Міжєпархіальна підкомісія (тепер рух) «За тверезість життя» УГКЦ у складі митрополичої/міжєпархіальної Комісії у справах душпастирства охорони здоров’я УГКЦ є складовою частиною Патріаршої курії, яка є носієм виконавчої влади від імені Глави УГКЦ. Підкомісія «За тверезість життя» – одна із структур митрополичого/міжєпархіального рівня, завдання яких полягає у втіленні
в життя рішень та постанов, прийнятих на Синодах, Соборах УГКЦ.
РУХ ЗА ТВЕРЕЗІСТЬ ЖИТТЯ В УГКЦ

ЯК ЗДОЛАТИ
АЛКОГОЛІЗМ?

www.sober-way-of-life.org.ua
ЦІКАВО ЗНАТИ
Колись провели дослідження серед маленьких
дітей: показали їм зображення стола без
однієї ніжки. Дитина мала вказати, якого
елемента на малюнку бракує. Один із учасників дослідження сказав, що на столі бракує… пляшки. Коментар зайвий.
Що таке Золота книга тверезості?
Історія Золотої книги тверезості почалася в ХІХ
столітті, коли український народ на теренах сучасної Західної України розпочав боротьбу проти пияцтва. Митрополит Йосиф Сембратович (1821–
1900) ініціював заснування таких книг у грекокатолицьких парафіях. Він заохочував вірних
складати присягу тверезості і засвідчувати це власноручним записом у книзі. Сьогодні Золота книга
тверезості – це духовна зброя проти гріха пияцтва,
велика поміч для визволення з алкоголізму.
Що таке група «Анонімні алкоголіки»?
Анонімні алкоголіки – це співтовариство чоловіків та жінок, які діляться один з одним своїм досвідом, силою та надією з метою вирішити їхню спільну проблему та допомогти іншим одужати від
алкоголізму.
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З чого починається алкоголізм?
Хвороба алкоголізму починається найчастіше з дитячого досвіду. Дуже багато людей отримали першу чарку
алкоголю з рук своїх батьків. Часте випивання та
присутність п’яних членів сім’ї вдома створюють
відповідну атмосферу, в якій дитина пізнає світ і
виховується.
Алкоголізм не передається генетично, але діти
алкоголіків від народження мають схильність до цієї
хвороби.
Тому через невідповідальне батьківство діти ще в
шкільному віці починають пити пиво, яке в організмі
молодої людини викликає залежність. Тоді створюється
компанія «крутих хлопців» і не пити вже не маєш права.
Людина впадає в хворобу алкоголізму (або й іншу)
через відсутність Бога у своєму житті.
Коли людина живе без Бога, то її серце пусте. Тоді
починається пошук – чим заповнити порожнечу. Алкоголь – це «інородне тіло» в духовному серці людини, що
викликає хворобу.
Алкогольна залежність – це також біохімічна
залежність. Молекула етанолу входить в біохімію людини і організм більше не може без алкоголю. Залежність
відрізняється від зловживання тим, що не пити людина
вже не може. Але зловживання – це серйозний крок до
залежності.

Причини алкоголізму
Відомий польський психіатр Антоні Кемпінський виділяє кілька основних причин алкоголізму:
Пияцтво, що спричинене браком самореалізації.
Людина, що незадоволена своїм станом, хоче щось змінити. Але замість наполегливої праці починає пити. Тоді
створюється ілюзія, що я став кимось іншим, важливішим, ніж був.
Контактне пияцтво. Через дію алкоголю деяким людям розв’язується язик, і їм стає простіше спілкуватися з
іншими. Алкоголь забирає страх і відкриває душу. Часто
такі щирі розмови ведуться з незнайомими людьми, які
пізніше можуть використати почуте проти тебе. Така
форма спілкування є штучною і сумною, бо не заснована
на справжньому зв’язку між людьми.
Діонісійське пияцтво. Діонісій – це давньогрецький
бог виноградної лози. Причиною такого пияцтва є сіре та
сумне життя. Гучні забави з алкоголем розбавляють сіру
буденність. Проблема тих людей в тому, що вони не здатні побачити радості життя, його різноманіття та барв.
Якщо туризм, спорт, культура тощо приносять радість і
приємні спогади, то алкоголізм – гіркоту похмілля.
Пияцтво «з горя». Різноманітні проблеми, самотність,
невдачі на роботі чи в навчанні викликають бажання
«втопити своє горе». Через вживання алкоголю людина
забуває про свої проблеми. Але забуття не вирішує проблеми. Механізм такого пиття безжалісний, бо витверезівши, людина знову опиняється з тими самими проблемами віч-на-віч.

Шляхи вирішення
Алкоголізм є важчою за будь-яку фізичну хворобу,
бо він є хворобою найперше духовною, а тоді вже фізичною. Тому й лікування повинне відбуватися в цих
двох сферах.
Окрім медикаментозних препаратів, які виписують
спеціалісти, ми мусимо дати хворому найперше НАДІЮ.
Бо той, хто п’є, перебуває у відчаї та переконаний, що
йому рано чи пізно настане кінець і рятунку цьому нема.
Найкращий спосіб боротися з гріхом – це уникати
його можливості. Тому в домі, де є алкоголік, не має бути жодного спиртного. Щоб побороти цю спокусу, потрібно
відмовитися від середовища, в якому вона діє найбільше.
НЕ ПРОВОКУЙТЕ АЛКОГОЛІКІВ своїми діями і поведінкою.
Більшість алкоголіків заперечують свою проблему.
Допомогти їм визнати це ми можемо називаючи факти,
які свідчать про те, що алкоголь забирає в людини (сім’ю,
роботу, друзів, свободу, радість життя…), але це потрібно
робити з любов’ю, інакше не вийде.
Ми маємо запевнити алкоголіка в тому, що він не
один: «разом ми все переможемо», «зміни можливі, ми
допоможемо». Тому підтримка найближчих людей є конче необхідна.
Також ми можемо допомогти алкоголіку власною жертвою, записавшись до Золотої книги тверезості у вашій
парафії. При деяких парафіях міста Львова діють центри
підтримки алкоголіків та їхніх сімей, так звані групи
«Анонімних Алкоголіків». Звертайтесь!

