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 אלכוהול
"אני שותה יין או בירה, ולכן אני לא או  "אני לא שותה כל יום, אז אני לא יכול להיות אלכוהוליסט"

 יכול להיות אלכוהוליסט".
הסיפור הזה שאתם מספרים לעצמכם יכול להיות כיסוי לבעיה חמורה שמונעת מכם את האמת 

 ושמחים...ואת הזכות לחיות חיים חופשיים 
 

האם קורה לכם שאתם שותים יותר אלכוהול ממה שתכננתם ולמשך זמן ארוך יותר עד לאיבוד 
 שליטה?

חושבים הרבה על אלכוהול ומחפשים פעילויות חברתיות הסובבים סביב האלכוהול ונמצאים 
 תכופות בהתאוששות  מהשפעות האלכוהול. 

כמה אתה שותה. ההשפעות של השתייה הן  אלכוהוליזם אינו מוגדר על ידי מה שאתה שותה או
גם אם אתה שותה  –הבעיה. אם השתייה גורמת לבעיות בבית או בעבודה, יש לך בעיית שתייה 

 פעם ביום או רק בסופי השבוע, מוריד טקילה או נצמד ליין, שותה בירה או ויסקי.
יחסים, בבריאות  אתם שותים למרות שאתם יודעים שזה גורם לבעיות בנישואין או בכל מערכת

 ובעבודה שלכם. 
אתם רוצים להפסיק לשתות או לצמצם  בעקשנות את כמות צריכת האלכוהול ואינכם מצליחים 

 למרות כל המאמצים. 
לא תמיד קל לזהות מתי שתיית אלכוהול חצתה את גבול ההנאה והשתייה הנורמלית לעבר 

ודד עם קשיים או כדי להימנע התמכרות. מי שמוצא פתרון כמעט קבוע באלכוהול כדי להתמ
 מכאב , נמצא בכיוון מסוכן שעלול להידרדר לאלכוהוליזם.

אנו מאמינים שחשוב להיות מודעים לסימני האזהרה וכי יש מה לעשות על מנת לנקוט בצעדים 
 כידי לעצור את התדרדרות הבעייה. מסוימים

בכם, אך יש צורך בעזרה משמעותית ללמוד לחיות את החיים  תלויהההחלטה להפסיק לשתות 
 ללא הצורך לחזור לפתרון "הבקבוק".

או נפשי שלא מוצא מזור. המרחק שהולך וגדל בניכם לבין  רגשיהשתייה היא הכיסוי לכאב עמוק 
 חיים בפיכחון מלווה בהכחשה על הבעייה הקיימת ובהאשמות אין סופיות את הסביבה.

 שתייה שלי!כולם אשמים ב
ובכן, אף אחד לא אשם. אלכוהוליזם זו מחלה המצריכה טיפול ומילוי נכון לבור הקבוע. הפסקת 

 השתייה היא רק ההתחלה לעבר חיים חופשיים, שמחים ומאושרים.
אנו מעניקים ליווי ראוי והולם עד לשינוי משמעותי בתפיסות ובסיבות שהובילו  "יש פתרון"ב

 גרים.תאת החיים בלי פחד עם א לשתייה ודרך חדשה לחיות
 אנו מכירים את הבעייה ואת הדרך לפתרון!

מי שמוכן להודות שיש לו כנראה איזו שהיא בעייה עם אלכוהול, כבר עשה את הצעד הראשון 
 לעבר קבלת עזרה. צריך כוח ואומץ לכך.

 (קארל יונג)."ניתן לקחת מן האדם את אלוהיו, אך יש צורך לתת לו אלוהים אחרים תחתיו" 
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