nas. V uspešnih odnosih te interakcije (to medsebojno
vplivanje) potekajo v pozitivnem ciklu poslušanja, odgovarjanja in razkrivanja. V
stresnih odnosih lahko postanejo te interakcije neprijetne in lahko potekajo v
predvidljivih korakih negativnega plesa.
Čustvene izkušnje so pomemben del intimnega odnosa. Do čustev lahko imamo dvojni
odnos. Lahko jih jemljemo le površinsko, ali pa se dotaknemo tudi tistih globljih. Če
upoštevamo le površinska čustva, potem se bomo ustavili ob tistih, ki jih pogosto
doživljamo v našem začaranem krogu (frustracija, prizadetost, zamera, nezadovoljstvo,
nemoč, ravnodušje), če pogledamo globlje vase, pa se lahko dotaknemo globljih čustev,
ki se nanašajo na naše strahove, ranljivost, negotovost, (ne)varnost.
Grajenje varnega odnosa zahteva, da upoštevamo globlja čustva in potrebe tako partnerja
kot svoje.
Čustva nam dajejo informacije o drugem tudi s pomočjo mimike, tone glasu, …
neverbalne govorice. V intimnem odnosu si nenehno pošiljamo in beremo signale o
čustvenem razpoloženju, posebno preko izrazov na obrazu. Če znamo opaziti in reagirati
na čustva našega partnerja, mu bomo dali vedeli, da skrbimo zanj in bomo na ta način
preprečili določene težave. In obratno, če se ne menimo za potrebe našega partnerja, se
lahko počuti zanemarjenega.
Čustva ne dajejo le informacij drugim in nam, temveč nas takoj usmerijo v akcijo.
Čustva se razlikujejo od obnašanja. Na primer, če se počutimo vznemirjene, to ne
pomeni, da bomo takoj in avtomatično agresivno reagirali. Čustva nas pripravijo na
aktivnost, ampak razsodnost in naša sposobnost samoobvladovanja nam pomagata, da
reagiramo na socialno primeren način.
Kaj se zgodi, če ignoriramo in ne upoštevamo teh glavnih čustev? V nekaterih
okoliščinah se ta čustva tako ojačajo, da škodijo (da onemogočajo konstruktivno
ravnanje). Npr. strah se lahko stopnjuje v paniko, jeza v bes ali v sovraštvo, žalost v
depresijo. Intenzivnost čustev v teh primerih je nekoristna. Lahko se počutimo celo
preplavljene z njimi.
Če nismo pozorni na naša glavna in globlja čustva, jih lahko zamenjamo z drugimi čustvi
in jih tako zakrijemo. Svojo občutljivost pred ranjenostjo lahko zakrijemo z reaktivno
jezo ali hladno nezainteresiranostjo. Nekateri ljudje lahko s tesnobno pasivnostjo
zakrijejo svoj strah pred zavrženostjo.
KAKO SE POGOVARJATI
V ljubečem odnosu se pogovarjamo na občutljiv in ljubeč način. Četudi se ne znamo
tako pogovarjati, se lahko učimo.
Oseben, intimen pogovor zahteva pripravo in izvedbo. Nekaj ključnih poudarkov:
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PRIPRAVA
P-ripravljenost za pogovor, je osnovni pogoj, da do iskrenega pogovora sploh pride.
Vprašajmo se, ali se želim pogovarjati s teboj; deliti s teboj svoj svet in spoznavati
tvojega?
Ne padimo v zanko, ko drugemu govorimo, pa nam je jasno povedal, da nas ne želi
poslušati.
R-azmere za pogovor se nanašajo na zunanje okoliščine: kje se bova pogovarjala, kdaj,
ali naju ne bo nihče motil? ... in notranjo stanje: sem razpoložen za pogovor, imam dovolj
moči, želim biti varna oseba zate, ti lahko zaupam…
I-nteres za pogovor ne pokažemo le v želji po njem in tem, da želimo razrešiti določene
stvari in probleme, ampak tudi v zanimanju za drugega, za njegov svet. Interes kažemo
tudi s tem, kaj smo pripravljeni storiti. Se učiti česa novega, se čemu odreči, vložiti svoj
čas, energijo, …
P-rostor, kjer se pogovarjamo, v veliki meri prispeva k temu, kako se pogovarjamo.
Pomembno je, da izberemo prostor, kjer se varno počutimo, kjer ne bo motenj, ga lepo
uredimo ... Pri osebnem pogovoru je dobro sedeti tako, da se lahko gledamo v oči. Včasih
pa je primerno pogovarjati se tudi na sprehodu, v naravi…
R-azlog oz. naš namen za pogovor potrebuje nekaj kritičnega pogleda vase. Kakšen je
moj namen? Če namen ni dober (ti bom dokazal, te prepričala, …) tudi pogovor ne bo.
Če imamo dober namen (da se poveževa, bolje spoznava, spoštujeva), potem bomo bolj
pripravljeni iskati nove načine in se držati določenih priporočil, da bomo svoj namen
dosegli.
A-žurna določitev termina. Kadar smo sredi prepira, skušamo stvar čimprej razrešiti
in imamo veliko potrebo, da sebe izrazimo, ampak nihče ne posluša. Tudi kadar smo
sredi različnih obveznosti, ne moremo poslušati. Zato je prav, da se čimprej dogovorimo
za primeren čas za pogovor, ko se bova lahko poslušala. Potrebno je upoštevati dvoje:
vzeti si čas za pogovor »Najin odnos je preveč pomemben, da bi skušala to rešiti kar
mimogrede« in ne odlašati.: »Naj sonce ne zaide v vaši jezi.« Potrebno se je dogovoriti,
kdo prvi začne pogovor in skrbeti, da prideta na vrsto oba.
V- arnost je temeljni pogoj, da se lahko umirimo, spregovorimo in poslušamo. Zato si
pred začetkom pogovora vzemita nekaj časa, da se malo sprostita. Lahko se spomnita na
situacijo, ko se vam je zdel vaš partner izjemno lep in sta se počutila globoko ljubljena
in močno povezana. Prepoznajta ta čustva v svojem telesu in jih izrazita s svojimi očmi
in v svoji drži. Prav tako si lahko pred pričetkom pogovora povesta eno stvar, ki jo cenita
pri drugem ali za katero sta si hvaležna.
Aktivna prisotnost pomeni, da skušamo biti povsem prisotni v tem trenutku in povsem
pozorni na drugega, na njegov svet. »Ta trenutek sem tukaj zate.«
POGOVOR
P-oslušanje
Učinkovit pogovor se prične v srcu s pripravljenostjo poslušati drugega. Poslušalec se
poglobi ne samo v besede, ampak tudi v občutke. Posluša besede, pa tudi to, kar se izraža
na obrazu in v govorici telesa. Drugega ne prekinja s svojimi vprašanji ali občutki, saj
na ta način pokaže spoštovanje in pripravljenost razumeti (perspektivo) svet drugega.
O-dprtost uma pomeni: »Skušal te bom poslušati, kot da sva se pravkar prvič srečala in
še nisem imel/a priložnosti razviti negativnih domnev o tebi.« To pomeni odložiti na
stran ali pustiti za seboj - kolikor je mogoče, svoje sodbe, domneve, ki izhajajo iz težav
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v odnosu. Pripravimo odprt prostor za neznano v najinem odnosu. Pomeni biti dovolj
ponižen, da si rečemo: »Morda pa se lahko kaj naučim, če te poslušam na nov način«.
Odprto srce pomeni, sprejeti tvoje besede in doživljanje ter jim dovoliti, da se me
dotaknejo.
G-ovorjenje
Gre za pogovor o občutkih, upanjih, sanjah, razočaranjih. Ko želi nekdo z drugim deliti
svoj notranji svet, v bistvu sporoča: »Zaupam ti dovolj, da ti posredujem te informacije
o sebi. Ti mi veliko pomeniš, zato te želim spustiti bliže k sebi.« (zato si želim, da sva si
blizu). Velja, da se lažje odpremo, če že prej dobimo jasne signale, da je drugi varna
oseba za nas: da je zainteresiran, odprt in odziven.
Paziti moramo, kako govorimo. Usmerimo se nase, na svoje občutke in ne na
pomanjkljivosti drugega, da ne uničimo partnerjevega občutka vrednosti in
pomembnosti za nas. Govorimo z mehkim glasom, ne z ostrim. Uporabljajmo preproste
besede. Ostanimo pri tem, kaj čutimo in kaj hočemo sporočiti. Ne bombardirajmo
drugega s preveč informacijami. Umirimo se in upočasnimo, da bomo lažje predstavili
sebe bolj jasno in pomagali drugemu, da dojame, da mu želimo posredovati našo
izkušnjo. Če govorimo z mehkim glasom, preprosto in počasi, omogočimo drugemu, da
nas lažje posluša.
O-dločitev za pozitivno naravnanost
Odločitev za pozitivno, konstruktivno in ljubečo naravnanost ves čas pogovora nam
lahko pomaga predvsem v trenutkih skušnjav, ko bi želeli reagirati na stari način:
prekiniti drugega, se braniti, obtoževati, preusmeriti temo pogovora ... Pozitivna
naravnanost pomeni, da smo varna oseba za drugega in vključuje zavezanost, da ne
bomo nikoli zlorabili, kar nam je bilo zaupano, ampak to cenili in upoštevali.
V-alidacija
Nam omogoča, da ne reagiramo takoj na to, kar je drugi rekel, ampak, da skušamo
pogledati na izkušnjo drugega z njegovega zornega kota. Kadar validiramo to, kar je
drugi povedal, lahko na nek način presežemo svoj vidik gledanja in dopustimo, da zasije
resnica njegove izkušnje. Validacija ne pomeni »jaz se strinjam s tabo«, ampak »jaz te
razumem in te sprejemam«. Lahko dopustimo, da lahko drugi isto situacijo doživlja
drugače. Ne gre za to, ali je kaj prav ali narobe. To ne pomeni, da se odrečemo svojemu
doživljanju, ampak, da dopuščamo soobstoj dveh različnih svetov. Dobrodošla
različnost in neznano. (NOVA POT)
O-dzovem se s sočutjem in empatijo
Če smo kot poslušalci imeli odprto srce, so se nas besede in doživljanje drugega
dotaknile. Na nek način smo prepoznali njegovo doživljanje ali pa smo se za trenutek
postavili v njegovo kožo in začutili njegovo bolečino, jezo, strah … Skušajmo mu to
tudi povedati: »Predstavljam si, da si se počutil …«
R-azumevanje
Ko je en partner delil svoj notranji svet in ga je drugi slišal, validiral in začutil, potem se
čustvena vez med človekoma ojača. Čutimo se povezani in razumljeni. Delili smo svoj
ranljivi del. Na nek način se nam odpre nov svet. Nerazumljive zunanje reakcije
(obtoževanje, zapiranje vase, kontroliranje, bežanje…) dobijo nov pomen. Vidimo, da
drug drugega nehote ranimo in določenih stvari ne znamo izraziti na primeren način.
Spoznamo, da nismo sovražni drug drugemu in da je obema zelo pomemben odnos.
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POGOVOR OB TREH VPRAŠANJIH (45 min)
Navodila
Dogovorita se, kdaj si bosta vzela čas za pogovor s pomočjo treh vprašanj, ko vaju 45
minut ne bo nihče motil. Pripravita si primeren prostor (lahko prižgeta svečo, imata
primerno glasbo v ozadju…). Sedita nasproti drug drugemu. Preberita si navodila:
 Tisti, ki začne pogovor postavlja le vprašanja in posluša.
 Po tretjem vprašanju ponovi vsa tri vprašanja še dva krat. (3x3vprašanja)
 Nato naredi povzetek vsega, kar je slišal.
 Tisti, ki odgovarja, skuša odgovoriti le z eno mislijo oziroma stavkom.
 Zamenjata vlogi.
 Z zamenjavo vlog nadaljujeta dokler ni vsak vsaj 4 krat odgovarjal na 3 krat po
3 vprašanja.


Na koncu odgovorita še na vprašanja o pogovoru.





Govorite o sebi. Odgovarjajte samo na vprašanja.
Če doživite čustva, jih izrazite z besedami.
Odprto poslušajte, četudi ste drugačnega mnenja. Ne komentirajte, ne
postavljajte dodatnih vprašanj.

Dogovorita se, kateri bo prvi pričel postavljati vprašanja oz. poslušati. Poglejta se z
ljubečim pogledom in pričnita. Ves čas pogovora se glejta v oči, lahko se tudi držita za
roke.
VPRAŠANJA:
1. Povej mi nekaj, kar ti je pri meni všeč?
2. Povej mi nekaj, v čemer se po tvojem mnenju midva strinjava?
3. Povej mi nekaj o sebi, kar naj bi jaz vedel/a?
POGOVOR O POGOVORU:
Povej mi nekaj, kar ti je bilo težko v pogovoru.
Povej mi nekaj, kar ti je bilo v pogovoru všeč.
Povej mi na kratko, kako si razumel/a ta pogovor.
Zahvalita se drug drugemu.

KAKO DO ODPUŠČANJA
Cankar je v črtici Skodelica kave zapisal: »Velikokrat v svojem življenju sem storil
krivico človeku, ki sem ga ljubil….«
Tudi mi v svojem življenju velikokrat ranimo tiste, ki jih ljubimo, hoté ali nehoté. To so
predvsem zakonci in otroci. Ne glede na to, kašna so bila naša dejanja: večletno pitje,
zanemarjanje otrok, obtoževanje, laganje…, lahko imamo upanje. Na srečo obstaja
način, ki nam omogoča hitro okrevanje in ponovno povezanost. To je proces, ki zahteva:
priznanje, obžalovanje in popravljanje.
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1.PRIZNANJE
Da boste lahko prepoznali, s čim ste pri svojem bližnjem povzročili občutke strahu ali
sramu, morate biti sposobni pogledati na situacijo iz njegovega zornega kota. Spoznanje,
kako vaše obnašanje (zavestno ali ne) rani vašega otroka ali partnerja, je lahko za vas
zelo neprijetno. Priznanje napake je težko. Nihče ne želi doživeti občutka, da smo
človeku, ki ga imamo radi, mi povzročili trpljenje. Edina pot iz te bolečine vodi skozi
bolečino priznanja. Moramo biti sposobni prepoznati napako v svojem ravnanju in
njegove posledice, če se želimo ponovno povezati. Svoje občutke lahko zanikamo ali
potlačimo, a zavedanje ravnanja ostaja. Če ne priznamo, lahko reagiramo z jezo,
zapiranjem vase, umikanjem, kritiko in zavračanjem.
Priznanje je pomembno. Samo dejanje, ki ga priznamo, lahko spremenimo. Dokler
zanikamo svoje neobčutljivo vedenje, ki je pri partnerju ali otroku povzročilo strah ali
sram, ne bomo ravnali drugače. In nasprotno, priznanje naše napake poveča sočutje. Če
partner pride k nam z iskrenim opravičilom za način, s katerim nas je prizadel, bomo
naravno odgovorili s sočutjem.
Spoznanje, da smo nekoga prizadeli, lahko pride takoj po prekršku ali kadarkoli kasneje.
Nikoli ni prepozno priznati svojih napak. Ko bolje spoznamo partnerja ali otroka, bomo
videli, kako smo sami pripomogli k temu, da nam je težko zaupal. Razmišljajmo le o
dobrem občutku, ki ga bomo imeli, ko se bomo pobotali in spravili s svojim partnerjem
ali z otrokom. Če smo v preteklosti s kom grdo ravnali, ni nikoli prepozno, da
prepoznamo svoj delež pri tem. Priznanje ne bo moglo spremeniti preteklosti, lahko pa
se izognemo podobnim napakam v prihodnosti. Opravičilo nekomu za dejanja v
preteklosti (v času pitja), pozitivno vpliva na odnose v sedanjosti.
Opravičilo še posebej vpliva, če je spremljano z drugim korakom – z obžalovanjem.
2.OBŽALOVANJE
Resnično priznanje – spoznanje, kako je naše ravnanje prizadelo partnerja – prinese
obžalovanje. Priznanje brez obžalovanja, je sicer boljše kot nič, ampak prispeva le malo
h gradnji zaupanja in zmanjševanju občutkov strahu ali sramu.
Obžalovanje, ki ga čutimo, kadar nekoga prizadenemo, je sestavljeno iz žalosti, krivde
in kesanja. Čeprav so ti občutki neprijetni, nas varujejo pred ponavljanjem negativnega
vedenja. Ko naši možgani povežejo žaljivo oz. neprijetno vedenje z bolečino kesanja, se
bomo od takrat takšnemu vedenja izogibali. Zaradi tega kesanje popravlja. Želja, da se
izognemo bolečini, ki je povezana s kesanjem, nam pomaga vztrajati pri pozitivnem
vedenju. Ne moremo zaupati človeku, ki ne čuti obžalovanja, saj mu je vseeno, če nas je
ranil.
Če čutimo obžalovanje, kadar prizadenemo nekoga, ne ostanemo zgolj pri tem. Skušamo
napraviti še tretji korak: popraviti obnašanje, sicer ne moremo pri drugem zaceliti rane.
3. POPRAVILO
Samo priznanje in obžalovanje ni dovolj. V tem primeru že ponovni mali padec lahko
povzroči še več razdalje in zavračanja, saj je partnerjevo upanje ponovno izigrano.
Kadar je bilo otroka ali partnerja sram ali strah zaradi nas, smo bili vsi ranjeni. Priznanje,
obžalovanje in popravilo daje otroku in partnerju možnost, da nam oprostita in tudi nam,
da oprostimo samemu sebi.
Popravilo lahko pride v različnih oblikah. Npr. ženske smo bolj nagnjene k besednemu
popravilu. To je dobro, vse dokler je govorjenje skladno z ravnanjem. Moški v svojih
poskusih popravljanja govorijo manj, ali sploh ne. Za može je bolj običajno, da se
začnejo izboljševati s kakšnim novim dejanjem: »Greva na sladoled.« ali »Ti lahko pri
čem pomagam?« Problem lahko nastane, kadar žena ali hči potrebujeta tudi besede.
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Pristopiti do otrok ali partnerjev na ta način, pomaga celiti rane in jim vliva zaupanje v
vas in v same sebe. (P. Love, S. Stosny, 2007)
KAKO SE LAHKO POGOVARJATE O PRETEKLOSTI

Vzemita si čas za zase. Skušajta si v iskrenem in mirnem pogovoru odgovoriti
na naslednja vprašanja:
•
Kaj vas je v vajinem odnosu posebej prizadelo (v času pitja)?
•
Kako ste to občutili?
•
Kaj se je z vami dogajalo pod »površjem«?
•
Kaj bi radi sedaj, da vé vaš partner/otrok?
Ko boste slišali zgodbo vašega partnerja in ga skušali razumeti, se vprašajte:
 Kaj bi mu/ji rad/a povedal/a sedaj, ko to vem?
Storite to! Morda boste lahko prosili za odpuščanje ali ga dali.
Odpuščanje ni čustvo, temveč razumska odločitev – ljubim te, ni mi vseeno zate,
odločil/a sem se, da ti odpustim. Čeprav me boli srce, ne bom dovolil/a, da ta dogodek
razdre najin zakon.
UPORABLJENA LITERATURA:
H. Hendrix: Najina ljubezen: od romantične ljubezni do zrelega partnerstva Orbis,
Ljubljana, 1999
P. Love, S. Stosny: How to improve your marriage without talking about it, New York,
2007
G. Chapman: Pet jezikov ljubezni, Tuma, Ljubljana, 2008
S. Browwn, V. Lewis, A Developmental Model of the Alkoholic Family. V:Graham,
AllanTerry K. Schultz, Bonnie B.Willford,(1999): Principles of Adiction Medicine.
American Society of Adiction Medicine.595-609.

103

Barbara Simonič1: PROCES ODVISNOSTI IN ALKOHOLIZMA V DRUŽINAH
ALKOHOLIZEM KOT NAČIN PSIHIČNE REGULACIJE
Pogledov, zaradi katerih nekdo zapade v odvisnost, zakaj in kako se ta ohranja in kakšne
posledice ima, je veliko. V iskanju čim bolj celovitega pogleda na pojavnost (vzroke in
ohranjanje) alkoholizma se večkrat omenja t.i. biopsihosocialni model odvisnosti, ki
zajema biološke, psihološke in socialne komponente odvisnosti. Če se pri tem
osredotočimo na psihološki (psihodinamski) okvir, ta odvisnost razume kot simptom
nekega notranjega konflikta, ki je velikokrat posledica preteklih zgodnjih izkušenj.
Odvisniško vedenje ima tako svoje korenine v zgodnjih izkušnjah in odnosih, ki
ustvarjajo neko bolečino, napetost, odvisnost pa je sredstvo za izražanje nezavednega,
nerazrešenega konflikta. Odvisnost je tako neke vrste regulacija težkih čustvenih vsebin.
To se npr. pokaže, ko se je treba soočiti s stresom. Uspešnost soočanja s stresom je
umetnost, ki dela življenje funkcionalno. Pri tem se lahko uporabljajo različne strategije,
tudi neprimerne, kot je npr. odvisnost.
Kar lahko opazimo je, da je skupna lastnost vseh oblik odvisnosti to, da posameznik, ki
je zasvojen, ne le z alkoholom, pač pa lahko z določenimi dejavnostmi ali drugimi
substancami, pred samo prepustitvijo tem aktivnostim ali substancam občuti močno
napetost, tesnobo ter adrenalin, po prenehanju pa občuti srečo, zadovoljstvo in
pomirjenost. Je pa seveda tovrstno olajšanje zgolj začasno, saj je posledica omamljanja
poslabšana kakovost življenja. Posameznik prične izgubljati občutek kontrole, za dosego
ekstaze pa potrebuje vse več in več, kar spremlja specifična kemična dinamika v
možganskih sistemih za nagrajevanje, motivacijo in spomin. S tega čustvenega vidika je
ozadje odvisnosti precej zapleteno. Nekdo se torej zaplete v alkoholizem ali druge oblike
odvisnosti, da si nezavedno pomaga pri regulaciji afekta/težkih čustev. To počne, da
prekrije strahove, sram in tesnobo in druga težka čustva. Posameznik se »samozdravi« z
alkoholom, da bi s tem znižal neprijetnost, stisko, predvsem tesnobe, saj alkohol deluje
kot pomirjevalo.
Številne raziskave o motivih pitja alkohola potrjujejo, da zloraba alkohola pravzaprav
služi dvema različnima motivoma: zmanjšuje negativna čutenja pri posamezniku ter
spodbudi pozitivna čutenja. Osebe, ki so nagnjene k negativnosti (npr. negativna čutenja,
nevrotičnost, negativno razpoloženje in slabše strategije soočanja s stiskami), bolj
pogosto uporabljajo alkohol, da bi se z njegovo pomočjo lažje soočile z negativnim
razpoloženjem. Alkohol npr. ponuja kratkoročno razrešitev strahu pred bližino, pred
negotovostjo v odnosu, pred konflikti, ki jih posameznik ne zmore razrešiti sam.
Sčasoma pa posameznik lahko postane suženj alkohola, ki mu je prej ponujal potešitev.
Odvisnost tako lahko razumemo kot obrambni mehanizem bega in obrambe, pri katerem
gre za to, da se oseba ne zmore primerno soočiti s svojimi čustvi, jih ozavestiti, razumeti
in jih sprejeti, temveč se jih boji ali jih zavrača, zato jih tudi potlačuje oz. beži pred njimi,
jih utopi. Alkoholizem in druge oblike odvisnosti so sredstvo ali model soočanja z
bolečino, žalostjo, s porazom, z vznemirjenostjo, napetostjo v družini in širši družbi
(Gostečnik, 2011).
Prispevek je delno nastal v okviru projekta št. J5-2570, ki ga je financirala Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
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Alkoholizem in njegovo dinamiko je tako mogoče razumeti kot obliko neprimerne
regulacije čustev. Kaj je pravzaprav regulacija čustev? V splošnem se nanaša na notranje
procese, ki posamezniku dovoljujejo, da ohranja čustva do mere, ki je zanj še znosna.
Po teh predvidevanjih alkoholiki tako pijejo, da bi se soočili s težkimi čustvi, ker naj bi
pri njih bilo prisotnih več težkih in negativnih čustvenih stanj kot pri drugih ljudeh, ali
pa ker naj bi jim manjkalo notranjih virov, da bi se soočili s temi negativnimi čustvi.
Pitje alkohola predstavlja ponavljajoče se poskuse, da bi regulirali težka čustva – to pa
na biološki ravni preraste v odvisnost.
Pri alkoholikih je velikokrat prisotna notranja stiska, ki lahko izvira iz trenutnih ali
preteklih stresnih situacij, ki jih ali so jih običajno spremljali težki in travmatični odnosi.
Omama pomeni pozabo oziroma umik, saj je tako mogoče pobegniti od težkih občutij.
V alkoholu oseba na nezavedni ravni najde način, kjer ni potrebno razmišljati in se
počutiti razbolelega, žalostnega, nesposobnega in poraženega. Alkohol na ta način nudi
lažno pomiritev, ki vodi tudi v telesno zasvojenost. Tako lahko oseba, ki ji je alkohol
sprva predstavljal zabavo, sprostitev ali način soočanja s težavami, začne doživljati
stisko ob tem, ko se zave, da je zasvojena, kar je dejstvo, ob katerem se prebuja ogromno
sramu, krivde in nemoči, s čemer pa se je spet težko soočiti, kar je dodaten razlog za
pitje. Tako imamo ZAČARANI KROG: Alkoholizem tako predstavlja neprestani beg,
ki mu ni videti konca. V ta začarani krog pa je ujeta cela družina, ne le alkoholik.
Zanimivo je, da so podobne neprimerne oblike regulacije čustev prisotne tudi pri
družinskih članih alkoholikov, ki morda ne ravno z alkoholom, ampak na nek drugačen
način, nefunkcionalno regulirajo ta čustva. Npr. pri partnerjih je to morda soodvisnost
in zanikanje problema, pri otrocih, ki te vzorce nesejo tudi v odraslo dobo, pa npr.
prevzemanje nekih čustvenih vlog, za katere niso dozoreli. Alkoholizem ima tako tudi
medgeneracijske posledice: pravila, vzorci, obrambe in vedenja iz alkoholnih družin –
ne samo alkoholizem, ampak čustvena podlaga, ki se neprimerno regulira - se kot
»prekletstvo« vlečejo skozi generacije, dokler se družinski člani ali eden izmed članov
ne sooči s temi problemi, jih ustrezno predela in se zavestno ne odloči, da bo izstopil iz
tega začaranega kroga. Če za primer medgeneracijskega prenosa vzamemo npr.
nerazrešeno tesnobo: dedek tesnobo regulira z alkoholom – sin bo proti alkoholu, a ko
bo tesnoben, bo tesnobo reguliral npr. s deloholizmom, pridnostjo – vnuk, ko bo začutil
tesnobo, pa bo iskal neke druge mehanizme, saj ne bo imel vzorca, kako se soočiti s
tesnobo, npr. bo kadil marihuano.

PRILAGODITEV DRUŽINE NA ALKOHOLIZEM
Odvisni starši in njihovi partnerji (zaradi podrejenosti odvisnosti) pogosto izoblikujejo
drugačen starševski pristop, do otrok zavzamejo drugačno držo, jim posredujejo
drugačne vrednote ter s tem sliko realnosti, ki je lahko popolnoma izkrivljena. Ena izmed
negativnih lastnosti družin s starši odvisniki je nestanovitnost, saj otroci nikoli ne vedo,
kaj lahko pričakujejo iz trenutka v trenutek, zato živijo v konstantnem strahu, da bo
družina razpadla in njihovo življenje postalo še bolj razklano. Nestanovitnost se
velikokrat kaže tudi v starševski drži, ki je običajno nefunkcionalna, nekonsistentna in
kaotična. Pravila so nestalna, pogosto so odvisna od »kapric« osebe, ki ima avtoriteto.
Oče in mati nista usklajena, velikokrat sta v svojih navodilih otrokom celo nasprotujoča,
ali pa je vidna dvojnost doživljanja staršev v tem, da ko so trezni, so dobri, prijazni, ko
pa so opiti, so grobi in nerazumevajoči. Tako otroci alkoholikov odraščajo v okolju, kjer
105

imajo neprestano občutek, da karkoli naredijo, ni prav, na osnovi tega pa se oblikuje
občutek, da je nekaj zelo narobe z njimi samimi. Otroci se tako poskušajo po najboljših
močeh prilagoditi trenutnemu stanju in pogosto v svojo škodo naredijo vse, da ohranjajo
ravnovesje v družini in njeno delovanje.
Ob vsem tem se običajno v družinskem sistemu z odvisnim članom vzpostavi značilna
čustvena dinamika in vzorci, ki so v službi delovanja družine kot SISTEMA. Vsaka
družina je sistem, ki ga sestavljajo različni deli, med katerimi so pomembe vezi.
Temeljna potreba vsakega sistema je RAVNOVESJE, ne glede na to, kakšno je.
Ravnovesje bi lahko opisali kot nekaj, kar nam je domače, predvidljivo, neka pravila,
norme, vidiki, ki so nam poznani, se počutimo varno. Vedno ko se ravnovesje zamaje,
se pojavi nelagodje in zato se pojavijo prilagoditveni odzivi, ki niso vedno primerni.
Ravnovesje se zamaje se ob vsaki spremembi. Npr. ko se otrok odseli, nastane praznina
in starša morata nekaj narediti, da se zbližata, če sta bila oddaljena kot partnerja – sicer
otrok težko odide in vedno ostaja na nek način del družine ter težko oblikuje svojo (če
je npr. bil čustveni partner mami, ker je oče bil alkoholik, ki z ženo ni živel čustvene
povezanosti – v tem primeru ta mati težko izpusti svojega sina). Zato so pomembne
primerne razmejitve. To so pravila, ki uravnavajo odnose in omogočajo, da vsak član
družine živi v sistemu v skladu s svojo vlogo (starši so starši, otroci so otroci). Ravno
tega v odvisnih družinah velikokrat ni.
Ko se družina kot sistem sooča z izzivi odvisnosti, se ravnovesje v sistemu dostikrat
zamaje oz. se ohranja predvsem z neprimernimi vzorci (npr. zanikanjem). Težko se je
odkrito soočiti z odvisnostjo, ker bi to lahko bila prevelika sprememba za poznano in
domače vzdušje (ravnovesje) v družinskem sistemu, ki ga družinski člani doživljajo kot
varno (npr. potrebno bi bilo pogledati odnose med partnerjema in jih preurediti, to pa bi
bilo morda preveč tvegano, ker je v odnosu prisotne preveč praznine in bi se v soočenju
s tem lahko pojavila tudi nevarnost razpada zveze). Odvisnost se tako kar ohranja, saj
zagotavlja poznano vzdušje v družini, ki je še vedno bolj obvladljivo in varno, kot pa če
bi se bilo potrebno soočiti z resnično bolečino in narediti spremembe. V takih družinah
se tako pojavijo pravila, vloge in pričakovanja, ki zagotavljajo stanje stabilnosti v
družini, pa tudi če je ta stabilnost osnovana na patoloških vzorcih.
Običajno opazimo, da se ravnovesje ohranja skozi tipične vzorce, v katerih sodelujejo
vsi družinski člani in so organizirani okoli treh prekrivajočih se tem, ki so v jedru
vsakega (tudi s čim drugim, ne samo z alkoholom obremenjenega) visoko
disfunkcionalnega sistema: to je trikotnik zanikanja, sramu in kontrole (Caan, 2013;
Kelly, 2016).


Zanikanje

Zanikanje je značilnost družin z odvisnim članom, kaže pa se predvsem kot zanikanje,
popačenje ali minimaliziranje realnosti in resnosti problema zlorabe substanc pri
odvisnem članu, s tem pa se izognejo obstoju problema (npr. trditve: »Saj ni tako hudo.«
… Pije, ker mu je tako hudo, ker je brez službe, ko bo služba, bo bolje« … »Pije, ker je
mama tako naporna in ga najeda.«). Da bi se v družini ohranilo ravnovesje, bodo
družinski člani pogosto zanikali, da sploh obstaja kakršenkoli problem ali tveganje
zlorabe substanc. Tako je to eden izmed načinov, da lahko sistem ohrani ravnovesje in
delovanje na vsakdanji ravni, ne da bi naslovili resnost zlorabe substanc in se odločili,
kako bodo na to reagirali, saj je to preveč tvegano in naporno. To tako zanikanje postane
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temeljni princip, okoli katerega se organizira doživljanje v družini. Vendar pa ima
zanikanje svojo ceno, saj se člani odločijo za to, da bodo »utišali« neko pomembno
resnico in da bodo vzdrževali izkrivljeno resničnost (npr. s pripisovanjem vzrokov za
težave drugim okoliščinam ali drugim družinskim članom). Zanikanje je še posebej
uničujoče za otroke. Ker so zaradi psihične nezrelosti še nesposobni celovitega
razumevanja okoliščin, obstaja velika nevarnost, da bodo vzroke za družinsko
nefunkcionalnost pripisali sebi. Obenem pa zanikanje predpostavlja, da nekaj skrivamo,
da obstaja neka skrivnost, ki pa je velika in temna, neprijetna, kar terja veliko psihične
energije. Če je družina veliko investirala v zanikanje obstoja odvisnosti, to postane tema,
ki ji je vse podrejeno.


Sram

Vzdrževanje zanikanja v družini z odvisnim članom in dejstvo, da ima družina temno
skrivnost, in pravilo, da je treba to skrivnost ohraniti, neizogibno prebuja občutke sramu.
Odvisnost je namreč dojeta kot nek moralni zdrs ali moralna napaka, pri tem pa se
prebudi zavedanje nečesa nečastnega, neprimernega, neumnega, itd., kar vodi v vznik
sramu. Sram doživljamo kot izrazito negativno in nezaželeno občutje, povezan je z
negativnim vrednotenjem samega sebe in negativnim doživljanjem samega sebe kot
neprimernega, neustreznega, nezaželenega in nevrednega. V primeru odvisnosti
družinskega člana sram ni povezan s specifičnimi dejanji ali vedenji, ampak se pojavlja
kot skupno vzdušje in drža družinskih članov, ki se zgradi na tem, da je treba ohranjati
temno skrivnost. Ko se vsi družinski člani držijo tega pakta ohranjanja skupne skrivnosti,
dobijo občutek, da je ta skrivnost nekaj sramotnega in da je nekaj narobe tudi z njimi kot
posamezniki. Sram tako pri vsakem družinskem članu postane internaliziran in začne
prežemati njihova življenja.


Kontrola

Kontrola je »zaščitni znak« družin z odvisnim članom in je rezultat zanikanja in sramu.
Potrebne je namreč ogromno energije, da se zanikanje vzdržuje, sram pa povzroča težko
notranje doživljanje, ki ga posameznik poskuša kontrolirati (preprečiti) na skoraj vsak
možen način. Kontrola se lahko pojavi v obliki rigidnih in nespremenljivih meja (pravil).
V teh primerih družine ustvarijo rutine, ki zagotavljajo strukturo, ki je trda in
nefleksibilna (npr. strogi urniki, pravila, ki jih je treba upoštevati ne glede na okoliščine),
a varna in predvidljiva. Kljub tem suhoparnim in pozunanjenim pravilom pa na drugi
strani te družine nimajo pravih notranjih meja, saj je lahko v teh družinah zelo malo
pričakovanj, posamezniki so lahko prepuščeni samim sebi, da postavijo svoje lastne
norme in vedenjske vzorce. Vse to pa onemogoča ustvarjanje zdravih povezav v družini.
Vsa ta dinamika predstavlja za družino nek »mlinski kamen okoli vratu«, saj se je zaradi
ujetosti v te vzorce in zvestobe tem vzorcem nesposobna na primeren način soočati s
čisto vsakdanjimi izzivi, kaj šele z večjimi izzivi. Zaradi tega so posledice samo še težje.
Ko so družine organizirane okoli zanikanja, sramu in kontrole, se po vsej verjetnosti
pojavijo nekateri predvidljivi načini delovanja, ki se pokažejo še posebej v trenutkih, ko
se družina sooča z različnimi izzivi. Zdrave družine, ki organizirajo svoje delovanje v
skladu z resničnostjo in v skladu z razvojnimi potrebami svojih članov, bodo
funkcionirale dobro. Čeprav se bodo neizogibno soočale s stresom in ovirami, ki jih bodo
morale preiti, se bodo sposobne soočati s temi izkušnjami na način, ki ne bo zahteval
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disfunkcionalnosti in bo članom puščal občutek, da je težave mogoče obvladati. Tega pa
ne najdemo v družinah z odvisnim članom (ali na kak drug način travmirani družini). V
teh družinah bodo zaradi prevladujočih principov zanikanja, sramu in kontrole vzniknili
nekateri predvidljivi nefunkcionalni vzorci, ki bodo določali organizacijo in delovanje
družine in se bodo kazali kot težave v čustveni regulaciji (npr. čustvene motnje,
impulzivnost), problemi pri reševanju konfliktov, težave pri povezovanju z drugimi
(strah pred zbližanjem) in problemi pri skrbi zase in za druge (zanemarjanje) (Kelly,
2016).
V zdravih in funkcionalnih družinskih sistemih so starši ljubeče avtoritete, ki razumejo
veselje in tegobe otroka, mu pustijo svobodno izražati njegove potrebe in nesoglasja ter
biti tudi nepopoln, brez da bi mu grozili, da bodo odtegnili osnovno zaupanje in ljubezen.
Tudi če starši v takih družinah naredijo napako, jih otroci ne doživijo kot travmatične.
Otroci se lahko naučijo, da so starši ranljivi in nepopolni ter da tudi sami ne rabijo biti
popolni, da bi jih imeli radi in jih priznali, je pa prav, da se trudijo po svojih najboljših
močeh. Nasprotno pa so v disfunkcionalnih družinah alkoholikov starši avtoritete,
katerih besede in dejanja ne smejo biti postavljena pod vprašaj. Otroci alkoholikov se
naučijo, da so njihove lastne želje, potrebe in varnost manj pomembni kot pa podpora in
podrejenost ter zvestoba družinskemu sistemu. Neodvisnost, ki je dovoljena v zdravih
družinah, je grožnja avtoriteti disfunkcionalnih staršev. Otroci alkoholikov pogosto
slišijo izjave, kot so: »Kaj pa misliš, kdo si? Nikoli ne boš dosegel ničesar. Zakaj pa
misliš, da si ti tako pomemben?« Tako se otroci alkoholikov naučijo, da ne smejo preseči
ravni sposobnosti svojih staršev. Lahko se naučijo, da je nevarno biti predober učenec,
uspeti, več zaslužiti, imeti bolj zdravo družino ali dobiti priznanje. Za disfunkcionalne
starše so takšni uspehi otrok grožnja, ker niso več podrejeni in zato lahko dosežke otrok
grajajo ali razvrednotijo. Tak otrok kot odrasel lahko ponavlja ta vzorec in sabotira
samega sebe, saj si ne dovoli uspeha oz. čuti, da ga niti ni sposoben doseči. Kot otroci
so se namreč naučili obnašati na različne načine, ki so jim omogočali preživeti. To
vedenje se lahko giblje od kljubovanja avtoriteti do zatiranja lastnih potreb in pretirane
pozornosti na potrebe drugih – skrb za potrebe drugih je preprosto nadaljevanje
odzivanja na svoje starše v otroštvu, ko so skrbeli zanje na način, da so sebe podredili in
se samozatirali. Ti otroci to dojemanje družinskih pravil nosijo s seboj v najstništvo in
odraslost in zgradijo izkrivljene temelje, na katerih delujejo naprej in ohranjajo iluzijo,
da je vse dobro.
Pojavijo se tudi tipična (nenapisana) pravila vedenja za otroke (Hall in Webster, 2007;
Ruben, 2001):
1. O družinskih težavah se ne govori: težave v družini morajo ostati znotraj nje,
nesprejemljivo in prepovedano je deliti družinske težave s tujci. O težavah z alkoholom
v družini se ne razpravlja s sorodstvom, prijatelji, sodelavci, z znanci. Družina pritiska
na otroke alkoholikov z namišljeno podobo normalnosti, katero morajo predstavljati tudi
v družbi.
2. Neustrezno je odkrito izražati čustva.
3. Omejena je komunikacija: otroci omejijo komunikacijo zunaj družine, da ne bi
ogrozili družinske skrivnosti. Pravilo za otroke je, da je potrebno komunikacijo ohranjati
na minimumu.
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4. Nikoli nisi dovolj dober, vendar se od tebe vseeno pričakuje, da stremiš k
perfekcionizmu: otroci iz alkoholičnih družin dostikrat vidijo stvari samo črno ali belo.
Stvari, ki jih opravijo, iz njih naredijo dobre ali pa slabe osebe. Ko se zgodi kaj slabega,
čutijo krivdo, ker se je to zgodilo zato, ker je ali pa ni nečesa naredil.
5. Delati moraš za dobro drugih in ne ravnati kot sebičnež: otrokove lastne potrebe in
želje so v razumljene kot neprimerne. Razmišljanje o sebi in dajanje prednosti svojim
lastnim potrebam je sebično dejanje.
6. Ravnaj tako, kot ti jaz rečem, in ne kot počnem jaz: mnogi starši, ki imajo težave z
alkoholom, želijo svoje otroke odvrniti od tega, kako se vedejo in kaj počnejo sami.
Vendar je modeliranje vedenja staršev močno učno orodje, ki mu otroci velikokrat
sledijo.
7. Ni v redu, če se igraš ali pa si igriv: če se spustiš iz vajeti in začneš uživati, se bo
zgodilo nekaj slabega.
8. Ne glede na vse, se izogibaj konfliktu: otrok na podlagi izkušenj spozna, da se bodo
situacije, ki vsebujejo konflikt, najverjetneje končale z agresijo in s kaznovanjem. Iz teh
izkušenj se nauči, da se je bolje izogniti situacijam, ki bi lahko pripeljale do konflikta in
soočanja. S tem pa izgubi možnost, da bi se naučil, kako v podobnih situacijah pravilno
in učinkovito pristopiti k razreševanju konfliktov.
Vse te dinamike imajo silovito moč. Stanje v družini seveda ni srečno, a spremeni se nič:
Vsi družinski člani lahko razmišljajo in tarnajo o tem, kako jim je hudo in kako trpijo,
nihče pa ne naredi nič, da bi se situacija izboljšala. Vsi se nezavedno počasi prilagajajo
na alkoholizem in čedalje bolj poškodovane odnose. Ko pomislimo, kako je sploh
mogoče, da družina tako dolgo in boleče propada, pa nihče v njej ne naredi ničesar, kar
bi lahko stanje izboljšalo, ugotovimo, da se pri vseh članih družine nevede in nehote
samodejno razvijejo enaki obrambni mehanizmi kot pri alkoholiku. Zanikajo realnost,
imajo neomejeno število izgovorov in razlag za takšno stanje, krivijo drug drugega in se
oprijemajo lepih spominov, težke pa poskusijo odmisliti. Gre pravzaprav za pojav
soodvisnosti. Z njim označujemo ljudi, ki sami niso zasvojeni, se pa jim je življenje ob
zasvojeni osebi spremenilo na način, da se pojavi fizično, duševno, čustveno in duhovno
stanje podobno alkoholizmu (ne v obliki omame, ampak pri vzorcih vedenja in
čustvovanja). Načini preživetja, ki ga družinski člani razvijejo ob alkoholiku, se
spremenijo v življenjski slog in kmalu jim niti na misel ne pade, da bi se dalo živeti še
kako drugače. Lahko rečemo: Alkoholiki s svojim ravnanjem izzivajo, družina in
prijatelji pa se odzivajo. Večino časa se odzivajo zato, ker se ne zavedajo, da imajo
izbiro. Tako vedenje je povsem samodejno.
Družinski člani v tej bolezni igrajo celo vrsto podpornih vlog, s katerimi skušajo
obvladovati neobvladljivost in vpeljati red v nepredvidljivo in pogosto eksplozivno
življenje. Ne zavedajo pa se, da s tem v resnici pomagajo vzdrževati alkoholizem. Tako
srečamo tipične vloge, ki jih prevzamejo družinski člani, predvsem otroci, in so v službi
tega, da se ohranja družinsko ravnovesje (Gostečnik, 1999; Perko, 2011):


Družinski heroj ali odgovorni

Vloga družinskega heroja je pogosto odigrana s strani najstarejšega otroka, ki je že zelo
zgodaj sposoben prevzeti odgovornost za dobro počutje družine. Skrbi tudi za svoje brate
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in sestre, kajti alkoholični starši tega niso sposobni. Družinski heroj s svojo vlogo
nezavedno postane oče ali mati družini, čustveni partner staršu, z namenom, da bi
obdržali družino skupaj (postaršen otrok). To so otroci, ki so morali kot otroci hitro
odrasti. Čez čas otrok začne prevzemati vedno več odgovornosti za dobrobit in srečo
drugih, saj je njegova vrednost v očeh družine odvisna od njegovega dela in potrditve
drugih. Vloga, ki jo opravlja, je zanj privlačna, ker mu daje občutek pomembnosti in
mogočnosti v družini, kar je pravzaprav le iluzija. Otrok se počuti odgovoren za starša
alkoholika, čeprav nima dovolj moči in vpliva, da bi lahko kaj spremenil.


Grešni kozel ali upornik – problematičen otrok

Gre za otroka ki je porinjen v uporniško vlogo ali prisiljen, da postane grešni kozel,
nosilec greha in krivde za celotno družino. Na začetku lahko poskusijo prevzeti
družinskega heroja, toda njihovi dosežki so vedno spregledani in minimalizirani v prid
drugemu sorojencu, ki je že v vlogi heroja (velikokrat se delajo razlike: on je super, ti si
zanič). To povzroči, da v svojem vedenju začne popuščati, se ne trudi več, kriv je za
številne težave v družini, v očeh staršev in sorojencev pa nikoli ne more uspeti. Tako ta
drugi otrok postane nosilec potlačenih občutij jeze, žalosti, utesnjenosti in zamer pri
celotni družini. To izraža s tem, da je večkrat uporniški in neodgovoren, brutalen, kar se
lahko kaže v pogostem pretepanju in zasvojenosti. Za razliko od ostalih družinskih
članov, ki svoja čustva skrivajo, svojo jezo obrnejo ti otroci navzven in postanejo
uporniški, težavni in nosilci jeznih, grobih čustev. Grešni kozel ali upornik z
odigravanjem vloge krivca vzdržuje funkcioniranje družine v ravnovesju na način, da se
staršem ni potrebno soočiti z lastnimi nerešenimi čustvi jeze, ker je njuna pozornost
usmerjena na problematičnega otroka.


Tolažnik ali čustveni partner

Otrok v tej vlogi je zelo ranljiv in občutljiv na vsak čustveni pretres v družini. Nenehno
skrbi za mir in razumevanje med družinskimi člani in ima močno potrebo po ublažitvi
konfliktov. Je vedno prisoten in ob pravem času pripravljen nase prevzeti zakonsko
tesnobo in razreševati konflikte. Naredi vse za očeta in mater, prevzema njune
obveznosti, posluša izpovedi pijanega očeta … Ne razume čisto, kaj se doma dogaja,
vendar čuti potrebo, da pomaga staršem pri reševanju zakonskega konflikta. Če mu to
ne bo uspelo in bo napetost med staršema trajala dlje časa, bo lahko celo zbolel in tako
preusmeril pozornost nase. Starša bo nezavedno prisilil, da se bosta na ta način
osredotočila nanj, se ponovno združila in vsaj začasno obšla svoje probleme. Otrok, ki
je zaseden s temi čustvi, ima zelo malo časa, da se posveti svojim potrebam in interesom,
saj nenehno ščiti in podpira nekoga drugega.


Družinska maskota

Vloga tega otroka je biti simpatičen, smešen in zgovoren. Pogosto velja za »uživača
življenja«, je tisti, ki zna razelektriti napetost in tesnobo, ki nastaja v družinskih odnosih.
S svojim vedenjem skrbi za celotno družino in predvsem za to, da bi družina ostala
skupaj. Hkrati se čuti odgovornega za bolečino in razdor v družini in bi se globoko v
sebi čutil odgovornega in krivega, če bi družina razpadla. Zato si izredno prizadeva
vnašati veselo razpoloženje, nekaj novega, svežega in predvsem zabavnega v razbolelo
družino, v svoji notranjosti pa je prestrašen zaradi konflikta v družini, zato se zaplete v
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to vlogo, ki mu predstavlja sredstvo za lajšanje napetosti. Globoko v sebi bo ta otrok
osamljen.


Izgubljeni otrok

Izgubljeni otrok je tisti, katerega potrebe in želje so spregledane. Velikokrat ostaja
neopažen, družinski člani mu posvečajo malo pozornosti, zato otrok v celoti razvije svoj
svet ločeno od njih. Izgubljeni otrok je nemoteč in ne predstavlja nobenega problema. Je
ljubeč, občutljiv, pozoren ter prilagodljiv. Ker čuti, kot da je odveč, se umika v čustveno
samoto in tam tiho trpi. Izgubljeni otrok bo velikokrat ostal čustveno zanemarjen, z
občutkom, da ni nikoli naredil nečesa dovolj dobro in je zaradi tega necenjen in nevreden
ljubezni. Zato bo skušal biti povsod vzoren in prilagodljiv. Ta otrok ne bo upal na glas
pokazati in izraziti svojih čustev in misli. Z varne razdalje bo opazoval družinsko
dogajanje in tiho opravljal svoje dolžnosti in mnogokrat tudi dolžnosti drugih. V
njegovem srcu bo nenehen nemir, strah ter občutek krivde … misleč, če njega ne bi bilo,
bi bilo vse drugače.

ODRASLI OTROCI ALKOHOLIKOV
Posledice pri otrocih vztrajajo tudi v odraslo dobo otrok. Pri tem moramo izpostaviti
tako imenovane ODRASLE OTROKE ALKOHOLIKOV. Odrasli otroci alkoholikov
(OOA) so osebe, ki so del ali celo svoje otroštvo odraščali v disfunkcionalni družini,
kjer je bil največji problem alkoholna zasvojenost enega ali obeh staršev. So skrite žrtve
alkoholizma, saj so bolj občutljivi na življenjske stresorje in imajo več prilagoditvenih
težav kot osebe iz nealkoholičnih družin. V sebi nosijo številna nerešena vprašanja iz
otroštva, potlačene in nerazrešene vsebine, ki sooblikujejo njihovo funkcioniranje v
odrasli dobi. To delovanje pa je pogosto čustveno in socialno nezrelo.
Seveda pa vsi otroci alkoholikov v odrasli dobi nimajo enakih težav. Odraščanje v
alkoholični družini ne pomeni nujno, da bo posameznik imel težave, predstavlja pa resen
in pomemben dejavnik tveganja za razvoj težav. Številna klinična opažanja in raziskave
potrjujejo, da so odrasli otroci alkoholikov (OOA) dokaj homogena skupina z nekaterimi
podobnimi značilnostmi na kontinuumu doživljanja in psihosocialnega funkcioniranja,
kar je posledica odraščanja v specifičnih okoliščinah in dinamikah, ki so bile prisotne v
družini zaradi alkoholizma staršev (Harter, 2000; Pasternak in Schier, 2012).
Značilnosti v osebnosti in psihodinamiki odraslih otrok alkoholikov
OOA so tako osebe, ki so na eni strani ujete v strahove in reakcije otroka, na drugi strani
pa so kot otroci morale prehitro postati odrasli, ne da bi šli skozi naravne faze razvoja
otroka, kjer bi bil omogočen optimalen razvoj v zdravo odraslo osebo. Tako je videti,
kot da imajo OOA dve identiteti: istočasno so odrasli in otroci, saj nerešene in
travmatične vsebine, ki izvirajo iz otroških izkušenj odraščanja ob starših alkoholikih,
oblikujejo njihovo funkcioniranje v odraslosti.
Prepoznati je mogoče kar nekaj tipičnih značilnosti v osebnosti in psihosocialnem
delovanju OOA (Ruben, 2001):
1. Osebnost OOA se giblje med dvema tipoma: pasivna ali agresivna drža in vedenjem,
ki je povezano s to dihotomijo. OOA so se kot otroci naučili odzivati na dva načina, ki
se vleče v odraslo dobo, v ozadju pa sta običajno potlačeni jeza in obup:
a. AGRESIVNOST: v otroštvu se to kaže kot uporništvo (nasilje, agresija, izbruhi,
nemir, pobegi, laži, kraja, hiperaktivnost), v najstništvu to preraste v popolno zavračanje
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in nezaupanje staršem in prevzemanje lastne kontrole nad svojimi cilji in potrebami, v
odraslosti pa je to velikokrat kontrolirajoče in za druge naporno vedenje, saj se zdi
manipulativno in dominantno in psihično nasilno. Kontrolirajoči OOA imajo nizko
toleranco do sprememb in so rigidni pri planiranju urnikov, upirajo se spremembam.
b. PASIVNOST: to je drugi ekstrem, ki je zaznamovan z nežnim, pridnim, zatrtim,
izoliranim in pasivnim umikom OOA. V otroštvu se je kot otrok umikal iz družinskih
zapletov ali bil morda mediator, ki je poskušal urejati premirje v konfliktnih in napetih
situacijah. Pomirjanje staršev in njihovih izbruhov je pri otroku zatrlo njegovo priložnost
za rast in ga oropalo otroštva ter vzbujalo strah pred biti avtonomen v zunanjem svetu
(zatrtost). Bil je prestrašen otrok, ki je razvil hipersenzitivnost do starševskega
odobravanja (ali bodo starši zadovoljni) in bil brezpogojno podrejen. Odobravanje
staršev je bil edini vir ljubezni, potrditve in dokaz otrokove vrednosti. Kot odrasli ti
otroci iščejo odobritev z zadovoljevanjem, skrbjo ali preobremenjevanjem sebe z
odgovornostjo za druge, da bi se s tem izognili konfliktom in neodobravanju.
Pri obeh vzorcih je konflikt, nekaj, čemur se želijo OOA brezupno izogniti, saj ogroža
šibko ravnovesje med občutkom varnosti in občutkom zapuščenosti. Nadvse se bojijo
kakršne koli kritike. Agresivna drža in kontrola tako na eni strani ne dopušča nobenega
mnenja, pasivna podrejena drža pa s prilagajanjem in podrejanjem naredi vse, da do
konflikta ne pride.
2. OOA imajo težave pri izražanju čustev. Čustva pogosto potlačijo in zavračajo, da bi
delili karkoli osebnega ali ranljivega. Z razkritjem bi namreč lahko tvegali krivdo in
sram, ker niso dovolj dobri, bili bi videti nekompetentni, bojijo se, da jih drugi ne bi
odobravali. Samoizražanje je tako zelo selektivno, previdno in vnaprej premišljeno.
3. OOA se težko sprostijo. Zdijo se zelo aktivni, neprestano zaposleni, nesposobni
upočasniti v delu, ker se bojijo, da bi bili neproduktivni in bi izpadli leni. Če se pojavi
upočasnitev ali umiritev, to lahko prebudi paniko ali sram in krivdo (počitek naj bi bil
nekaj slabega). Panika izvira iz pričakovanj, da jih bodo avtoritete (starši, pomembni
drugi) kaznovali ali označili, da tako ali tako ne delajo nič. Vse to izvira predvsem iz
tega, da so zasvojeni starši od otrok pričakovali, da so odgovorni za sorojence in da so
vedno na dosegu, če kdo rabi pomoč (postaršeni otroci).
4. OOA so lojalni/zvesti (soodvisni) onkraj vseh razumnih meja. Velikokrat postanejo
odvisne osebnosti, ki se bojijo zavrnitve in bi naredili vse, da bi ohranili odnos. Lojalnost
pomeni tudi samopredajo in podrejanje sebe drugim za vsako ceno, ne glede na to, kako
problematični ali disfunkcionalni so odnosi lahko. Ta drža predajanja zagotavlja OOA,
da so dojeti kot veliko boljši kot drugi ljudje, kar jim zagotavlja odobravanje drugih.
5. OOA so pretirano odgovorni. Posledica te zvestobe onkraj vseh razumnih vidikov je
pretirano dojemanje odgovornosti, ki se samo ali predvsem osredotoča na dobrobit druge
osebe, sploh če je zaznana njena krhkost. Pomoč drugim vključuje popolno
preokupiranost z organiziranjem, reševanjem ali usmerjanjem življenj šibkejših oseb.
Temu OOA podredijo vse svoje osebne potrebe, kar lahko niha od malih žrtev do
popolnega samozanemarjanja. Ko skrbijo za šibkejše, imajo občutek, da pomagajo
rehabilitirati ali reševati propadle in zapuščene, da so odrešitelji (kot so bili v družinah
ob starših).
6. OOA se bojijo izgubiti kontrolo. To je posledica izkušenj nepredvidljivega
družinskega okolja, kjer je bilo treba zanikati alkoholizem oz. njegovo resnost in s tem
ustvarjati občutek iluzije, kot da je vse dobro (pod kontrolo). Izguba kontrole se pri OOA
kaže kot panika pred tem, da izgledajo ranljivi, ker bi tako njihove pomanjkljivosti ne
ostale skrite. Prebuja se strah, da se bo nekaj sesulo, razkrilo, da bodo nepopolni in zato
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jih bodo drugi zavrnili. Spoznanje, da jih drugi morda ne potrebujejo in da ne potrebujejo
njihovih uslug in navodil, skrbi in kontrole, daje OOA občutek, da so nesposobni,
neprimerni in da imajo neke. Ko doživijo to zavrnitev, se jim zdi, da jim ni uspelo
izpolniti pričakovanj drugih. Namesto da bi to sprejeli, OOA takoj to skušajo nadomestiti
z dvojno mero energije in predanosti, da bi na vsak način zadovoljili drugo osebo.
7. OOA imajo težave z odnosi. Težave vključujejo težave v navezanosti, intimi in
postavljanju primernih medosebnih razmejitev. Običajno sta pri OOA prisotna dva tipa
zapletov v odnosih. Prvi se kaže v socialnih interakcijah na splošno, drugi pa v intimnih
partnerskih zvezah. Zgraditi si socialno vrstniško skupino je težko, saj je za tiste OOA,
ki zavzemajo agresivno oz. kontrolirajočo držo, idealno, če so v tej skupini pasivni, šibki
in dovzetni ljudje za predstave in težnje OOA. Hočejo ljudi, ki so pasivno sprejemajoči
za njihova navodila in ki jim nudijo nenehno potrditev. Po drugi strani pa so za OOA, ki
so sramežljivi, zadržani in pasivni, privlačni močni in asertivni ljudje, ki zahtevajo
somišljenike. V intimnih odnosih so kontrolirajoči/agresivni velikokrat v zvezah s
pasivnimi partnerji, pasivni pa privlačijo dominantne, agresivne partnerje. To pa so
»zmagovalne« kombinacije za dinamiko partnerskega nasilja.
8. OOA se bojijo konflikta. Tako agresivni kot pasivni OOA se enako bojijo konflikta,
ta se nanaša na vsako nestrinjanje, kritiko ali nasprotno mnenje. V konfliktih se namreč
prebudi odmev situacije, iz katere je bilo v otroštvu nemogoče pobegniti ali se ji izogniti,
ko so jih starši kaznovali in s tem povzročali osramočenost, samokritičnost (nisem dovolj
dober) in obupno potrebo po odobritvi. Odpor do konflikta postane tako močan, da bodo
OOA naredili ali rekli karkoli, da bi se izognili konfrontaciji. Agresivni tip skuša to s
kontrolo in držo, ki straši in utiša druge ljudi, pasivni pa s popolnim podrejanjem in
samozatiranjem.
9. OOA so preveč samokritični. S tem je velikokrat povezana tudi slaba samopodoba.
Samokritičnost se poglablja ob nenehnem ponavljanju nekih trditev oz. prepričanj v
mislih, ki so skoraj obsesivne in se vrtijo okrog tega, da nisi dober, kompetenten. OOA
npr. uporablja enake besede, fraze ali intonacije v samogovoru, kot so to počeli starši
(npr. si govori »Kako sem neumen.« »Kaj pa mislim, da sem, itak mi ne bo uspelo.« ali
»Poglej, kakšen si.«).
10. OOA so zasvojeni z vznemirjenjem v odnosih. OOA v neki obliki nesejo
alkoholizem dalje: ali postanejo alkoholiki, ali se poročijo z alkoholiki (lahko oboje), ali
pa najdejo drugo kompulzivno osebnost, kot je deloholik ali obsesiven jedec. Razlog
potrebe po vznemirjenju je ta, da je bilo s strani njihovih staršev v alkoholičnem
družinskem sistemu veliko verbalne in fizične zlorabe, ki je zadušila njihovo naravno
otroško impulzivnost, igrivost in kreativnost. Posledično pa ta »zabaven« in vznemirljiv
vidik postane v odraslosti mogoč v navzočnosti intenzivno impulzivnih odraslih. OOA
gredo skozi življenje s čustvenimi brazgotinami, ki izvirajo iz odraščanja v družini z
odvisnostjo od alkohola pri starših. Pogosto se čutijo negotove, samoobsojajoče in se
bojijo intime.
DRUŽINA NA POTI OKREVANJA
Pri obravnavi družin z odvisnim članom je pomembno poznati značilnosti delovanja
družinskega sistema, obenem pa se zavedati tudi globljih psihičnih procesov pri
posameznikih, za kar je potrebna poglobljena terapevtska obravnava, zlasti pri predelavi
tistih nefunkcionalnih vidikov delovanja, ki temeljijo na neprimerni regulaciji afekta in
globlji psihični ranjenosti (travmiranosti) posameznikov. Obravnava tako poteka na
zunanji, sistemski ravni, ko s poznavanjem dinamik vzorcev, ki so prisotne v teh
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družinah, lahko načrtujemo tudi primerne intervencije, ki lahko sežejo tudi bolj globoko,
ko je enkrat vzpostavljeno novo, bolj funkcionalno ravnovesje.
Na sistemski ravni so izrednega pomena intervencije, ki se osredotočajo na tri faze:
vzpostavitev primernih razmejitev in identitete, oblikovanje zaupanja in stabilnosti ter
faza razumevanja in novih možnosti (Kelly, 2016).
V fazi vzpostavljanja primernih razmejitev, ki omogočajo tudi razvoj identitete, gre za
preseganje starih in nefunkcionalnih načinov vzpostavljanja ravnovesja v družinskem
sistemu, ki so značilni za družinski sistem z odvisnim članom. Zato je potrebno
vzpostaviti drugačne meje in pravila, ki določajo tudi vloge v družinskem sistemu in s
tem tudi identiteto posameznika. Za družinsko strukturo je pomembna hierarhična
ureditev, ki ureja delovanje in identiteto posameznih podsistemov (partnerski,
starševski, otroški...). Meje med temi podsistemi morajo biti jasne vsem družinskim
članom, biti morajo trdne, a vseeno primerno fleksibilne. V tej fazi dela z družino je tako
potrebna usmerjenost na novo obliko družine, ki pa lahko pomeni takšno spremembo,
da družino vrže iz običajnega ravnovesja, ki so ga kreirali z načini delovanja, ki so jih
narekovali zanikanje, sram in kontrola. Nova konfiguracija družine bo zahtevala tudi
vzpostavitev novih razmejitev, ki bodo usmerjene v okrevanje odvisnega člana in rast
ter zdrav razvoj vseh ostalih družinskih članov, kar pa bo zanje novost, ki bo prebujala
precej tesnobe in zato tudi odpora. Zato je pomembno, da je terapevtska obravnava
osredotočena tudi na pomoč družini pri obvladovanju tesnobe, obenem pa se spodbuja k
takšni spremembi meja in strukture družine, da bo družina dosegla novo normalnost.
Terapevt pomaga družini identificirati vedenjske vzorce, ki delujejo, in tiste, ki ne
delujejo in so škodljivi, obenem pa bo moral naslavljati tesnobo v sistemu na način, da
bo razlikoval tesnobo, ki je povezana z resničnimi grožnjami, in tesnobo, ki je povezana
s pozitivnimi spremembami na novo v družini. Družinske člane spodbuja k temu, da
zdržijo to tesnobo, ki je povezana s spremembami v družini in se uprejo obnavljanju
starih vzorcev, ki so pravzaprav podpirali zlorabo substanc v sistemu. Primer tega je npr.
predelava tipičnih vlog v družini z odvisnim članom, kjer lahko nekdo nastopa v vlogi
družinske maskote ali »družinskega klovna«, ki s humorjem in šalami spravlja pozornost
stran od odvisnega člana in pomaga družini, da preživi, saj lažje zanikajo problem in
prenašajo napetost; takšna sprememba bo verjetno pri »družinskem klovnu« povzročila
tesnobo, ko bo ta družinski član moral poiskati novo identiteto v družinskem sistemu, ki
ni nujno takšna, ki vključuje skrb za to, da razbija družinsko napetost s humorjem,
sprašuje pa se tudi, kako bo še sodil v novo razvijajočo se strukturo družine.
V fazi oblikovanja zaupanja in stabilnosti se družina nadalje prilagaja na novo
strukturo. Čeprav se družina v tej fazi še vedno osredotoča na preprečevanje zlorabe
substanc, pa se fokus tega prenese predvsem na upanje, da bo treznost odvisnega člana
trajna, na tem pa se zgradi zaupanje. Terapevt zato spodbuja družinske člane, da odprto
delijo svoje doživljanje v družini in tudi izražajo potrebe, ki še niso bile naslovljene. To
je izredno intenziven in zdravilen čas, saj se družine pomikajo proti bolj stabilni obliki
njihovega novega ravnovesja. To je tudi čas, ko so posamezni družinski člani spodbujeni
k iskrenemu izražanju svojih želja in občutkov, tudi če niso prijetni in so boleči. Npr.
otroci lahko končno povedo svojim staršem, ki so bili odvisniki, kako je bilo čutiti
razočaranje ob njih. Sorojenci lahko izražajo bes nad njihovim bratom ali sestro, ki se je
borila z odvisnostjo, nad starši pa, ker so ignorirali njihove potrebe. To izražanje
intenzivnih občutkov pa lahko prebuja tudi krivdo. Zato je zelo pomembno, da terapevt
opozori na ta negativna občutja, ki so lahko intenzivna in lahko povzročajo izredno
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nelagodje. Potrebno je omogočiti prostor, kjer bodo primerno procesirana in razrešena,
sicer obstaja tveganje, da bo družina šla v stare vzorce delovanja.
V zadnji fazi, ki jo zaznamuje razumevaje in nove možnosti, se družina znajde v poziciji,
ko je dosegla neko novo stabilnost in ravnovesje. Družinske člane se spodbuja, da se
poslužujejo takšnih vedenjskih struktur, ki bodo podpirale treznost in novo
vzpostavljeno družinsko strukturo. V tej fazi pride tudi do obljube in zavezanosti za
treznost, kar zagotavlja možnost za rast in spremembe starih vlog in pravil, katerih vlogo
je mogoče sedaj razumeti v drugačni luči. Družinski člani so tako bolj čustveno
neobremenjeni in zato nastopi več možnosti za ponovno odkrivanje lastnih ciljev in sanj,
ki so jih prej dali na stran ali zanemarili. Ko družina postaja bolj funkcionalna in
podporna, posamezni družinski člani postajajo bolj sposobni odkrivati lastne potenciale.
Ko te spremembe postanejo trajne in utrjene, družina prične spreminjati svojo dosedanjo
»tradicijo« in spodbujati rast in potenciale posameznih članov.
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