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/></strong></p><h3><strong>DOROS�E DZIECI ALKOHOLIKÓW</strong></h3><p><br />Alkoholizm jest
chorob� ca�ej rodziny. Doros�e dzieci alkoholików, w skrócie okre�lane jako DDA, to osoby, które
wychowywa�y si�w rodzinach z problemem alkoholowym czyli w rodzinach dysfunkcyjnych. Alkoholu móg�
nadu�ywa�ojciec lub matka, lub mogli pi�oboje. Mog�o to trwa�d�u�ej lub krócej, jednak na pewno
pozostawi�o �lad na �yciu wszystkich DDA. Doros�e Dzieci Alkoholików cz�to na zewn�trz funkcjonuj� bardzo
dobrze, odnosz� sukcesy w pracy, radz� sobie z trudno�ciami osobistymi. Wewn�trz jednak s� pe�ne obaw,
niepokoju, napi�ia i smutku. Do�wiadczaj� ró�norodnych, z�o�onych problemów zwi�zanych z prze�ywaniem
siebie, kontaktami z innymi, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Obaw tych nie zmieniaj� realne do�wiadczenia,
w których DDA radz� sobie nierzadko lepiej ni� inni.<br /><br />RODZINY DYSFUNKCYJNE<br />Rodziny
dysfunkcyjne to takie, które nie spe�niaj� swoich podstawowych funkcji i nie zapewniaj� dzieciom mo�liwo�ci
zdrowego funkcjonowania i pe�nego rozwoju. Okre�lenie to stosuje si�do rodzin, w których jedna lub kilka osób
jest uzale�nionych (od alkoholu, leków, narkotyków, pracy itp.), w której dochodzi do przemocy lub jeden z jej
cz�onków nie jest w stanie realizowa�swojej roli ze wzgl�u na zaburzenie psychiczne. Rodzina dysfunkcyjna nie
zapewnia jej cz�onkom poczucia bezpiecze�twa emocjonalnego, a niejednokrotnie równie� fizycznego. Cz�to nie
zaspokaja podstawowych potrzeb takich jak: sen, jedzenie, schronienie, zdrowie, blisko�� �ycie w takich warunkach
nara�a dzieci na d�ugotrwa�y stres i urazy psychiczne. Brak zaspokojenia podstawowych potrzeb uniemo�liwia im
zdrowy rozwój oraz realizowanie w�asnych celów, ze wzgl�u na konieczno��sta�ej walki o przetrwanie. Dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych przejmuj� ró�ne role potrzebne rodzinie, jednocze�nie zapominaj� o tym, czego same
naprawd�potrzebuj�.<br /><br />GDZIE SI�PODZIA�O MOJE DZIECI�TWO?<br />Uzale�nienie od alkoholu
jednej osoby rodzi cierpienie ca�ej rodziny. Dzieci, które dorastaj� w rodzinach z problemem uzale�nienia staraj�
si�przetrwa�mimo wszystko. Próbuj� ratowa�siebie, rodzin� ratowa�alkoholika. Wi��e si�to z ogromnym
kosztem, gdy� wyzwania jakie stawia �ycie w rodzinie alkoholowej s� ponad si�y dziecka. Odbieraj� zdrowe,
beztroskie dzieci�two i pozbawiaj� szcz�iwej m�odo�ci. Milczenie i zaprzeczanie swoim prawdziwym uczuciom
jest cz�t� regu�� panuj�c� w rodzinach z problemem alkoholowym. Ta zasada ma chroni�przed ujawnieniem
negatywnych uczu�zwi�zanych z uzale�nieniem rodzica. Dzieci ucz� si�wi� zapomina�o sobie, swoich
pragnieniach i potrzebach.<br /><br />NIE WARTO UFA�br />Wszystkie dzieci alkoholików do�wiadczaj� mniej
lub bardziej dramatycznych konsekwencji tego, w jak bardzo trudnych warunkach dorasta�y. W dzieci�twie bardzo
cz�to prze�ywa�y l�, poczucie winy, wstydu, chaosu, odmienno�� samotno�� poczucie ni�szo�ci i izolacji.
�ycie w rodzinie, która nie daje poczucia bezpiecze�twa uczy, �e nie warto ufa�ludziom, bo nawet najbli�sze
osoby zawiod�y. Uczy, �e nie warto mówi� bo i tak nikt nie us�yszy. Uczy, �e lepiej nie czu� bo odkrycie swoich
prawdziwych uczu� mo�e okaza�si�bólem nie do zniesienia.<br /><br />ROLE RODZINNE<br />Osoby
wychowywane przez uzale�nionych rodziców, aby przystosowa�si�i przetrwa�w stresuj�cych warunkach
zazwyczaj przyjmuj� jedn� z poni�szych ról:<br /><strong>Bohater rodzinny (ratownik)</strong> Musia�
zast�owa�pijanych rodziców. Stara� si�ratowa�rodziców i rodze�two. Naprawia� zaniedbania doros�ych.
Usi�owa� si�dobrze uczy� aby rodzina czu�a si�lepiej, �e wychowa�a takie dobre dziecko. Jako doros�a osoba
nadal po�wi�a si�dla innych. Jest chorobliwie odpowiedzialny. Cz�to trwa w toksycznych zwi�zkach.<br
/><strong>Kozio� ofiarny (buntownik)</strong> Cz�to czu� si�winny za sytuacj�w domu. Nie mog�c poradzi
sobie z tym ci�rem bywa� niegrzeczny, nie chcia� si�uczy� zadawa� si�ze z�ym towarzystwem itp. Rodzice
odreagowali na nim negatywne uczucia. Odwraca� w ten sposób uwag�od ich problemu alkoholowego. Jako osoba
doros�a cz�to wpada w uzale�nienia. Ma tendencje do zachowa�autodestrukcyjnych.<br /><strong>Zagubione
dziecko (niewidzialne dziecko)</strong> Aby nie dostarcza�rodzinie dodatkowych problemów zachowywa�o si�tak,
jakby go nie by�o. Jako osoba doros�a izoluje si�od innych ludzi. �yje w nierealnym �wiecie swoich fantazji.<br
/><strong>Maskotka (b�azen)</strong> Jej rol� by�o rozbawianie innych, a przez to odwracanie uwagi od
powa�nych problemów. Udawa�a weso��, nawet wtedy, kiedy by�o jej bardzo ci�o i smutno. Jako osoba doros�a
cz�to ukrywa prawdziwe uczucia.<br /><br />Rola, która u�atwia�a przetrwanie w dzieci�twie niestety w doros�ym
�yciu nie spe�nia ju� swojej funkcji. Wyniesione z domu rodzinnego zachowania staj� si�przeszkod� w
budowaniu bliskich i satysfakcjonuj�cych relacji z lud�mi.<br /><br />KONSEKWENCJE W �YCIU
DOROS�YM<br />Wi�szo��DDA wchodzi w doros�e �ycie z ogromnym emocjonalnym obci��eniem, jednak
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na ka�dego alkoholizm rodziców wywiera nieco inny wp�yw. Ka�da historia �ycia DDA jest indywidualna i
niepowtarzalna. Ka�de DDA jest inne. Mimo to mo�na wyró�ni� pewne cechy i zachowania, które s� wspólne dla
wielu z nich:</p><ul><li>Du�a nieufno��/li><li>Sta�e poczucie zagro�enia</li><li>L� przed porzuceniem i
utrat� najbli�szych </li><li>Zrywanie znajomo�ci z obawy, przed odrzuceniem </li><li>Ukrywanie i
nieumiej�no��wyra�ania swoich prawdziwych uczu�/li><li>Do�wiadczanie trudno�ci w nawi�zywaniu bliskich
relacji</li><li>Sta�e poszukiwanie akceptacji i uznania u innych</li><li>Poczucie inno�ci,
wyobcowania</li><li>Nadmierna odpowiedzialno��albo ca�kowity brak
odpowiedzialno�ci</li><li>Nieuzasadniona lojalno�� nawet je�li druga strona na to nie
zas�uguje</li><li>Uleganie impulsom</li><li>Traktowanie siebie bardzo powa�nie</li><li>Bardzo krytyczna ocena
samego siebie</li><li>Nadmierny perfekcjonizm – jako sposób aby zas�u�y�na podziw</li><li>Unikanie walki o
w�asne potrzeby, ust�owanie innym</li><li>Obawy zwi�zane z innymi lud�mi i strach przed
autorytetami</li><li>Obawy przed konfrontacj� i gniewem innych osób</li><li>Wchodzenie w rol
ofiary</li><li>Sk�onno��do uzale�nie�</li><li>Wi�zanie si�z osob� uzale�nion�</li><li>Trudno��w
okre�leniu, co jest normalne w relacji z lud�mi</li><li>Tendencja do oszukiwania</li><li>Trudno��w
prze�ywaniu rado�ci </li><li>Problem w odnalezieniu si�w roli rodzica</li><li>Trudno�ci w relacjach
damsko-m�kich</li><li>Ucieczka od �ycia w prac�/li><li>Nieumiej�no��odpoczywania</li><li>Opiekowanie si
rodzicami, kosztem w�asnej rodziny i w�asnego �ycia</li><li>Wchodzenie w rol�ratownika dla innych ludzi,
kosztem siebie</li><li>Ch� sta�ego kontrolowania siebie i innych</li></ul><p><br />KIEDY POTRZEBNA JEST
PSYCHOTERAPIA?<br />Pewna cz� osób, która dorasta�a w rodzinach alkoholowych, mimo trudnych
do�wiadcze�wyniesionych z dzieci�twa u�o�y�a sobie �ycie w sposób satysfakcjonuj�cy. DDA cz�to realizuj�
si�zawodowo, w pracy, gdzie wysokie wymagania wobec siebie i innych, nieufno�� gotowo��do podejmowania
ryzyka i sta�a kontrola s� bardzo cenne. Niektóre DDA nauczy�y si�radzi�sobie ze swoimi uczuciami i wiedz�
jak je wykorzystywa� W ramach nowych do�wiadcze�nauczy�y si�ufno�ci, blisko�ci oraz oddzielania
przesz�o�ci od tera�niejszo�ci. Im zazwyczaj terapia nie jest potrzebna. Niestety jest tak�e spora grupa DDA,
której bardzo trudno w doros�ym �yciu budowa�pewno��siebie i pewno��swoich dzia�a� trudno tworzy
udane relacje, dba�o siebie, budowa�dojrza�� to�samo�� Dla tych osób terapia jest szans� na poradzenie sobie z
cierpieniem z przesz�o�ci i bardziej satysfakcjonuj�ce �ycie.<br /><br />DO CZEGO S�U�Y TERAPIA?<br
/>Terapia ma mi�zy innymi na celu odzyskanie przez DDA kontaktu ze swoimi prawdziwymi uczuciami i
pragnieniami. W trakcie terapii DDA pozbywaj� si�narzuconych w dzieci�twie ról, które przetrwa�y w
doros�o�ci jako sztywne schematy post�owania. Terapia uczy reagowania i dzia�ania w zgodzie ze sob�.<br /><br
/>Je�li do�wiadczy�e� trudu �ycia w rodzinie z problemem alkoholowym i je�eli rozpoznajesz w swojej rodzinie
cechy dysfunkcjonalne lub obserwujesz niektóre z nich tak�e u siebie samego - podejmuj�c terapi� mo�esz przesta
milcze�i zaprzecza�swojemu w�asnemu cierpieniu. Terapia mo�e pomóc Ci pe�niej rozwija�si� rado�niej �y�
nawi�zywa�bardziej satysfakcjonuj�ce relacje z innymi lud�mi.</p><p>Informacje o autorze:</p><p>Anna
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