Alkoholizmus -

závislost, která ničí miliony lidských životů
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ÚVODNÍ SLOVO - Alkohol a co s ním?
Myslím, že pro představu o
tom, jak je alkohol nebezpečný a problém alkoholové
závislosti vážný postačí tyto
holá data, která jsem našel
na internetu:

v ČR? Pamatujme na americké zkušenosti s prohibicí
v 30 letech, celý organizovaný zločin vznikl právě z
popudu prohibice.
Modlit se proti duchu alkoholismu? Potom si vytáhněme vlastní třísku z oka. Jak na tom jsme? Já mám
k alkoholu poměrně tolerantní přístup, příležitostně
se napiju, mám rád kvalitní alkohol a je pro mne
doplněk společenského života. Několikrát jsem
zkoušel , když jsem někde byl nepít, a nebylo to
zase tak jednoduché jako to vypadalo. Neměl bych
úplně čisté svědomí, kdybych se začal modlit proti
duchu alkoholismu, ačkoli je samozřejmostí, že se
neopíkím...
Tak potom co? Jaký zaujmeme jako křesťané postoj?
Je to o mnoho složitější, než postoj k nelegálním
drogám, protože v tom člověk je osobně namočený.

Průměrná spotřeba 100% alkoholu: 9, 9 l na 1 obyvatele a rok (=159,8 l piva, 8, 3 l destilátů, 16, 1 l
vína. Češi jsou třetí největší pijani na světě. Každý
čtvrtý obyvatel starší patnácti let se „napije“ alespoň dvakrát týdně. V průměru každý Čech včetně
kojenců konzumuje ročně sto šedesát litrů piva (viz
výše). Milion obyvatel má vážné problémy s nadměrnou spotřebou alkoholu. Tři sta tisíc občanů
ČR je na alkoholu závislých. V roce 2002 Češi „pod
vlivem“ způsobili 9500 dopravních nehod, při kterých zemřelo 136 lidí. Pět procent manželství končí
kvůli opilství. Alkohol stojí v pozadí většiny případů
domácího násilí. Na následky přílišného popíjení
umírá více lidí než v důsledku užívání ilegálních
drog. Stát má z prodeje lihovin ročně kolem patnácti
miliard korun. Dle průzkumu ve 4. třídách základních škol 35% žáků opakovaně požilo alkohol. U nás
se děti setkávají s alkoholem poprvé průměrně v 11
letech, což je nejdříve v EU. 13% dětí ve věku 13-15
let se dokonce opíjí 3× týdně.

Alkohol v České republice zaujímá velmi silné postavení, založené na tradici tolerantního postoje vůči
němu. Dle mého názoru jde o určitou duchovní
pevnost, která je zde pevně zakotvena. V některých
církvích je alkohol zakázán, zvláště v USA a výsledky
studií, které zkoumají alkoholismus jsou nejednoznačné.
Co sleduji tímto příspěvkem? Především chci, abychom se nad tématem zamysleli a našli k němu svůj
postoj, který je odůvodněný. Na podzim Vás všechny
zveme na setkání poradců a příznivců Bodu obratu
do Brna, kde bude alkohol a alkoholismus tématem.
Počítáme s panelovou diskusí na toto téma, zvláště
na téma našeho postoje k alkoholu, jako křesťanů,
občanů, rodičů, partnerů, zaměstnanců, řidičů atd..
Těším se na Vaše názory, postoje, poznatky, zkušenosti.

A teď nastává otázka co s tím? Potřebuje každý
nějakou svou drogu? Písmo říká, že jediný, komu
máme sloužit, je Kristus. Pro mne samotného byla
tato data, přestože jsem zvyklý ze své profese na
různé věci, velmi drsná, zvláště, když si je člověk
přečte takto dohromady. Bojovat za zákaz alkoholu
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Na závěr několik vybraných pasáží z písma, které s
tématem souvisí: 1Kor. 10:23 až 10:33, 1Kor. 8:9 až
11, Řím. 14:1 až 14:17
Některé zvlášť trefné pasáže : Přísloví 23: 29 až 35
Mějte se pěkně, Bůh Vám žehnej a doufám, že se
uvidíme v září v Brně.
				
Marek

http://www.drogy.net/portal/alkohol/statistiky-4/
http://www.plbohnice.cz/nespor/esp03.pdf

Anketa
A nketní

otázky :

bez Boha. Člověk Mu může

1.Sloužil/a jsi už člověku s problémem
závislosti na alkoholu?

klienty a jejich problémy vydat do rukou, prosit o
vedení, nechat Ho jednat.

2.S čím jsi se potýkal/a u sebe?

Také je pro mě někdy obtížné zaujmout nějaký
postoj k situaci klienta, odpovědět si na otázku, do
jaké míry je klient sám

3.S čím u toho, komu jsi sloužil/a?
4.Co považuješ za největší problém?

zodpovědný za svůj stav a do jaké míry je obětí okolností (rodinného prostředí, traumatických událostí,
atd.). I tady je

5.Máš nějakou radu pro ty, kteří slouží
lidem s problémem závislosti na alkoholu?

pomocí hledat moudrost u Boha.

1. Ano, jako praktikant a později dobrovolník v Teen
Challenge Brno. Moje služba spočívá spíše v setkávání s alkoholiky, přípravě jídla a neformálních
rozhovorech s nimi, případně zajišťování některých
vedlejších věcí, než v poskytování
konkrétního profesionálního poradenství.

3. S nízkou, nebo žádnou motivací ke změně, k boji
se závislostí. Většinu klientů, se kterými jsem se
setkala, trápily následky
jejich životního stylu (zdravotní problémy, bezdomovectví), ale nechtěli řešit příčinu, kořen problémů
- závislost na alkoholu.

Také často hledali chybu v okolí, v systému, lidech
2. Především s nejistotou, nedůvěrou v sebe, že kolem sebe, zaujímali postoj oběti, odmítali zodpobudu těm lidem něco platná, obavou, že jim nebudu vědnost za svůj stav.
schopná dát adekvátní rady,
4. Právě neochotu závislých tento problém řešit.
poskytnout jim oporu a motivaci. V tomto ohledu si Chtějí, aby jim někdo poskytl byt, práci, chtějí se
neumím moc představit, že bych tuto práci dělala uzdravit, ale přitom
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STALO SE

zároveň pokračovat v pití, což je nemožné.

5. Není dobré chtít ty lidi spasit, zachránit, platí (jako Na Seči proběhla další z konferencí BO, kterou jsme
vlastně u pomáhajících profesí obecně) že to nejdů- pořádali spolu s odborem mládeže AC. Tématem
ležitější - rozhodnutí
koference byla sexuální závislost a poradenství. V
a vůle závislost řešit, musí udělat klient sám. Pracov- praxi přijeli sloužit bratři z Pure Life Ministries, kteří
ník ho může pouze podpořit, posilovat jeho motivaci. slouží sexuálně závislým již více než 20 let. Semináře
je možné získat v Mp3 za 180.- . V rámci konference
Důležité je se modlit,
jsme také přeložili knihu „Sexuální závislost - biblická
za klienty i za sebe, abychom měli od Boha moudrost příručka pro poradce“ a „ U oltáře sexuální modly“,
a vedení.
která je praktickým průvodcem v pastoraci sexuálně závislých. Knihy si můžete objednat na www.
krestanskyzivot.cz, Mp3 pak mailem na adrese bodu
1.Několikrát jsem se snažil pomoci závislému
obratu. Na semináři bylo zhruba 50 účastníků, kteří
člověku na alkoholu, z toho pouze v jednom
jej hodnotili velmi kladně s odkazem na prohloubepřípadě šlo o oboustranou aktivitu (ten ní, takže pravděpodobně v budoucnosti zahrneme
dotyčný o to vskutku stál).
toto téma dále do našich vzdělávacích
„Pojďte
ke
mně
všichni
kdo
jste
plánů.
2.Velmi brzy jsem
obtíženi
a
já
vám
dám
odpočinout“.
došel do bodu, kdy
jsem mimo mod- Ježíšova slova dávají naději na
litby už neměl co odpočinutí od všeho, co do naše.
ho života vnáší bolest.
nabídnout.

Praktická pomoc

3.Abych rozpoznal klam, o který se mimoděk (aniž si to uvědomoval či plánoval) často Josh Mc Dowell, Bob Hostetler
snažil. Dále samozřejmě jeho sebelítost i sna- Mladý člověk, který zápasí s alkoholismem, velmi
ha přehodit vinu za svou situaci na partnera nutně potřebuje pomoc. Nemusí jít o pokročilou
či někoho jiného...
závislost. Dokonce i když si tento člověk neuvědo4.Těžko dostupnou ryzí upřímnost dotyčné- muje, že potřebuje pomoc, měli bychom moudře a
citlivě hledat způsob, jak mu pomoci. Před tím, než
ho.
budeme mluvit o tom, jak to můžeme udělat, bych

5.Snad jen povzbuzení, že i jeden vysvoborád uvedl, čím jim rozhodně nepomůžeme: kritikou,
zený život má nevypočítatelnou cenu...

přemlouváním, vynucováním, výhrůžkami, schoMichal Romanský, starší sboru Křesťanské spole- váváním a vyléváním alkoholu, vyvoláváním pocitu
čenství Brno
viny, použitím fyzické síly, atd. Následující rady vám
mohou pomoci v zápase o závislého.
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ké sebevědomí. Proto buďte velmi opatrní, abyste
ho nekritizovali a neodsuzovali. Místo toho jim dejte najevo přijetí a ocenění. Buďte jemní, otevření,
dávejte najevo potvrzení jeho hodnoty.

1.Naslouchejte: Pozorně
naslouchejte
nejen tomu,
co závislý říká,
ale všímejte si
toho, co dělá,
co vyplývá z jeho slov a skutků. Pamatujte na to, že
alkoholici jsou mistři v manipulaci a zapírání. Odolejte pokušení „kázat“ mu a hádat se s ním. Snažte
se komunikovat neverbálně. (Psycholog K. Collins
navrhuje: „Pokud opilý spadne na podlahu v obýváku, nechte ho tam ležet. Nepomáhejte mu do postele.“) Používejte otázky, které na něj nebudou útočit.
„Mohl bys mi o tom říct víc?“ „Proč se zlobíš?“

Veďte

ho správným směrem :

nejlépe tak , že ho povedete

Z ávislému

pomůžete

následujícím smě -

rem .

1. Jemně, ale zároveň pevně ho veďte k tomu, aby
pochopil a přiznal sám sobě, že má problém s alkoholem. Může vám k tomu pomoci následujících osm
otázek.
·
Stává se ti někdy, že se těšíš na alkohol, když
máš něco dělat?
·

Piješ tak rychle a tak moc, jak je to jen možné?

2.Přistupujte k závislému s empatií: Snažte se za
slovy a skutky závislého rozeznat, co cítí, co prožívá
a co si myslí. Snažte se mu porozumět. Projevujte
empatii a ochotu porozumět následujícími způsoby.

· Piješ někdy víc, než bys měl (podle svého názoru nebo podle názoru druhých)? Pokud na tuto otázku odpoví „ano“, pak je z 90% jisté, že má problém
s alkoholem.

·

buďte k dispozici, když je to potřeba

·

během rozhovoru udržujte oční kontakt

·
Piješ někdy sám? (Nemusí být sám fyzicky, ale
je se skupinou lidí, kteří nepijí.)

·

přikyvujte, abyste mu dal najevo, že mu rozumíte

·

při rozhovoru seďte proti němu, nakloňte se

·
Opatřuješ si alkohol do zásoby, aby sis byl jist,
že nebudeš „na suchu“, když se budeš chtít napít?
· Když máš depresi nebo je ti smutno, pomyslíš si
„Kdybych se tak mohl napít, hned bych se cítil líp“?

k němu
·

reagujte na klíčová prohlášení závislého

·

trpělivě čekejte, když se závislý odmlčí, když

· Jsi schopen pít více než dříve a přitom normálně
„fungovat“?
· Měl jsi někdy problémy pamatovat si, co jsi řekl
nebo udělal pod vlivem alkoholu?

pláče nebo dává průchod svému hněvu

Pokud odpoví kladně alespoň na čtyři otázky, je jasné, že má problém s alkoholem. Pokud vám závislý
odmítá otevřeně odpovídat, předložte mu důkazy,

3.Potvrzujte jeho hodnotu: Pamatujte, že většina
alkoholiků prožívá intenzivní úzkost a má velmi níz-
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mluvte o konkrétních projevech problému s alkoholem v jeho životě. „Bylo včera v noci tvým záměrem
přestat se ovládat?“ Vyhněte se nekonkrétnímu
obviňování. „Ty jsi hrozný.“
2. Veďte závislého k Bohu. Veďte ho k vyznání hříchů a pokání a pomozte mu poznat a přijmout Boží
lásku a odpuštění. Veďte ho k poznání, že mu Bůh
nabízí milost a sílu. Veďte ho ke každodenní četbě
Bible a k modlitbám.
3. Informujte rodiče a zapojte je do pomoci závis-

lému. Pokud jde o mladého (dospívajícího) člověka, informujte co nejdříve jeho rodiče a snažte se
je zapojit do pomoci závislému. Ačkoliv si někteří
rodiče odmítají přiznat, že by jejich dítě mohlo mít
problém s alkoholem, jejich spolupráce a podpora
jsou nezbytné pro úspěšnou pomoc a uzdravení.
4. Zjistěte možnosti léčby a další péče o závislého.
Pomozte závislému zvážit, zda by neměl požádat o
přijetí do programu pro závislé
			

Podpořte ho
Pokud je závislý už schopný
čelit svému
problému,
podpořte ho
v jeho úsilí
tento problém
vyřešit. Jemně ho veďte,
povzbuzujte
ke změnám
v jeho životě
a charakteru,

Kde hledat informace
Jedno z minulých témat se týkalo spoluzávislosti - Marek k němu napsal odborný text, který můžete nalézt
na adrese: http://www.forum.bullet-in.cz/clanky/clanky/spoluzavislost---specificky-krizovy-stav
Organizace, které se zaměřují na pomoc alkoholikům naleznete na těchto adresách:
www.teenchallenge.cz I http://aacesko.sweb.cz I http://armadaspasy.cz I

I e-mail: bodobratu@gmail.com
I Petr Král, Šluknov, tel: 777 180 549 I www.bullet-in.cz
I Marek Novotný, Brno, tel: 777 179 363 I www.tcbrno.webgarden.cz
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Téma- „Alkohol“ - alkoholová závislost
Po Portugalcích a Irech jsou Češi (v přepočtu na hlavu)
třetími největšími konzumenty alkoholických nápojů na světě. V pití piva jsou na celé planetě vůbec nejlepší (bohužel je to jediné stabilní České prvenství).
Skleničku si čas od času neodřekne devadesát procent
obyvatel starších patnácti let (a to si přitom sedmdesát
procent populace myslí, že je alkohol droga jako každá
jiná!). Častěji svodům podléhají muži než ženy. Pánové
se „nalévají“ bez ohledu na vzdělání v podstatě stejně. Z
dam mají sklony k „nadměrnému pití“ především dobře
vydělávající vysokoškolačky. Nejčastěji holdují alkoholu
příslušníci věkové skupiny 35 - 44 let. Z průzkumů vyplývá, že každý čtvrtý Čech neodolá vábení minimálně dvakrát týdně a každý druhý se alespoň jednou do měsíce
uvede do „mírně společenské nálady“. Milion lidí v ČR má

s nadměrným pitím vážné problémy, dalších tři sta tisíc je na
alkoholu závislých.
Z těchto informací si každý z nás může udělat jednoduchý obrázek: každý zhruba desátý člověk má více než vážné
problémy s alkoholem a pravděpodobně někdo v našem blízkém
okolí tomu čelí. Kolik bolesti, zničených rodin, zkrachovalých životů za tím je? Jak se to odráží na naší mentalitě?
Poslal nás Ježíš sloužit těmto lidem? Umí se s tím církev
vyrovnat? Víme jak na to? Věříme, že evangelium je mocí
Boží a nadějí i pro alkoholika? Není dnešní církev již příliš zklamaná z neúspěchu a obrací se jen ke „zdravým“?
Témata, která jsme pro náš seminář zvolili, jsou věříme
aktuální. Jste všichni srdečně zváni. Vstup volný. Náklady
pokryjeme formou sbírky.

19.9.2009 Brno, v modlitebně církve Slovo života na Novobranské ulici č.4.
10:00 -12:30
		
		
		
13:00 - 16:00
		
		
		
16:00-17:00

S pecifika alkoholové závislosti
- v čem se alkoholová závislost liší od ostatních forem závislosti, v čem je stejná
- sociální prostředí, jako faktor vzniku alkoholové závislosti
- osobnost alkoholika, genderové zvláštnosti ve vztahu k abstinenci a léčbě
P roces vedoucí k abstinenci
- závislý na alkoholu v kavárně Teen Challenge nebo jiném typu poradenského zařízení, na ulici, nebo v PL
- závislý na alkoholu v léčebném programu
- závislý na alkoholu po úspěšném dokončení léčebného programu
C o může církev dělat ? R eálná očekávání , skutečná pomoc : panelová diskuse

Seminář povede Mgr. Marek Novotný (vedoucí poradenského centra pro závislé a jejich rodiny), Bc. Petr Král
(vedoucí programů Bodu obratu a programu TC) a
Ivan Vlachynský (dlouholetý pracovník Teen Challenge,
vedoucí poradenství klientům programu TC), všichni
mají dlouholeté zkušenosti v pastoraci i vedení poradenských setkání.

Seminář je otevřen všem, kteří mají zájem o téma pomoci druhým.
Pro dobrovolníky Bodu obratu je to návazné sebevzdělávání, které jistě doplňí již získané informace.

Obědová přestávka: pouze 30 minut, setkání je v centru Brna, občerstvení vlastní
Konferenční poplatek: Vstup volný. Náklady pokryjeme formou sbírky., je určena na pokrytí nákladů (cestovní výdaje)

Jméno:

Příjmení:

Kontaktní adresa:
Email:

Věk:
Telefon:

Denominace:

Tuto část přihlášky pošli na emailovou nebo poštovní adresu (viz níže), nebo telefonicky informuj o své účasti!!!.

TEEN CHALLENGE I Konzultační centrum Brno 602 00, Pekařská 12 | tel : 777 179 363
| e -mail : bodobratu@gmail.com | www.bullet-in.cz | č.ú. 0923098309/0800

