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Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Pavlína - 11/01/2020 17:52

_____________________________________

Jsem v pro mě zoufalé situaci, ale stále nevím, jestli nedělám jen z komára velblouda. S manželem jsme
už 11 let, z toho necelý rok jsme manželé. První rok našeho vztahu byl super a bez alkoholu úplně, ale
později začal v té době ještě přítel chodit s kamarády do hospody a začaly pozdní popůlnoční návraty o
víkendech, což podle mě nebylo tak hrozné. Ale po pár letech, začal takhle pozdě chodit domů i v týdnu,
kdy měl jít do práce. Občas jsem toho měla dost, promluvila jsem si s ním o tom, bylo to v pohodě, ale
zhruba po půl roce to začalo opět znovu dokola. Tak jsem od něj odešla. Po jeho slibech jsem se k
němu vrátila. Po půl roce opět začal chodit stejně do hospody jako předtím a vracel se domů pozdě a
opilý, já jsem se s ním potom hádala, ale výsledek žádný. Pak se po nějaké době začal stavovat i po
práci, kdy jsem měla dvanáctku v práci, tak šel do hospody a opil se klidně i přes den a obhajoval to tím,
že se doma nudí, tak jde prostě do hospody. Potom začal hrát šipky a od té doby se pravidelně vrací po
půlnoci třeba ve tři ráno, i přesto že jde v půl šesté ráno do práce. Občas jsem mu za to vynadala a
vyhrožovala odchodem, ale na to už nějak moc nezabíral, tak jsem toho nechala a vždy jsem mu jen
řekla, že to co dělá není dobré a ničí to náš vztah. Na chvilku se vždy zlepšil, ale po 3 měsících se to
opět opakovalo dokola. Nakonec před dvěma lety měl autonehodu, kdy byl opilý a vlítnul s autem na
koleje, sebrali mu řidičák. Ovšem on se dušuje, že je mu fajn, protože může pít. Předloni mě pořádal o
ruku, s čímž jsem souhlasila pod podmínkou, že přestane pít. Omezil to hodně. Vzali jsme se loni a od té
doby se zase rozjíždí. Nyní jsem půl roku v jiné práci a jsem každý večer doma. Hrozně mu ta změna
vadila, ale pití nijak neomezil, naopak mi přijde, že to stupňuje. Nebo teď vidím, jak pil, když jsem chodila
na směny. Dala jsem mu ultimátum, ale stejně se v pití zase rozjíždí. Včera odešel do hospody a vrátil
se až dnes ve 12 hrozně opilý, padnul a spí. Přijde mi, že se jeho problém stupňuje, ale jsem v tom tak
dlouho, že nevím, jestli to nevidím horší, než to ve skutečnosti je. A řeším, jestli odejít a zachránit se,
nebo zůstat a dát mu na výběr, jestli já nebo pití. Bojím se, že si vybere to druhé. Děkuji za názory.
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Gennosuke - 11/01/2020 22:01

_____________________________________

Pavlína napsal:
Přijde mi, že se jeho problém stupňuje, ale jsem v tom tak dlouho, že nevím, jestli to nevidím horší, než
to ve skutečnosti je.
Ne - je to pravdepodobne horsi nez to vidis a opravdu se to stupnuje. Takhle to totiz u alkoholiku v jeho
stadiu chodi. To co jsi napsala je krasny popis stupnujici se zavislosti - pije cim dal vic, nezalezi mu na
praci ani na Tobe, prijde o ridicak a je mu to jedno a samozrejme slibuje a slibuje ale nikdy nic nesplni.
Muzes s nim zkusit promluvit, muzes mu vyhrozovat rozchodem, muzes zkusit apelovat na jeho zdravy
rozum, na vasi lasku, na jeho fyzicky, psychicky a socialni stav, muzes ho klidne zacit psychicky tyrat ve
snaze donutit ho to resit a cele to bude k nicemu. Pokud ma alkoholik prestat pit tak musi chtit prestat
pit. Ne z donuceni protoze musi ale sam od sebe a kvuli sobe. A to bohuzel Tvuj manzel zcela ocividne
nechce a stavajici stav mu naprosto vyhovuje!
Pokud chces radu tak utikej! Utikej a hlavne se nech co nejrychleji rozvest . Netusim jestli jste Vase
manzelstvi osetrili nejakou dodatecnou smlouvou ale pokud ne tak si uvedom ze manzele = spolecny
majetek a spolecna odpovednost. Pokud ten ozraly blbec nekde neco provede a zpusobi napriklad opily
milionovou pojistnou udalost tak pujde vse za nim a tedy i za Tebou jako jeho manzelkou.
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============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil krtko - 12/01/2020 00:58

_____________________________________

Začať rozmýšľať po 11 rokoch vzťahu je fajn... No, lepšie ako neskoro. Spomínaš prvý skvelý rok a
potom to išlo dole. Čo na to povedať. Alkoholici vo svojej pijúcej fáze sú sľubotechna.
Předloni mě pořádal o ruku, s čímž jsem souhlasila pod podmínkou, že přestane pít.
Prepáč, ale po 10 rokoch sľubovania.... Keby som bol sviňa, tak napíšem, že ťa dostal tam, kam chcel.
Poistil si ťa.
Přijde mi, že se jeho problém stupňuje, ale jsem v tom tak dlouho, že nevím, jestli to nevidím horší, než
to ve skutečnosti je.
Mne sa toto vôbec nezdá ako normálne to jeho popíjanie. Ale dôležitejšie je , ako to vnímaš ty.
Niektorím ženám môže vadiť jedno pivo každý deň a niektorím nevadí liter vodky denne. Hlavne, že nie
sú samé.
A na záver. Nedovolím si napísať či máš alebo nemáš odísť. Nechcem zasahovať do vzťahov, aj keď na
to môžem mať nejaký názor. Ste spolu už dosť dlho, aby si ho poznala. A či má problám s alkoholom?
Rozhodne má. A veľký. Sadnúť opitý za volant je veľký problém, na ktorý zareagoval tak, že stále pije.
P.S. Koľko má vlastne rokov?
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil pajjka - 02/02/2020 22:05

_____________________________________

Děkuji za názor. A kolik mu je? Letos mu bude 32.
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil MichalB - 03/02/2020 12:51

_____________________________________

Jsem alkoholik toho casu nepijici a doporucil bych odejit. S tim ze kdyz si da zivot do poradku, muzeme
se potkat a uvidime.
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Lenka - 23/02/2020 08:53
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Nejlepší by bylo odejít. Ale to se lehce řekne. Každopádně pokud by jste byla na tolik silná a dokázala
to, hrozně by se vám ulevilo. Já s alkoholikem ziju skoro tři roky a můžu vám říct že je to strašne
omezování. Už ani nikamnechce chodit jen aby mohl doma pít. Je nervózní, na mě jen štěká. Nespím
spolu. Nemá chuť. Dlouho jsem to prikladala tomu že ho nepritahuji. Ale spíš to bude tím chlastem.
Neustále lze. A dopoledne když je v práci (kde opravdu nepije) tak se celý klepe. Navíc se hadame.
Respektive už ani ne už se spíš ani nebavíme a jen vedle sebe žijeme. Svoje sebevědomí si zvyšuje tím
že si v práci píše se svýma bejvalkama a tím si dokazuje že je stále v kurzu. Jo a v práci si také pouští
na záchodě porno. To je jeho jediná sexuální potřeba.dopoledne když jeste není nalitej tak má potřebu si
to sám udělat ale odpoledne jak dorazí z práce celej rozklepanej a nevrlej tak jde jako dělat něco na
zahradu a vrátí se z hodinu a už se neklepe. Lehne na gauč a čumí na TV. Běda jak by jsme ho rusili
nebo na něj promluvili, hned vyjíždí. Na sex nemá ani pomysleni. Když už ho premlouvim tak buď je
hotov během 3 vteřin (neprehanim) a nebo se mu ani nepostaví a vinnu hází na mě. Např že s tím
nepočítal že bude sex. Nebo že dělám blbě predehru, nebo že jsem na něj moc hrrr.. Atd. Prostě dle něj
je chyba na mé straně. Dlouho jsem se s tím trápila ale teď už to prostě neřeším. Nesleduji ho.
Nekontroluju jeho schovky s alkoholem. Ale chlastá určitě, v noci z něj jdou alkoholické výpary. I na
záchodě když jdu po něm na záchod tak je cítit jen chlast. Prý kvůli mě omezil chlast coz je možná
pravda a kdyby byl sám tak už je dávno mrtvej. Ale přesto každý den chlastá a kupuje si piva která jsou
silná a mají okolo 8 procent alkoholu. Nebo s kupuje pivo s tequilou a podobně. A občas si cestou z
práce vypije lahvinku vína. U svých bejvalek mě promlouvá že se mnou má hrozný život a že s níma se
měl líp.
Když se ho zeptám jak dopadl u dr tak prý dobře. Prý mu nic není a je úplně zdravý. Já si to nemyslím.
Nedávno jsem potkala jeho dr a řekl mi že by jsme s tím manželem měli něco udělat. Že by měl
podstoupit nějakou intenzivní kuru.
Už jednou se můj manžel léčil v Bohnicích. Ale dle něj tam nepatřil ale šel tam jen aby měl klid od
rodiny, která do něj pořád hucela že se musí jít léčit a i mu tu léčbu tam zajistila a aby si i odpocinul od
práce. Prý to pro něj bylo něco jako lázně.
Já jsem srab a nedokážu od něj odejít. Ale vám Radim pokud jste silna žena, odejděte než vás
psychicky odrovna tak jako jsem odrovnana já.
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Dorka - 23/02/2020 09:40

_____________________________________

Lenko, nerozumím ženám, které nemají pro sebe žádnou hodnotu a svůj život obětují tomu, aby si do
nich někdo otíral boty. Proč se nemáte ráda? A víte, že tuhle filozofii předáváte svým dětem? "Děti,
nemusíte se mít rády, můžete trpět a přežívat a nechat po sobě šlapat." A neschovávejte se za pojem
srab. O tom to není. Máte to naprosto ve svých rukou, jediný, kdo s tím nemůže nic udělat a situaci nijak
ovlivnit, jsou děti. Vy jste dospělá.
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Erika - 23/02/2020 10:47

_____________________________________

Lenko, omlouvam se. Ale musim souhlasit s Dorkou.
Nejdriv jsem si rikala, jak je mi vas lito. Ale ted si myslim, ze by jste potrebovala, aby s vami nekdo
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poradne zaklepal. PROBER SE!!!!!!
Kolik myslis,ze budes mit sanci, prozit zivotu.
Myslim si, ze ten tvuj chlap, spoleha na to, ze vlasnte nemas pud sebezachovy.
Tohle si nezaslouzis
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Maris - 23/02/2020 13:22

_____________________________________

No jasně,že by měla odejít,ale někdy si to člověk musí vyžrat do dna ,aby pochopil,ale pak už nelitoval
roků a života strávit s opilce či oplkyní celý život.Zmena je dost těžké odvaha ,ale pak zhodnotit že stále
za to.Zivot máme jen jeden.
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil krtko - 23/02/2020 14:18

_____________________________________

Radim pokud jste silna žena, odejděte než vás psychicky odrovna tak jako jsem odrovnana já.
Takže si sa nakoniec rozhodla zostať s ním napriek všetkému. Máš dve deti. Až raz odrovná aj ich,
určite sa ti poďakujú. Je to už manžel alebo stále ešte priateľ?
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Maris - 23/02/2020 14:52

_____________________________________

Bratr jedné mojí známé byl 20x v léčebně,ona s ním je doteď, mají už kolem 70 let,on nepije teprve
6let.Ona je teď nemocná, jejich dcera je alkoholicka a bulimicka, byla na léčení a nemá v pořádku
psychiku.A jediný zdravý je ten alkoholik co nepije.Stoji za to takový život?zničit dětem vše a ženě
taky,jsou věci kdy je čas odejít.
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Maris - 23/02/2020 14:59

_____________________________________

Další manžel mě známe pil 2 litry vína denně,ničil tím své ženě život svému synů taktéž.Zena je teď
nemocná,krovnova choroba,je na bio lecbě,fest nemocná a nemá jeho podporu,jelikož mu zjistili cirhozu
jater a on se bojí o sebe.Ona je na svoji nemoc sama a trpí.AJeste ji doma kňoura opilec co nepije jen
kvůli svému strachu ze smrti.uz mu zjistili i uzliny varixy .takze nepije.Teď jen kvůli sobě!!fakt smutné,co
jsou alkoholici schopni a vidí jen sebe.
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============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil krtko - 23/02/2020 16:00

_____________________________________

Chodím na skupiny do nemocnice. A môj postreh je taký, že väčšina alkoholikoiv sú hrozný egoisti.
Málokedy počujete, že by si uvedomovali, ako ubližujú druhým. A nejaká kritika? Božechráň. To by vás
najradšej zlynčovali. Ja tak ako často kritizujem tu, som to robil aj tam. Ale už to brzdím. Nechcem
nabúravať prácu psychológov. Oni ich len chvália, aký sú skvelí, že chcú abstinovať. Ak si myslia, že im
tým pomôžu, tak v pohode. Nech v tom pokračujú.
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Gennosuke - 24/02/2020 21:30

_____________________________________

krtko napsal:
Oni ich len chvália, aký sú skvelí, že chcú abstinovať. Ak si myslia, že im tým pomôžu, tak v pohode.
Nech v tom pokračujú.
Jen dotaz - Ty jako abstinujici alkoholik mas pocit ze je takovy pristup psychologu v poradku?
Opakovane jsem na podobny pristup narazil a mam pocit ze je to neprofesionalni a neefektivni (a
stupidni). Nejsem lekar, nemam lekarske vzdelani cili je nevhodne abych se k tomu vyjadroval ale
napriklad Tve rypani do me tady (ne ze by toho bylo moc :-) ) me naopak donutilo se zarazit a poradne
se nad nekterymi vecmi zamyslet (diky :-) ). Bezvyhradne smireni se s realitou a prijeti skutecnosti
povazuji za absolutni prioritu ve snaze o abstinovani - jakkoliv to muze byt narocne a bolestive. Krmit
alkoholika pohadkami o tom jak je dobry a skvely kdyz se uz dva tydny nenapil a jak bude vsechno
dobry a zariva budoucnost jak ceka uz jen kousek pred nim... uffff... netvrdim ze je spravny alkoholika
deptat a demotivovat, to v zadnem pripade ne ale tenhle prehnane laskavy a optimisticky pristup mi
prijde stejne nebezpecny :-(.
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil krtko - 25/02/2020 10:31

_____________________________________

Neviem, či je takýto postup psychológov v poriadku. Ale asi hej. Viem, že takto fungujú aj AA.
Nekritizujú, chvália. Možno len ja som taký čudák. Ja som ale aj za tú kritiku resp. oponovať, ak mám na
niečo iný názor. Tu nemusím, je to tu anonymné :woohoo: A aj tu si to občas zlýznem. :laugh: Alkoholici
sú totiž geniálny klamári. A viem, aké reči sa vedú na fajčiarkach, na izbách atd. Keby si počul tie
dojímavé rozlúčkové reči, ktoré sa na konci čítajú, musíš mať pocit, že všetci budú bezpodmienečne
abstinovať. A výsledok poznáš, úspešnosť liečení je možno 10% dlhodobých abstinencií.
P.S. Ak sa niekomu darí v abstinovaní, tak samozrejme pochválim, nebudem ho predsa kritizovať za to,
že sa mu darí. :cheer:
============================================================================
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Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Maris - 25/02/2020 14:03

_____________________________________

Ahojky,nevím jestli Krtko rýpatl,nevšimla jsem si ,že by rýpal do Gena, ten to zvládnul sám, ale chválení
za to ,že nepije alkáč 14 dní nebo měsíc je směšné.Ať jim dají dělat 4 krok osobní inventury,to je
správná terapie,uvědomit si kolik udělali bolesti druhým, rodině ,dětem,to ,že nepiju je jen pro ně a oni
sami by měli být vděční, že to dokázali. A všechno dál ukáže čas jestli pochopili nebo ne.Jak jsem.psala
můžete se vracet i 20x nebo 30xdo léčebny, tak asi toto není správný přístup, chválit když nemá přístup
k alkoholu.Jak vylezou ,jsou z nich machři,že to dokázali a jdou to zapít.Kdyz jsem byla v PAL 6
týdnů,šla jsem tam bez donucení,sama jsem chtěla,už jsem věděla ,že to sama doma nedám a přitom
jsem byla sama bez dětí a partnera,mohla jsem chlastat co hrdlo ráčí, A kolik si myslíte, že teď ty co tam
byly zůstaly střízlivé?1 umřela za 3 měsíce, zacla znovu,další se uchýlily k tajnemu pití ,A co vím,že
všechny dál piji,takže jsem omezila styky.Neni dobře mít špatný příklad,je třeba držet se úspěšných a
pro svoji záchranu zrušit všechny vztahy s těma co piji.Jinak Tě to semele.Můžu chválit pokud vydrží
rok,pak dva atd.A pokud na sobě pracujou.Jo vím že je to těžké, ale i psychologové potřebují práci a
léčebny kdyby opravdu léčily tak můžou zrušit.Tak proč by nechválili i když to je špatně? Tady vůbec
není žádná osvěta,pro děcka,chlastá se v každém filmu i pohádce,neříká se jim,že alkohol je tvrdá
droga,proč taky,že?Vždyť alkoholismus je dobrý byznys.
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Gennosuke - 28/02/2020 22:21

_____________________________________

Maris, Krtku, diky za odpovedi. Ptal jsem se proto ze kamaradka uz nejaky cas resi alkoholovy problem
v rodine. Naprosto se do toho nehodlam vmesovat ale dotycny se uz druhy rok ambulantne leci a pritom
je to cele k nicemu a pada to toho cim dal tim vic a vic. Pribyvaji prusery (ztrata ridicaku, vyhazov z
prace, dluhy, otresne chovani ve vztahu k rodine apod.) a mam z toho pocit ze lekar se chova naprosto
nepochopitelne a spis situaci posouva k horsimu.
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Reminiscence - 29/02/2020 09:17

_____________________________________

chválení za to ,že nepije alkáč 14 dní nebo měsíc je směšné - to je na většině fórech tady naprosto
běžné, ne? Hysterické chválení když někdo napíše, že měl večer hroznou chuť se napít, ale překonal
to...
Přijde mi to taky směšné.
AA mi přijdou v tomhle docela racionální, strašně se mi na nich líbí, že nekritizují, ale ani přehnaně
nechválí, můžeš přijít x krát zpět a začínat od začátku, to v léčebně z tebe při druhé recidivě udělají
pomalu zrůdu a vraha malých dětí, monstrum, co tolik ublížilo svým blízkým.... postavila bych tam mojí
mámu, abstinentku, určitě by ji chválili, ona přece nikomu neublížila - jen ze mě svojí výchovou a
psychickým a fyzickým týráním udělala psychickou trosku s depresí, bulilmií, alkoholismem, závislostí na
lécích, ale to je v pořádku, hlavně že nepije.

6/8

Fórum alkoholik.cz - Alkoholik.cz
Vytvořeno: 4 June, 2020, 13:46

Nelíbí se mi nenávist a urážení alkoholiků, oni většinou mají nějaký důvod, nebo třeba ne, ale pokud je
soužití s nimi tak hrozné, určitě lepší než roky fňukat a litovat se je prostě řešením přerušit s takovým
člověkem kontakt, ne?
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Maris - 29/02/2020 09:19

_____________________________________

No a to je právě to,co jsem psala,alkoholik musí chtít sám, nic na světě ho nepřesvědčí o
opaku,nezadrži ho lékař,manželka,děti nic.Můj psychiatr už přestal brát alkoholiky,říkal mi,že to je tak
marná práce,že si přijdou pro potvrzení pro rodinu,aby mu dali pokoj a mohl pít.A když na nátlak rodiny
jde do PAL,stejně vyleze a jde pít,protože se na to téší celé 3 měsíce.A jsou to i ženy,nejen muži.Taky
jim nezáleží na dětech, které jsou malé a pláčou o maminku.Pro mě dost otřesný případ,mladá žena 2
malé děti,manžel ,zázemí,celé 3 měsíce vzorná pacientka,dokonce předsedkyně naší
komunity,chválená ze všech stran,psychology,sestrami,tamním lekalékařem a po propuštění ji po 14
dnech přivezli v naprosto dezolátním stavu.Nic ji nezadrželo v cestě k její milované vodce.Tam jsem
pochopila,že je nemožné alkoholka vyléčit.Otresné případy a zen i mužů,ve mě to zanechalo odpor k
alkoholu.Alkohol je silný nepřítel,proto je tak málo případů,lidí co si to nějak v hlavě přepli.Ja tomu
říkám,že jsem se přepla do jiného módu.Jsem vděčná za ty 2 roky abstinence,za AA ,za program a
kroky,které otvírají oči.Nechci do toho spadnout znova a stane se to i po třeba 20letech nepití a človek
se octne tam kde skončil.U litru vodky nebo 15 piv nebo 2 litrů vína.A ta cesta je rychlá.Proto bych
nemohla pomáhat alkoholikovi, který chce pít,nemá v tom jasno a nesnaží se.Je to zbytečná práce.A
může Vás stáhnout sebou.
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Gennosuke - 29/02/2020 09:55

_____________________________________

Reminiscence napsal:
chválení za to ,že nepije alkáč 14 dní nebo měsíc je směšné - to je na většině fórech tady naprosto
běžné, ne?
Vidim rozdil pokud se Ti alkoholik chlubi ze uz tyden/mesic/rok nepije a je to soucasti nejakeho postupu
a zlepsovani stavu - pak je motivace a pochvala naprosto na miste. Vsichni co jsme tady jsme jednoho
dne zacinali. Pokud nekdo nekolik poslednich let kropil denne jako hovado a najednou po vsech tech
letech tyden nepije (jakkoliv pro nas dele abstinujici je to smesne) tak je to pro nej veliky krok. Je to
zmena k lepsimu... potencionalni zacatek neceho. Jiny pripad je alkoholik ktery "zacina" po stopadesate
a neni to soucasti zadneho zlepseni, naopak se do toho propada vic a vic. To jsou ty pripady u kterych
vnimam chvaleni a radovani se z "uspechu" jako nebezpecne a kontraproduktivni.
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Reminiscence - 01/03/2020 10:02

_____________________________________
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Genn, ano, s takto napsaným příspěvkem souhlas.
Maris (a vlastně i všichni ostatní, co se s pitím ještě potýkáte), já si tak nějak pro sebe už dělím
alkoholiky do několika skupin.
Skupina 1 - já, nemám problém, dejte mi pokoj (tam je to jasné).
Skupina 2 - asi nějaký problém mám, ale vyřeší to psycholog nebo ambulantní léčba, tak špatně na tom
ještě nejsem (moje pozn:neznám nikoho, komu by amb.léčba pomohla - krom docházejících do AA).
Skupina 3 - tak já do té léčebny (příp.amb.léčby) půjdu, ať už mi teda dáte pokoj. Ale doživotní
abstinence ani náhodou.
Skupina 4 - CHCI přestat pít, strašně mi to v mnoha směrech škodí, jsem tu sice na domluvu rodiny,
partnera, zaměstnavatele, ale dobrovolně. Jsem ze svého pití zoufalý, když zas začnu, přijdu o všechno
- a stejně KRACH (případ své kamarádky jsi v tom jistě poznala)
Skupina 5 - CHCI přestat, přestanu a nedělá mi to žádný problém (tady jde ale výrazně častěji jen o
pouhé silné pijáky, ne závislé ve smyslu nemoci a přidělené diagnozy. To jsou pak ty případy
"vyléčených alkoholiků" typu léčil jsem se, ale teď už je to dobrý, už nepiju tvrdý, ale jen pivo - nebo dám si jen občas)
Skupina 6 - CHCI přestat, ale stále padám, mám obrovské ztráty, jsem na dně, opakuji léčby,
nepomáhá, AA nepomáhá, zdraví jde do háje, všichni už mě odepsali - no a pak přijde ten "alkoholický
zázrak", protože jinak to popsat neumím - a přestanu.
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Katerina - 01/03/2020 11:10

_____________________________________

Ahoj,
asi urcite jsem trojka ted mam pred sebou absoloventskou a popravde chvalabohu za ni a antabus.....
Mam ted neake trable s pritelem a strasne rada bych se opila nastesti jsem zatim ve stavu kdy vim ze
tim nic nevyresim a kam to vede a tak to beru den za dnem.Takze dneska se nenapiju uvidime co bude
zitra
============================================================================

Re: Mám možnost manželovi pomoci, nebo raději odejít?
Vložil Maris - 01/03/2020 17:57

_____________________________________

Reminesence ,špatně sis mě priradila,já nepiju a s pitím se už nepotykam,více než 2 roky.
============================================================================
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