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nem bírja tovább elviselni az otthon fenrr,ílló

az alkoholizmus miatt, az Al-Anon a remény i'izenetét
küldi

Az Al-Anon csoport Al_Anon es Alateen tagok alkoholisták családtagjai

és barátai, akik felfedeáék, hogy megosztják egynvíssal tapaszlalataiL-at,
erejüket es reményüket megújítva bátorságukat é; bizalmukat.

Barátoknak és családtagoknak is kell a segítség.
Barrítok és családtagok gyakran veryes érzésekkel fogadták, amikor
elválasztották őket az alkoholistától' Noha sokan megertik, hogy
az
alkoholistrík betegek, és szükségük van orvosi segítségrJ az alkoholisták
távolléte okozhat egy rnísik problémát azoknak ukii. ottnoo maradtak:
ők
magányosnak,' megszégyeniiltnek es zavartnak érzik magukat. Lehetnek
mérgeselg kudarccal telve' bossásak és kezelbetetlen az ltetttk anyagi
és
erzelmi trimogatás nélkiil' Néhányan vétkesnek ázik magukat,
.ón1ry
könnyebbtiltek meg' hogy az alkoholistának el kellett meinie a hrizból
t-a
csak átmenetileg is' mások aggódnak afelől' hogy mit mondjanak és
csináljanak amikor az alkoholista hazatér.

Gyakran feltett kérdések

Mi az alkobolizmus?
Az_ alkoholizmus olyan előrehaladó alkoholos szenvedély. amely
befolyiísolja az ivó éÍtelmi,.testi és szellenri állapotát. Ha ez
á betegsé!
nem-'áll meg, a vége <iriilet vagy halál lehet. Az alkoholizmui
megál|ításának ma egyetlen nró ja a teljes absztinencia.
Az
alkoholizmusnak sámos sikeres kezeÍese van és nenr reménytelen
eset,
ha időben gondoskodunk a felismeréséről és kezeléséról'

Miért hívják az alkoholizmust családi betegségnek?
A kényszeres ivás befolyásolja az ivót és az ivók rokonságát; emberek
akik.tobbséqében gondoókodnak .óh a
í;; f.l;;;;i "' alkoholista
viselkedésmódját. Mi reagálunk az ivasia, próbáljuf
kontro]lálni azt,

magunkat a közds jelenetek-miatt, de me,gpróbáljuk eryénileg
\19csállottan próbáljuk megálIitani az ivói' Brinosnek érezaik
gondolkodiísmódunkat. magunkat otóI1ut es
bosszankoJunk. Egy tel.;es

'szég-velljük
keze]ni.,

és boldog életből aggodalmas, baragos e. *.g.Jitott
?I"r lesz.
betegekké válunk.

Hogyan segÍt az Al-Anon?

Mi

is

Az alapvető felfogás, bogy az egy€tlen ember' akinek valami
közvetlen
ellenolzese van az alkoholista ftilött. hogy vajon
iszik vag jőzan' az az
alkoholista. Amit mi felfoghafunk a betegitg tíÁe.'"te.ái'
r'"gy

z

felismerjtik kihatással van ránk is. Az Al-Anon és Alateen gyÍilések
segítségévelnyomatékosan váltoaathafunk magunkon az alkoh;listától
Íiiggetlenül, mert csak magunkat tudjuk kontrollálni.

Ilogyan műktidik az Al-Anon?

Az .Al-Anon remény és
megvigasztalódunk
!l..e1Íyt.l.}

bátorságot ajánl. A gyűléseken
és megtanuljuk" hogy a helyáet nem tul őhé4 nem
erővel legyozhető az. Az Al_Anon tud gondoskodni egy

jobb. kilátásról az alkoholista problémából, amibe
beleÜonyolóJtunk. .q
tagok alkalmazák a pfogramot és hiszik' hogy csinálnak valami
alkotót

és érdekeset az

élettikkel. nz AI_Anon segitő ajánlatai néllíil
az alkoholizmussal való küzdelmá hossádalmas és túl
nehéz. E tud.ís nélktil idegesekké és érzékenyekkéválunk;
gondolkodásunk .lavaÍttíválik és helyzetünk kilátástalanná.

többségünknek

Magatartásunk megváltoztatá$íval csökkenni iog megsállottságunk a
másik személy ivásával, gondolkodásával és viselkidesével szemben.

Hogyan viselkedjek az alkoholistával, aki hazatér?

Az alkoholizmus egy

betegség. Nem segítségfelhozni a múltat vagy
megpróbálni biintetni az alkoholistát a betegsége miatt. Vidam es bátoríió
viselkedés teremthet egy kellemes tégkirt. Az Al-Anonban megtanuljuk

megteremteni

a

reménnyel kezelni.'

régi nyugalmat és minden napot bizalommal

és

Igényel_e a gyógyuló

alkoholista''speciális'' figyelmet?
Ha képesek vagyunk egyforma szereteftel, figyelemmel ö,sszetartani
minden családtagot, csökkenthetjük a betegség okoáa ldrt mindenkiben.
Nem kell lebegni (őrködni) az alkoholista felett éber aggodalommal. Ami
fontos ery alkoholistának, hogl a család és barátok ne fudálékoskodjanak

a ryógyulás felett, hanem döntsenek és fogadjak el felelősséggel, hogy az
alkoholistának méltán tartoznia kell valahová.

Próbáljam oltalmazni az alkoholistát?
Ne. Ez nem volt segítségaz ivás alatt sem és nem segít a gyóglulrísban.

Mi a saját

cselekedeteink következményeiért tartozunk teljes
felelősséggel. Ha megpróbáljuk kontrollálni a helyzetet' ha aggódunk és
fontoskodunk a biaonság és mások jólete felett, nem engedjülg hogy saját
lábára álljon. Ha mi a saját gyógyulásunka figyelünk es nem az
alkoholistáéra, várhatóan nem tartózkodunk attót, hogy titkoljuk a
kellemetlen valóságot vagy próbáljuk ellenőrizní az alkoholista tetteit.

Ilogyan tud az alkoholista felelőssé válni?

Ez

egyénenkéntváltozó. Sokan lelkesen keresik he|yüket otthon, az
iskolában vagy a munkában' mások nem. A józan élet helyr eállításőhoz
rnindenkinek időre van szülrsége. Aggódásokkal és probiérruikkal kell
megbirkóznia az életben, amik nem tűnnek el, csd mert abbahagyta az
ívást. Mi lemondunk az ivásért való felelősségünkről, átadtuk aÍ az
alkoholisLínak, akinek emiatt még sámos elintéznivalója lehet. Hagyjuk
azokat, akiket szeÍettlnk visszaszerezni a felelősségii&et, nekiink ez
segíteni fog, hogy abbaharyjuk a másik irányítását es ezzel alkalmat
adunk a másiknak' hogy visszaszerezze az önbecsülesét. Ha a dolgok
mégsem mennek úgy, ahogy mi szeretnénk próbáljuk meg elkerulni a

kritiálást.

Hogyan állíthatom meg a haragomat és félelmemet?
Félelmünk és haragunk csökkenni fog, amikor más emberekkel vagyunk'
Fokozatosan részt veszünk a gy.riléseken es beszélünk a problénrráinkól az
Al_Anon és Alateen barátokkal, megtanuljuk aa' hogy mi irányítjuk
gondolatainkat és érzóseinket. Segítség az is, ha telefónon tartjui a
kapcsolatot, vary kiválasaunk egy sponsort a tagok közül, aki segít

értelmezni a programot, eszközként használni
gyiiléseket, az irodalmat... stb.

a

gyógrulásboz

a

Hogyan lebetek boldog?

Az első

Et, hog) erőtlenek vaglunk az atkoholtat
teremthetÍjnk boldog vagy boldogtalan Íelyzeteket de nem
váltoáathatjuk meg az embereket olyanokki, ámty"n.. mi akariuk. Az
igazság az' hogy más ember nem felelós a mi boldogságunkért. Visszajön
békénkezeknek a korlátoknak az elfogad.ísával es iog-y nincs hatalmunk
lépésben felianerjiik

szemben.

Mi

miís.. emberek-

felett' így bátran és sonendben'

kezelhetetlen életiinket'

helyreíllíthatjuk

Mit mondhatok gyermekeinknek?
Ezt

a tényt nehéz elfogadni a gyermekeinknek is' mert az alkoholizmus
az
élettilae is kihatással van. A tapasztalatok aÍ mutatják, hogy a
nehezteleseket a két szülő érdekében le lehet győzni. Gyermékeinknek
fudni kell a^, hog) ez eg', betegség, de nem reiiényel"n. Tudniuk
k.ll.
hogy mindenkinek lehetséges a legiobbat megszerezni. Fóleg azt
kell
tudniuk, hogy ők nem okai az alkoíolizmusnalr] Ha nyittaL
[i'mjt:teset
és türelmesek varyunk a gyerekekkel, valószinűleg ot is
teivaetuet es
tÍlrelmesebbek lesznek mindenkivel

ő
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Meddig veszélytelen otthon alkoholt felszolgálni?

A

válasz változó. Nem tarthatjuk távol az alkoholistat az ivástól, ha
a szesz€sitalt a házból, de vannak' akik kéri(
hogy józanságuk elején tegyék félre az italt. Másraszről a gyógruló
.alkoholista zokon veszi' ha szívességből és oltalmaásból abbahagyják az
otthoni alkoholfogyasztást. Általában eá köZösen és megfontoitan kell
egyszerűen eltávotítjuk

eldönteni.

Mit csinálhatokJ vagy mondhatok?
Csakis önmagad légy, az sokkal jobb neked' Próbáljunk meg kedvesek
lenni szerettünkhtiz, mint a barátainkhoz.

Egy személyes történet

Férjem alkoholizmus miatt kórházban volt.

Az

életem annyila

összezavarodott az otthonunkban lévő alkoholprobléma miatt és láthatóan
nem voli megoldás..Áz életünk lidércnyomás volt; én valóban azt hittem a
férjem elrnebeteg. o egy kettős személyiséget fejtesztett ki. A gyerekek
és én félelernben éltiink miatta. Azt gondoltarq hogy ő az egyetlen ferfi
aki így viselkedik és én va$'ok az egyetlen asszony aki ezt tapasttalja'
Aáán olvastam az újságban az Al-Anonról. Nagyon meglepódterq hogy
létezik ilyen szeÍvezet. Már az elsó perctől hamarosan bebizonyosodott,

amikor találkoztam néhány nővel és másokkal, hogy nekik is sámos

tapasztalatuk volt már eztigyben, mint nekem. Azonnal rokoni érzelmeim
lettek, mert az ő történeteik olyan hasonlóak Voltak az enyémhez. Nem
'szakíthattam félbe a beszélgetést; bár éreztem ók az err töÍténetemet
rnondják. Már az elsrj este megtanultam néMny Al-Anon slogent. Az
egyik kültinösen életem reszévévált: Hagyd menni es hagyd Istent lenni.

Ez

yezetett engem napról napra. Az új barátaim adtak nekem egy
fÚzetecskét, amit elolvastam elejétól a végéig.Becsületesen

végrehajtottam amit tanácsoltak és bámulattal láttam, hogyan múlt el a
szakadatlan zsémbelés,az önsajnálat, keseniség amik nehezítették

problérruíimat. Énmár megpróbá]tam mindent] így elhatároztam,
meglróbálom ezt a programot alkalmazni az életemÍe. Nem remélterq
hogy a férjem egy hónapon belül hazajön a kórházból így elkezdhettem a
munlűít. Azóta ő ott csatlakozott az A'A'-hoz. Énki akartam taláIni.
hogyan segíthetem őt és hogyan segíthetek magamon. Nekem nagy
szükségem volt a prograÍnÍa, amíg nem ismertem alkoholistát soha nem
hallottam az alkoholizmusról. Amikor az alkohol fontossá vált a férjem
sámára, nem csak az ó életétkormányozta, hanem az enyémet is.

Gyakran nem

ji'tt baza vary

elfeledkezett

a

találkozónkról

vagy

kiprovokilt egy veszekedést, elnézéstkért tőIem majd újra elment, néha
hazaadta a fizetését vary egyáltalán nem. Énmindenesetre emlékeáetni
akartam, de tökéletesen meg voltam elégedve aZ új életeÍnmel. Mielőtt az
Al_Anon gyÍilésre mentem nem hittem, hogy szükségem van segitségre.
En dolgoztar[ hogy eltartsam a ryefekeinket, es beismerem, éIveztem is,
hogy milyen jól irányítok mindent. Az Al_Anon program segítségével'
nyíltan szembené^em ezzel a helyzettel és felfedeztem, hogy nem
töÍódtem igazán a gyermekeimrnel. Amikor nem voltam elfoglalt a
házimunkitól és mosástól, akkor aggódtam a holnapért; a következő
hétért,a következtí hónapért és minden elkövetkezó évért.Elhagyam
minden barátomat, mert nem akartam, hogy megtudják a mi
problémánkat. Azt mondtam magamnak, nincs időm a barátaimra.
Élfelejt"tt"* hogyan kell nevetni. Azután jöttem rá, amikoÍ részt Vettem
az Al_Anon programban, hogy a gyerekeim sem nevetnek már olyan
sokat. Íry a dolgok nem mehetnek olyan jól és nem voltam olyan
tökélet€s, mint ahogy elgondoltam. Amikor a férjem hazajött. fokozatogan
tanultunk meg nyíltak lenni egymással; hátunk mögött hagyva egymás
dolgait. Azóta a férjem józan az A.A'-ban es én újra ráébredterr1 hogy
milyen kitiínó személyiség' Ezt teljesen kizártam a gondolataimból
amikor ivott. Ha a férjem újra elktivetné a^ ahibaL hogy iszik eszembe
juttatnárn' hogy erótlen vagyok az alkohol felett. és hogy semtnit nem
tehetek hosl öt megváltoáassam. Csak magamat tudom megváltoztatÍli.
A gyerekek és én tudjulq hogy nem vagyunk felelósek az alkoholista
viselkedéséért.Az Al-Anon és Alateen támogatásáVal tudunk
összpontosítani a saját gyógnrlásunka. Vannak még napol amikor
álmomban vísszajönnek a régi emlékek és ez alól úgy tudom kihúzni
magam, hogy telefonon felhívom néhány Al-Anon banítomat; máskor
majdnem elkövetek egy hibát és kell a rájékozódrís müt még nem vagyok
elég gyakorlott az Al-Anon progtamban. Nekem szükségem van az A1Anon gyűléselae akár iszik a férjem akár nem. Ez az én ütam a békésés
boldog élethez. Bármi történik csak a mai nap sámít. Kiliasmáljuk és
élvezzük Isten segítségévelaz életet amennyire a legjobban tudjuk.

Az Al-Anon program alapja a Né}'telen Alkoholis!ák javasolt Tizenkét
Lépese ami alkalmazható a mi életünkre.

A Tizenkét Lépés
l..Bejsmertiik' hogy tehetetlenek vag1unk
az alkoholizmussal

'irányíthatatlanná vált.

'zemben'

életijnk

egy nálrurlmál íelsőbbrendíi Erő helyreállíthatja
i;ill'Jjr^1!',,i1*".,.hogy
Beismerjük, hogy a mi reakcióink
nem voitak nrindig helyesek és hogy
szükségiink

van segítségle'
Ellratiiroztuk, hogy akarafunkat és
éle tür]ket a sajól
Íe!íogásunk szeinti Isten
gondjaira bizzuk. bármiféIe fogalnrunk
is volt róla'
L,gy olyan kedélyállapotot (erenrtlink.
magunknak. amiben képesek vagyunk
elfogadni ''tlagyd menni és hagyd Istent
Íenni,..
4' Bator és félelemmentes erkö|c5i leltárt
készítettiinkmagr.rrrkról'
BecsÜletesen szembenézünk a tévedéseinkkel
es hibáinkI?|
5. Beismeltük lstennek. maeunl_nak
es.gv t"r.uuret*'üut hibáink lenyegét.
BevalJjuk bizalmasan *uel;b."k e. u
Felsőbb Erön}mek a lévedéseink;t. Azután
rábízzú egy barátunloa'
6..Telj€sen készen álltunk arra- hogy
Isten megszsbadítson

j'

jeliemhibáinktól'

minket

Hailandóvá

t'og}m"grzuüái"i'ir.

u
"ar"i[ "'.",
emberi tulajdonsrigainktól'
""-ti'e""'.,
7. Alázatosan kértük lt. hogy szüntesse'meg
fogyatékosságainkat.
Eltsmerjti{(. hogy sziikséruii van
az o segítségére,hogy megszabadulhassunk
-

hibáinktól.

8' Jegyzékt'e_vettük mindazokat, akiknek
valaha krírára voltunk és készek
volttlnk nljndnyájuknak ióvátételt nyujta"i
j"u
kell tennünk azokat a hiúatat, amiket
elkövettünk.
9' Akiknélcsak tehettiilg közvetlenül
tettutjjva'u" ot ozott tárt csak azokkal
téve kivételt. akik esetében ez nekik-vagy
másvalakinek kellemetlen Iett volna.
Gondosan kiénékehük cselekedeteinkli' h;sy
n,ou'n*
súlya alól.

E.rer"i"liir.''_"i*i;fi;

;;;;;"il;il:ilni.."

l0' Foljtatttlk

a lelkiismerewizsgálatot.

és ha hel}telenül cselekedtrink
valamiben. azonnal beisnrerttik.
Éberen ngv.r""ri, n.gy r"ü"-"t"i""^
-. -**''
el]enörizzük és kijavitsuk magunkat
és viselkedesmodirnk*
l ' lma es elméIkedés által
igyekeaÜnk

elmélyíteni Istennel való tudaros
'lkapcsolatunkat bármifele fogalmunk
ls volt róta. mináig
L"ei-r"ilr.*"a*'
nogy akaratát megismerjÜk és ennek
véqrehairásához tai" "'J

;;;,i:;'

Yegul megvalósiÜuk. hogv a maeasabb
"-i;
tstenirnt rirmurur_aJi'iáíl':i'i

cselekedetünkre.
l2. Miután ezeknek a lépéseknekaz
i

gyet"aiin

tr

meg.,il'';'';ffi

nregnyilvánulásában

ililf"fl:lT:T:

követtÜk

"i:TJiT;::il:];;íüf

''a."

Í[i

A mi felelósségünk. hosy sesítsijhk másoknak
mint ahogy nekÍink segítettek az

Al_Anonban

7

Az Al-Anon szlogenek segÍtségéről
minden nap' használják a
59Í:Yé+i\."clai'
lmát. -bzek könnyítik a bennÍink

slogeneket és a Békesség
lévő fesáiltséget és kellő megvilágításbá

helyezik problémáinkat.

FIRST THINGS FIRST - Etső dolgokat először
Ez egy emlékeztető a vállalásunkra ámit végre kell hajtanunk

dolgokat kell előterbe helyezniiLrr* amik

igaá

fontosal'

és azokJt a

LTT Go AND LET GoD _ Hagyd menni és hagyd Istent tenni
Vannak idók amikor tul zavarosak vag1unk á bilcs elbatározások
megvalósítástíhoz' akkor legjobb segítséget kérni a Felsőbb Ertinktől,
benne megtalálni a megoldást.

LIVE AND LET LI\IE_ Élni es étni hagyni
Ez aá jelenti, hogy jól ki kell haszrrálnunk az életünket

a teljes élethez
minden napot élvezníkell, bármilyen jó dolgok történnek velünk. Arra is

figyelmeaet minket' hogy nem kritizálhatunk vagy hibáaatbatunk
másokat azért amit csínálnak vagy mondanak; nogy iáulat meg a mi
beavatkoásunk nélkül az üdvösséghez vezető utat.

EASY DOES IT _ Csináld könnven
Emlékeztet minket' hogy a fesaiítség ártalmas és az ösztönös cselekedet
csak bajhoz vezethet; lassanként lépésttudunk tartani magunklál, amikor
több lazítással helyreállitjuk kedélyállapotunkat'
JUST FOR TODAY - Csak a mai nap
A múltértbánkódni és a jÓvóert lettegni egyaránt hiábavaló. Az Al_
Anonban mi próbálunk csak a mai napban élni, és minden napot a
legjobban élni.

a

Ez az anya8
sP-8 '' Hoúe|'ard Bound " címílcÁL ifodalom mögyarra fdrdílott kiadván\,a. Ez a
kladvány wso iöváhagyásra vál
Al-Anon / Alat€en családi
111r.al-irnon.hrt
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