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Otwieraj¹c tê stronê 
zrobi³eœ pierwszy krok 

byæ mo¿e zacz¹³eœ/aœ dopuszczaæ do siebie myœl, 
¿e masz problemy z alkoholem 

i prawdopodobnie chcesz coœ z tym zrobiæ. 

Pewnie myœlisz:
„co mi jest, czemu nie mogê piæ normalnie?”

„czemu pijê, chocia¿ wiem, ¿e to przyniesie same problemy?”

„dlaczego nie potrafiê przestaæ piæ?”

lub próbujesz siê t³umaczyæ:
„przecie¿ nic z³ego nie robiê”

„po prostu lubiê wypiæ”

„pijê, bo ¿yjê w stresie”

Mo¿e inni Ci mówi¹: 
„gdybyœ mia³/a siln¹ wolê...”

„nie wiesz, kiedy powiedzieæ doœæ”

„gdyby zale¿a³o Ci na rodzinie...”

Przede wszystkim wiedz, ¿e uzale¿nienie od alkoholu jest chorob¹ i mo¿na j¹ leczyæ, 
podobnie jak wiele innych chorób. 

Jest chorob¹, która postêpuje, pewnie zauwa¿asz ró¿nicê miêdzy tym, jak wygl¹da³y Twoje 
kontakty z alkoholem parê lat lub parê miesiêcy temu, a jak wygl¹daj¹ teraz. 

Je¿eli picie ju¿ przynosi Ci k³opoty w pracy, w domu, w ¿yciu osobistym, masz problemy 
ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, wiedz, ¿e dalsze picie bêdzie pog³êbia³o te straty. 

Jednak uzale¿nienie od alkoholu to nie wyrok oznaczaj¹cy stoczenie siê na tzw. „dno”, 
poniewa¿ to od Ciebie zale¿y decyzja co z tym zrobiæ.

Uzale¿nienie od alkoholu mo¿esz leczyæ, czyli po prostu zatrzymaæ!
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PAMIÊTAJ !

Uzale¿nienie od alkoholu mo¿esz leczyæ, czyli po prostu zatrzymaæ!

Byæ mo¿e próbowa³eœ/aœ ju¿ to zrobiæ.

Byæ mo¿e doœwiadczy³eœ/aœ poczucia winy i bezsilnoœci. 

Mo¿e te¿ próbowa³eœ/aœ ograniczaæ picie lub zaprzestaæ picia na jakiœ czas. 

Te próby prawdopodobnie nic nie da³y, bo prawie niemo¿liwe jest poradzenie sobie 
z uzale¿nieniem bez pomocy innych ludzi. 

¯eby zatrzymaæ chorobê 
i zacz¹æ ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia 

potrzebujesz innych!

Je¿eli do tej pory próbowa³eœ/aœ poradziæ sobie sam/a najwy¿szy czas:

- pójœæ na meeting, czyli spotkanie Anonimowych Alkoholików 
  i pos³uchaæ, co mówi¹ o sobie, 

- zg³osiæ siê do poradni odwykowej i rozwa¿yæ mo¿liwoœæ 
  podjêcia leczenia (czyli terapii).

Nie masz nic do stracenia, a mo¿esz zyskaæ 
zdrowe, normalne ¿ycie. 

Mo¿esz odzyskaæ wiarê w siebie, godnoœæ, szacunek, 
wewnêtrzny spokój i prawdziw¹ radoœæ.

Mo¿esz oczywiœcie nie robiæ nic, 
czyli nadal piæ próbuj¹c zapomnieæ o stratach, 

jakie Ci to przynosi i czekaæ na tzw. „dno”.  

Czy jednak do¿yjesz tego „w³aœciwego" momentu?

Nie czekaj!
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