Jak
pomóc
mężowi
uzależnionemu od alkoholu
Ostatnio do jednego ze specjalistów przyszła zrozpaczona
kobieta. Opowiedziała swoją historię, w której niestety
niektórzy z Was znajdą wspólne elementy. Od pięciu lat są
małżeństwem. Mąż jest biznesmenem, codziennie ma bardzo dużo
pracy, stres jest na porządku dziennym. Na początku mąż lubił
sobie po prostu wypić wieczorkiem piwko. Później ich ilość
zwiększała się, to było takie wieczorne oczyszczenie po
stresach dnia. Codziennie dwa piwka, niby nic, a jednak. Każdy
myśli, że przecież to nic złego. Później ilość zaczęła się
drastycznie zwiększać, prośby kobiety nie przynosiły skutku a
relacje psuły się diametralnie. Od tych niewinnych piwek mąż
zaczął naprawdę pić, upijać się codziennie z kolegami na umór.
Mąż zupełnie nie widzi problemu a żona znajduje pochowane
kolejne puste butelki.

Co w takim wypadku zrobić?

Sytuacja niestety nie jest łatwa. Niestety często groźby i
płacz nie przynoszą skutków. Niestety coraz częściej okazuje
się, że trzeba totalnie stoczyć się na dno, sięgnąć tego dna
żeby się odbić. Żona jednak musi być osobą silną, która nigdy
się nie poddaje. Proponujemy, aby kobieta znajdująca się w
podobnej sytuacji jak najszybciej udać się do poradnik

leczenia alkoholizmu. Tam na nią będzie czekała cała rzesza
specjalistów, która nie tylko wesprze dobrym słowem, ale także
dokładnie powie co należy robić, a czego unikać. Musimy
pamiętać, że kobieta jest w niezwykle ciężkiej sytuacji, która
także zostaje obciążona psychicznie. Okazuje się, że takie
wsparcie specjalistów i nakierowanie żony może być totalnie
kluczowe w leczeniu alkoholizmu! Szybka reakcja żony może
uchronić całą rodzinę od tragedii.
Znalezienie takiego ośrodka nie jest trudne wystarczy
odwiedzić Ranking Ośrodków Leczenia Alkoholizmu. Niemal w
każdym mieście istnieją wyspecjalizowane kliniki lub choćby
grupy AA pomagające osobom uzależnionym od alkoholu. Jednak
nie wszystkie placówki są dobre, dlatego lepiej jest zdać się
na specjalistów prowadzących ranking. Nie należy wstydzić się,
to czyn bohaterski, że chcemy wziąć sprawy w swoje ręce i
obronić rodzinę.

