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ŽE 50 LET NAŠI ČLANI
IŠČEJO FENIKSA V SEBI
BILTEN OB 50 LETNICI DRUŠTVA KRMA

FENIKS: Ognjeni ptič: avtor /BRELIH BOŠTJAN/

Mladi prerojeni FENIKS

FENIKS


Je ptič okrevanja, ki po legendi pogori in se iz pepela rodi nov prerojen ptič. Je simbol moči,
preobrazbe in vztrajnosti za dolga potovanja. Je simbol ljudi z dolgim potovanjem za seboj, ki so
se morali preroditi, da se drugače soočajo s težavami.



Je kot ptica simbol svobode



Že od nekdaj se je verjelo, da ptica prinaša modrost, zadovoljstvo in večjo sposobnost doseganja
ciljev
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NAŠIH 50 LET
KRMA PRAZNUJE
KAPLJICA OMAMNA MU ŠE EDINA LJUBEZEN BILA JE,
RAZUMU KLJUBOVAL KOZAREC JE,
MORA BEGA PRED SABO IN SVOJIMI SE VEČALA JE,
A TO BOLELO BOLJ DRUŽINO KOT NJEGA JE.
PREDOLGO PIJAČI ZVEST JE BIL,
RESNICO ŽIVLJENJA JE SEBI KROJIL.
A TRENUTEK STREZNITVE JE LE PRIŠEL,
ZDRAVLJENJE JE ON SPOZNAL IN GA SPREJEL.
NAJBOLJ PA MU KLUB PRI TEM POMAGA –
UČI GA KAKO NAJ TEŽAVE IN STISKE PREMAGA.
JE NOVEGA ŽIVLJENJA SE IZ PRETEKLIH NAPAK NAUČIL,
ENAKIH NE BO VEČ PONOVIL.

PETDESET LET KRME
PREŽIVLJALI SMO DNI OB ŠANKU Z DRUŽBO Z VRČKOM PIVA
ENERGIJE IN ZANIMANJA TAM BILO VEČ JE KOT DOMA.
TAM BIL JE MIR IN ODNOSI PRAVI.
DRŽALI, PA V RESNICI, SMO LE MOST ALKOHOLNI OMAMI.
ENKRAT PA SE NAM JE VSE ZAMAJALO
SVETAL DAN BIL JE TAK KOT STRAŠNA NOČ.
ENKRAT PA VSEENO SPOZNANJE JE VSTALO
TAKO NE GRE VEČ – RABIM POMOČ.
LETA TRAJALO JE, DA SEBE IN OZADJE PITJA SMO SKOZI IZMENJAVO IZKUŠENJ
SPOZNALI.
ENA LE POT JE – SEBE SPOZNATI, SVOJO POT OBLIKOVATI
TER RUGE RAZUMETI IN JIM POMAGATI NJIIH POT TLAKOVATI
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PRAZNUJEMO, A DRUGAČE - BOLJ PONOTRANJENO
Poti naših članov, ki zaradi pitja k prepadu posameznika in družine, so vodila,
težave in hotenja po treznosti in razumevanju so združila.
Že 50 let je kar, so prvi klub zdravljenih alkoholikov (KZA) na Jesenicah ustanovili
in odprto roko odvisnikom in družinam ponudili.
Bila dana možnost jim je, da bi njih pot se navzgor k življenju obrnila,
dobili so zavetje, podporo in skupino – ista pot jih je družila.
Širša znanja o vplivu alkohola so dobili, se o njih pogovorili.
V težavah pomoč in usmeritev so dobili, se z izmenjavo izkušenj bogatili.
S trudom in spoznanji opušča se vezi opoja,
veliko sprememb v življenju človek narediti mora.
Temu cilju že 50 let sledi društvo Krma,
člani pravijo, da s podporo njegovo, pot rasti je lažja in manj strma.
Mnogi spon alkohola so se rešili in drugačno življenje užili.
Če pa kdo na tej poti je obstal ,
KZA mu bo vedno, za drugo možnost, roko podal.

Vsakega jubileja delovanja smo se veselili,
radi navzven poročali smo, kaj spoznali smo in se naučili,
izkušnje spoznanja na posebnih srečanjih z drugimi smo radi delili.
Več let naša obletnica je štela, večji dokaz je bil,
da smo potrebni, da delamo prava dela.
Smo za Abrahama Krme praznovanje, srečanje načrtovali,
a zaradi ogroženosti covida v svojih mehurčkih smo ostali.
V tem času posameznik v večji meri svojo notranjo moč preverja,
čas v ponovno presojo vrednot in odnosov usmerja.
Zdaj se obeležitev praznika nam ne zdi več tako potrebna.
Zmaga vsakega posameznika je bolj pomembna.
Bilten ta prinaša zgodbe ljudi, ki pogumno spoznanje in resnico so iskali
ki počasi in vztrajno opoja vezi so odstranjevali.
Strokovna delavka Zora
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Z MEDSEBOJNO POVEZANOSTJO ZMOREMO ŽE 50 LET
Alkohol je v življenju ljudi že dolgo prisoten. Skozi zgodovino se je odnos do tistih, ki so pili, spreminjal
in dopolnjeval v smeri večjega razumevanja širine problematike alkoholizma in razumevanja ozadij
posameznikov, ki so pili. Pristop in koncepti urejanja tistih, ki so pili, so se skozi zgodovino prilagajali
strokovnim konceptom in ugotovitvam.
V našem okolju je bilo večjo pozornost na problematiko alkoholizma zaznati v 60. letih. Lahko bi rekli,
da je bil takratni pristop do tistih, ki so pili opozorilno represiven – z disciplinskimi ukrepi v podjetjih in
s policijskimi intervencijami v družinah v primerih razgrajanja ali nasilja. Vidne in zaznane so bile tudi
posledice na zdravju ter življenjski energiji in moči alkoholika. Takrat so v večini izhajali iz izhodišča,
da je alkohol negativna razvada, ki se jo lahko opusti. Že takrat so bile prisotne spodbude, naj alkoholiki
vidijo družinske in delovne odgovornosti, naj ne pijejo.
Človeška občutljivost socialne delavke Železarne Jesenice ge. Vere Švent in takratnih obratnih
zdravnikov je bila v našem okolju prvi korak k razmišljanju in akcijam, da je alkoholike potrebno
razumeti in jim pomagati. Znanje in oporo so našli v naukih in izkušnjah hrvaškega psihiatra prof.
Vladimirja Hudolina in slovenskega psihiatra dr. Janeza Ruglja. Imenovana sta postavila teorijo in
izhodišče alkoholizma kot bolezni in izpostavila širino vpliva alkoholne odvisnosti ter pomen družinske
vpletenosti vanjo. Poudarjala sta potrebnost urejanja na vseh pomembnih področjih življenja. Po konceptu
urejanja alkoholizma dr. Ruglja in ob njegovi konkretni pomoči so se z alkoholiki začeli srečevati in se
pogovarjati o njihovih težavah ter jih usmerjali k strokovnjakom v institucije. V institucijah, povečini
psihiatričnih bolnicah, so spoznavali alkoholizem in njegove posledice z vseh zornih kotov. V urejanju so
bili usmerjeni v prepoznavanje svojega neučinkovitega osebnega funkcioniranja, na porušene odnose in
na iskanje možnosti za spremembo.
Sama institucija ni bila dovolj. Nekdanjim alkoholikom je bilo potrebno še nadaljnje delo na sebi, družba
in pomoč sebi enakih. Potrebno je bilo tudi nadaljnje urejanje družine. V ta namen je bil 12. 5. 1971 na
Jesenicah ustanovljen prvi Klub zdravljenih alkoholikov (v nadaljevanju KZA). V ustanovne listine so
zapisali, da se zbirajo z namenom združevanja in nudenja pomoči tistim, ki so prihajali iz
institucionalnega zdravljenja. Zaradi velikega števila železarskega članstva se je KZA imenoval LIVAR.
Za možnost srečevanj je prostorsko pomagalo Gledališče Toneta Čufarja Jesenice. Začeli so se srečevati
tedensko.
Pristop do bivših alkoholikov je temeljil na spremljanju in nadzoru funkcioniranja, učenju, usmerjanju v
osebno telesno aktivnost in krepitev ter v aktivno vključevanje v širšo družbo. V letu 1973 so svoje delo
prilagodili nacionalnim smernicam aktivnega boja proti alkoholizmu. En klub je bil premalo, zato je
leta 1974 začela delovati še druga skupina KZA.
V 80. letih so se člani KZA srečavali v Delavskem domu na Jesenicah s souporabo prostora. Za lažje in
bolj povezano delovanje so se člani klubov združevali tudi regijsko z namenom koordiniranja dela,
usklajenega funkcioniranja in terapevtske podpore.
V 90. letih so KZA začeli izgubljati nadzorno funkcijo. Novi temelji so postali izbor, lastna odločitev,
lastni interes, dogovori. Pomembno nam je bilo, da posameznik sam spozna potrebo in se odloči za
obiskovanje KZA. Smernice in strokovno podporo za delovanje smo v tem obdobju dobili na CMZ
Poljanski nasip. Teme rednih tedenskih sestankov so se razširile z več vsebinami glede komunikacijskih
veščin ter mišljenjsko čustvenega delovanja. Večja pozornost se je namenila veteranom, bivšim članom,
ki abstinirajo. Dodatna pomoč je bila dana tudi tistim, ki težje abstinirajo.
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Pozornost smo posvetili tudi otrokom članov z ustvarjalnimi delavnicami. V tem obdobju so se v KZA
začeli vključevati iz celotne zgornje Gorenjske, saj so posamezni manjši klubi v drugih občinah zamrli.
Ni bilo več večine ljudi iz Železarne, zato smo se odločili za spremembo imen KZA in ju poimenovali po
gori Golica in slapu Savica. Takrat smo s pomočjo občine dobili tudi prostor v starem župnišču na
Jesenicah v trajen najem.
Večja sprememba v organizacijskem smislu pa se je zgodila, ko so člani KZA v decembru 1996 na
občnem zboru sprejeli sklep o ustanovitvi društva in zadevo dokončno izpeljali v letu 1997. Po predlogu
članov je bilo društvo poimenovano po alpski dolini KRMA (kratice slogana: Koraki razumnega mišljenja
abstinentov).
Društvo si je svojo dejavnost osnovalo širše: od združevanja z namenom ohranjanja abstinence, prek
spoznavanja in nadgradnje sebe in odnosov, prek spodbujanj interesnih delovanj članov, do organizacije
srečanj. Nov dejavnik je postala tudi preventiva – ozaveščanje širšega okolja – okrogle mize, prispevki v
javnosti,…
Članstvo se je večalo in 2006 je zato nastala še tretja skupina KZA, ki smo jo poimenovali po bližnjem
arheološkem najdišču Ajdna.
Zaradi velikega števila članstva smo se v obdobju tega tisočletja spet ponovno bolj posvetili rednim
tedenskim srečanjem. V okviru teh in dodatno pa smo se konstantno trudili za informiranost članov o
novih spoznanjih glede alkoholizma.
V zadnjih letih smo po strokovnih usmeritvah dr. Bogdana Polajnarja dali še večji poudarek na pogojenost
in ozadje alkoholne odvisnosti posameznika. Člani so spodbujeni, da ta ozadja poimenujejo, da ocenijo
koliko rezov in sprememb v svojem vedenju so dosegli oz. da te načrtujejo še naprej.
Da bi dosegli navedeno, so bili potrebni terapevti. Terapevtski pristopi so sledili nacionalnim smernicam,
vsekakor pa so bili usmerjeni na problematiko posameznika: na njegove notranje silnice in močne točke,
v izmenjavo izkušenj med člani, v iskanje rešitev, na rast samozavesti in na bolj kvalitetne odnose.
Skozi zgodovino se nas je zvrstilo 5 terapevtk, sedaj aktivno delujemo 3. Pri delu nam je osnovno
spoštovanje in razumevanje ljudi, strpnost in čutnost ter pripravljenost usmeriti, pomagati. Slehernemu
terapevtu gre zahvala in priznanje za svoje delo.
Delovanje KZA na Jesenicah 50 let konstantno poteka. Že dalj časa se ne preštevamo več, če pa bi se, bi
številke presegle par stotic vključenih v tem obdobju. Ne bi pa tudi poudarjali rekorderjev po stažu
abstinence. Sleherna abstinenca in pridobljeno samozaupanje po kalvariji alkoholizma je pomembna in
za sabo potegne zadovoljstvo vsaj še 10-ih. PRIZNANJE VSAKEMU, KI ZNA IN ZMORE BREZ
ALKOHOLA.
Iz arhiva povzela: strokovna delavka Zora Košir Zupan
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UJETE MISLI ROBERTA GORETE IN ALENKE REBULE, V KATERIH VIDIMO
LASTEN ODSEV



Nič zunaj nas ne more zapolniti notranje praznine. V svoji notranjosti moraš najti to, kar iščeš zunaj sebe.
Verjeti vase ne pomeni, da si ne lažeš in si ne tiščiš glavo v pesek iluzij o sebi in drugih.
Če želiš zaceliti rane, daj prostor vsemu kar je tvoje. Živeti pomeni poskrbeti za vse kar je v nas, tudi tisto
kar boli in je šibko.



Moč se dobi, ko prisluhnemo sebi, svoji intuiciji, svojemu srcu, svojim potrebam.



Čuječe poslušanje sebe in drugih, narave in telesa daje ključno sposobnost da smo učinkoviti.



Življenje hodi za mano. Pobira dobra semena, ki jih trosim. Pomaga jim, da klijejo. Od njihovih sadov se
sproti hranim in krepim. V vsakem dobrem sadu najdem nova dobra semena.
Življenje pa pobira tudi vsa moja slaba semena in mi jih meče pod noge, da se zapletem ob trnovo in
strupeno rastlinje, ki sem ga zasejala.
Življenje za mano me narahlo poriva v smer srca kot nežen in dehteč veter, poln sveže moči, če si le
pustim čutiti, kam me usmerja.





Nihče ne more živeti v laži, potrebno je srečanje z resnico. Za sprejetje resnice notranjega doživljanja
rabiš pogum, da v sebi najdeš vizijo in pogum odločitve za spremembo.



Ko priznamo resnico, strah nima več moči. Ne bojimo se več približati človeku, se mu nasmehniti, se
pogovarjati o doživetjih, čutenjih. S tem stopamo v območje radosti in sočutja. Strah razdvaja, pripadnost
povezuje.



Strahu in nemoči ne premagamo s trenutkom navdušenja. Pomaga, da se stokrat in vedno drugače
lotevamo najzahtevnejših ovir. Vsakokrat odženemo novo korenino. In nazadnje stojimo kot hrasti



Nihče se ne more v svoj pekel spustiti sam, nihče ne more na svetlo priti sam.



Če se bojimo, ne verjamemo, da bi v težavah našli pomoč. Obstajajo ljudje, ki so pripravljeni dati. Nekje
vas čaka topla roka, v katero sežemo, da drugače pogledamo na vse kar je pred nami.



Spoznanje nas ne spremeni, samo sede v prednji del možganov, prav enako kot lekcija. Kar smo spoznali,
nam mora biti dragoceno, a žal prepogosto hitro pozabimo,. Udomačimo spoznanje. Častimo novo živo
silo, ki nas je nagovorila, naj nas počasi, dan za dnem vodi naprej. Vsak dan je dovolj ena malenkost. A
naj ne mine dan, da bi ne naredili česa za svojo spremembo. Vsak dan varujmo ognjišče svoje preobrazbe,
vsak dan je nekaj v nas, kar je lahko rešeno. Vsakdan in vsak hip imamo pred sabo izbiro.
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IZKUŠNJE STROKOVNIH DELAVCEV IN ČLANOV
POMEN REHABILITACIJE PO SPOZANJIH STROKOVNE DELAVKE
Ob razmišljanju, kaj naj napišem ob 50. letnici KZA na Jesenicah sem prišla do zaključka, da želim
predvsem poudariti pomen tovrstne nadaljnje rehabilitacije po zdravljenju odvisnosti od alkohola in
svoja spoznanja, povezani s tem, po skoraj 30. letih vodenje skupin KZA in dela na področju
zasvojenosti na CSD Jesenice.
Že vrsto let v klubih spoznavam osebe po zdravljenju odvisnosti od alkohola ter njihove svojce. Vsak
posameznik, vsak par, družina, ima za sabo drugačno zgodbo življenja, izkušenj, poskusov urejanja…
vsem pa je skupno, da jim je alkohol pustil veliko negativnih posledic, v veliki večini že tudi v času,
preden so zvrnili prvi kozarček oz. preden so se usodno zapletli z osebo, ki je odvisna od alkohola. Ker
je bilo že veliko napisanega o razlogih za pitje, posledicah na vseh področjih življenja, o soodvisnosti
družinskih članov, posledicah življenja z alkoholikom… je popolnoma jasno, da samo zdravljenje
odvisnosti v kratkem programu zdravljenja (1-2 meseca) ne more dolgoročno »pozdraviti« zasvojenega,
kaj šele njegove družinske člane. Po mojih izkušnjah je hospitalno zdravljenje le prvi korak, uvid v
problematiko in pričetek dolgotrajne rehabilitacije. Kot pravi naš supervizor dr. Bogdan Polajner,
zasvojenost je letalo s štirimi motorji in dokler ne ugasneš vseh štirih, letalo ni varno pristalo. Ravno
ugašanje motorjev pa je tisto, kar se dogaja na skupinah, skozi leta rehabilitacije. Menim, da je ena od
prednosti KZA redna prisotnosti strokovnih delavcev, ki imamo znanje s področja zasvojenosti in lahko
pri tem uspešno pomagamo. Obenem pa je moje trdno prepričanje, da za vodenje KZA nikakor ni dovolj
le specialistično znanje s področja zasvojenosti, poznavanje metod socialnega in drugega terapevtskega
dela ampak so nujno potrebne tudi osebnostne lastnosti, ki terapevtu omogočajo empatično vživetje v
stiske udeležencev, popolna odsotnost obsojanja ter sposobnost vzpostavitve poleg delovnega, tudi
osebni odnos z uporabniki v skupini. Ugotavljam, da je eden od bolj zdravilnih segmentov sodelovanja
v skupini ravno občutek povezanosti med člani, možnost za poslušanje brez sodb, prostor za sproščen
klepet, spodbuda za obujanje raznih hobijev, spretnosti in ne nazadnje tudi trening za sproščeno zabavo
brez pomoči alkohola. In vse to je mogoče v klubu, saj poleg reševanja resnih stisk posameznikov in
parov, poleg izobraževalnih tem in učenja konstruktivnega reševanja konfliktov namenjamo veliko časa
tudi krepitvi povezanosti članov izven rednih tedenskih srečanj, občutku vsakega udeleženca, da lahko
kadarkoli pokliče nekoga iz skupine, ki bo razumel, kako se počuti oz. bo pripravljen poslušati in
ponuditi svoj čas, izkušnje, prijateljstvo.
V letošnjem letu, ki je bilo zelo posebno za delovanje naših skupin zaradi različnih omejitev, povezanih
z ukrepi za zajezitev virusa, se je pomen povezanosti med nami izkazal za še posebej pomembnega. V
preteklem letu smo se vsi srečevali z dodatnimi stiskami, ki so bile posledica zmanjšanja finančnih
sredstev, osamljenostjo, strahom pred boleznijo, pomanjkanjem možnosti za zabavo in druženje in
nenazadnje tudi v zelo zmanjšani možnosti za strokovno pomoč (zdravstvene ustanove niso sprejemale
na zdravljenje, skupine niso delovale, do osebnega zdravnika je bilo zelo težko priti ipd.). Menim, da
je bil občutek povezanosti in pripadnosti skupini eden od razlogov (poleg trdnosti abstinence in uspešne
rehabilitacije do takrat), da so naši člani v nekem, kljub obdobju kar dolgotrajni prekinitvi skupinskega
dela, v veliki meri ohranili abstinenco in si lajšali razne stiske s pomočjo individualnih razgovor, tako s
terapevti kot med sabo. Zelo jasno se je pokazalo, da so imeli težave z vzdrževanje abstinence od
alkohola le novi člani, ki se s skupino še niso uspeli povezati tudi na osebni ravni ter so poleg strokovne
podpore in spremljanja od skupine in terapevta potrebovali tudi zunanjo kontrolo njihove abstinence.

7

Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma

leto: 2021

Za konec bi želela poudariti, da sem se v 30 letnem sodelovanju na skupinah od uporabnikov o stroki
socialnega dela in zasvojenosti zelo veliko naučila, obenem pa mi je vodenje skupin KZA ves čas
vlivalo optimizem pri pomoči ljudem, ki se znajdejo v raznih stiskah, povezanih z zasvojenostjo. Pri
delu z zasvojenimi na Centru za socialno delo se srečujemo večinoma z uporabniki z zelo kompleksno
socialno problematiko, zaradi česar je tudi »uspeh« pri delu nizek, če za uspeh smatramo osebe, ki
dolgotrajno in uspešno abstinirajo. Ravno člani KZA pa mi s svojim zgledom vedno znova dokazujejo,
da se je iz vsake, še tako težke in slabe življenjske situacije mogoče rešiti in zaživeti zadovoljno, polno
življenje, brez alkohola.
Menim, da je za naše lokalno področje (zgornja Gorenjska) prisotnost kar treh skupin KZA velika
priložnost in pomoč vsem, ki se borijo z zasvojenostjo, za nas strokovne delavce pa zelo dobra možnost,
kamor lahko usmerimo osebe po zdravljenju odvisnosti in njihove svojce.

Kristina Koražija, strokovna delavka

NJENO OSVOBAJANJE SPON ALKOHOLIZMA SKOZI RAZLIČNE VIDIKE POGOJENOSTI
ODVISNOSTI SKOZI OČI STROKOVNE DELAVKE
Klub obiskuje že več kot 10 let. Razmišljam o njeni prehojeni poti rehabilitacije polne iskanj, zmot,
predelanih bolečin, poskušanja, prilagajanja ciljev. Sama pove, da je v klubu našla vse kar je potrebovala:
prijatelje in razumevanje. Nekoč je bila tiha kot miška, ki se je dobro počutila v varnem zavetju kluba,
danes pa je aktivna sodelujoča ter predvsem iskrena in konkretna. Ves čas vzdržuje abstinenco, je
odgovorna in prizadevna: Pred 2 leti je drugače pogledala na svojo odvisnost in ugotovila, da je
rehabilitacija odvisnosti življenjski projekt, ki ga uresničuješ celo življenje. Ko nekaj spoznaš in rešiš, se
pojavijo nove težave in samo z razumevanjem ozadja jih lahko rešiš.
V letu 2019 smo na klubu imeli predavanje dr. Bogdana Polajnarja z naslovom: RAZUMEVANJE
ZASVOJENOSTI, kjer je opisal 4 področja osebnih življenjskih okoliščin, s katerimi je lahko pogojena
alkoholna odvisnost. To predavanje je klubu dalo nove smernice za osebno spoznavanje in predelovanje
vzrokov zasvojenosti. (Opomba: delovno gradivo za to predavanje je osnoven vir tudi za izpostavljena pojasnila v tej
zgodbi – v poševnem tisku). Po predavanju ji je v glavi odmevalo sporočilo, da mora bivši alkoholik v
rehabilitaciji pretrgati vezi z vsemi spektri svoje alkoholne pogojenosti. Vprašala se je, koliko je ona to
storila. Ugotovila je, da niti polovico. Notranje spominjanje in doživljanje, je bilo še vedno boleče.
Marsikaj ni predelala, marsičemu ni našla ustreznih alternativ.
S pomočjo kluba in terapevta se je odločila za ponovni in temeljitejši vpogled v spektre pogojenosti
svojega alkoholizma, da ugotovi, na čem rabi še delati.
Ponovno je pogledala v nekdanjo biološko - psihološko potrebo po pitju. Ker v primarni družini,
pogosto ni šlo tako, kot je pričakovala, se je želela zgodaj osamosvojiti. Verjela je, da bo v svoji družini
ustvarila to, česar je njej v odraščanju primanjkovalo – toplo družinsko ozračje, sproščenost in spontanost.
Z možem je zaživela pri njegovih starših, a žal je, kmalu začutila, da njune zveze ne odobravajo. Mož je
bil sin edinec, razvajen in usmerjen nase. Tudi po rojstvu sina so mu bile prioritetne njegove potrebe in
družabno življenja. Navkljub trudu in prošnjam spet ni dobila željene pozornosti, vse bolj je postajala
osamljena. Do sina je bila vedno ljubeča in odgovorna, s partnerjem ni šlo. Vse bolj sta se oddaljevala.
Če je v družbi kaj popila, je ugotavljala, da je bilo zatem lažje. Ugotavljala je, da če nekaj popije, se
umiri. Tako je v alkoholu začela utapljati bolečino osamljenosti, neupoštevanosti in partnerskega
odtujevanja. Sprva je bilo to samo občasno dejanje, a je vse pogosteje iskala novo omamljanje. Telo je
izražalo notranje hrepenenje po tem, da se omami. Velik del osredotočenosti in razmišljanja je bilo
usmerjeno v to kako dobiti alkohol in se omamiti. Temu so sledila dejanja skritih nakupov, skrivanja
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kupljenega in razpršenost alkoholnih zalog. To so bila vedenja, ki ji niso bila po volji, a so si je vsiljevala
sama po sebi. Svojega umetnega iskanja pomiritve z alkoholom dolgo ni bila pripravljena priznati.
Prisotno je bilo zanikanje, minimaliziranje, pa tudi prilagajanje. Zaradi pitja in svojevrstnega umika so se
pojavljali občutki krivde in sramu. Zavedala se je, da to, kar počne ni v skladu z družbenim, niti z njenim
osebnim vrednostnim sistemom. Sram jo je bilo pred drugimi, največ krivde pa je čutila, ker ni imela moči
upreti se. Čeprav je bila do sina odgovorna, je do njega čutila največjo krivdo, da ne izpolnjuje dobro
svoje materinske vloge. Ko je spoznavala, da brez alkohola ne gre več, so bila prisotna soočanja s svojo
nemočjo. Želela si je roke, ki bi preprečila nov kozarec. Sama tega ni zmogla, mož pa jo je samo obtoževal
ali si celo natočil alkohol pred njo. Končno so služba in njen primarni dom zahtevali spremembo. Takrat
se je odločila in šla na zdravljenje alkoholizma. Tam je prvič našla varno sredino za pogovor o sebi,
razumevanje zase, dobila je spodbude. Največ je delala na predelovanje krivde do sina. Nikoli več ga ni
hotela osramotiti. Spoznala je, da v partnerstvu ne more ostati, vložila je zahtevek za ločitev in se odselila.
Bitke za skrbništvo so postavile pomemben temelj abstinence. S spremembo okolja in notranje pogojenimi
odločitvami je prerezala vezi z v omamljanje usmerjenim vedenjem. Danes ve, da je pila zato, da je ne bi
bolelo, da je ne bi bilo strah jutrišnjega dne in osamljenosti. Ko strahu in bolečin ni bilo več, je zmogla.
Že pred pitjem je bila zaprisežena iskrenosti, to je obudila v največji možni meri. Ni pa šlo pri
zmanjševanju občutka krivde.
Veliko pozornosti in analiz je usmerila tudi v vzročno pogojenost omamljanja z načinom življenja v
primarni družini. Njeno primarno družino sta zaznamovali dve težji izgubi. Mama je v žalovanju ostala
z otroci sama, sama z vsemi obveznostmi in odgovornostmi, sama z vzgojo otrok. Celo jo je zahtevalo
delo, moč ji je jemalo žalovanje. Otrokom je privzgojila močne vrednote in avtoritarno vztrajala na
izpolnjevanju. Za nežnosti in pozornosti ni bilo prostora. Ona pa je rabila prav to. Bila je občutljiva, rabila
je zaščito, ki je ni dobila. Razvila se je čudna povezanost z mamo, - na eni strani si je želela več njene
prisotnosti, po drugi strani pa jo je bilo strah njene kritičnosti in ostrih zahtev. Tudi zaradi tega se je
trudila, da bi ji ustregla. Bila je utrujajoče pridna in pedantna na vseh področjih, a hkrati negotova in
nesigurna ter v sebi nezadovoljna in nemirna. Z adolescenco je začela izklapljati alarme, ki so ji sporočali
o njeni prizadetosti. Poskusila je z vrstniškim povezovanjem, a tudi s tem kmalu prekinila. Z družinsko
pogojenostjo svojega alkoholizma se je začela ukvarjati po mamini smrti. Mamina smrt je obudila stara
razočaranja, po drugi strani pa je raslo njeno obtoževanje, da ji ni bolj stala ob strani. Šele po
poimenovanju in izrazu bolečin in stisk v dobi odraščanja, se je v njej našel prostor za razumevanje
takratnih okoliščin in za počasno odpuščanje. Ugotovila je, da je pila tudi zato, da je ugašala alarme
nerešenih zadev iz časa odraščanja, še posebno takrat, ko je spoznala, da se vzorci ponavljajo v njeni
družini. Vrv, ki jo veže na primarno družino je močna, zato reže posamezne nitke. Prisotnih je nekaj
spoznanj: glede razumevanja okoliščin in situacij, glede razumevanja zmožnosti in sposobnosti, a del
zamer in bolečega doživljanja še ostaja. Spoznala je tudi svojo stalno iskanje tople sprejetosti za vsako
ceno. Veliko dela tudi na svojem opolnomočenju, večjem samo-sprejemanju. Danes ve, da preteklosti ne
more spremeniti, lahko pa se odloči kako naprej. Odločila se je za svobodo od preteklosti, za
samoodločanje, prava pota pa še preizkuša.
Ocenjevala je tudi kako je njeno ožje in širše socialno okolje vplivalo na njeno odvisnost. Kako močno
je bilo njeno lastno družinsko okolje in pitje medsebojno povezno, je opisano že v področju biološkopsihološke pogojenosti pitja. Njeno ožje socialno okolje je močno vplivalo nanjo tudi po zdravljenju.
Prisiljena se je bila vrniti domov. Nova pričakovanja so povzročala nove stiske in razočaranja in nova
prilagajanja. Abstinence to ni omajalo. Težko bi zdržala, če se ji ne bi odprla nova vrata. Zaljubila se je
in verjela, da je končno našla pripadnost, ki jo je iskala. Zaradi zaljubljenosti so premalo delovali filtri
presoje. Prehitro mu je zaupala in verjela vanj. Prepozno je spoznala, da je tudi novi partner usmerjen
vase in preveč pokroviteljski. Še najbolj pa je bolelo, da je partner tudi pil. Izkusila je tegobe življenja s
partnerjem odvisnikom. Izkusila je tudi so-odvisniški odnos – razpetost med odgovornostjo za oba in
med obljube in želje, da partner s tem preneha. To ji je jemalo telesno in psihično moč. S ponujeno roko
sina in čedalje močnejšim soočanjem s strani kluba, je tudi to vez prekinila Odločitev, da se odmakne
od njega je zorela dolgo in počasi, zato je bila trdna. Porušila je vse mostove možnih stikov. Velik del
soodvisne pripadnosti in iluzornih pričakovanj, je prerezala z odslovitvijo drugega partnerja in s
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spoznanjem, da mora prej, kot bo iskala novo partnerstvo , bolj vzljubiti sebe. Življenje je usmerila k
sebi. Spet pa je zamerila sebi, občutki jeze nase in krivde so ostali in jo bremenili. Slabo počutje in
kompenzacija s cigareti so se stopnjevali. Težko bi šlo, če ji v pravem času ne bi prišla nasproti terapija,
ki je na posreden način prebujala njena čustva in dopuščala močno izražanje le teh.
Družinske pogojenosti alkoholizma tudi v širšem socialnem okolju nima. Morda je vpliv alkohola res
spoznala skozi družinska in službena praznovanja s pitjem. Nov ji je bil občutek kratkotrajne pozabe
razočaranja in bolečin. Občutek je želel novih ponovitev - v družbi kontrolirano, sama zase pa nekoliko
več. Sicer si je izbirala družbo, kjer se ji ni bilo treba izpostaviti, v tem je videla svojo varnost. Prijateljstev
zunaj ni iskala, niti se ni interesno udejstvovala. Klub pa ji je dal zdravo socialno mrežo, strokovno in
prijateljsko podporo. V klubu so ljudje, ki jim zaupa. Tu se upa preizkušati, tudi dobi zdrave povratne
informacije. Klub zapolnjuje njeno potrebo po pripadnosti. S pomočjo kluba je postala aktivna,
sodelujoča…Ocenjuje, da širše socialno okolje (z izjemo že odpisanega odnosa z njenimi bližnjimi) pri
pogojevanju njene odvisnosti ni imelo bistvenega pomena in je reze v veliki meri lahko opravila z
vključitvijo in sodelovanjem v klubu.
Šele v zadnjem času je spoznala, da so tudi dejavniki njene osebnosti v veliki meri vplivali na njeno
pitje. Pomanjkanje vzora staršev, negotovi vzgojni prijemi, pa tudi genski dejavniki so vplivali na razvoj
njene občutljive in prilagodljive osebnosti. Ves čas odraščanja in še dolgo za tem se je trudila za druge,
trudila se je ustreči drugim. Nanjo je močno vplivalo mnenje drugih. V njenih značajskih potezah se je
zrcalila njena nesigurnost in ne-samostojnost. Čeprav se je pri obveznostih trudila s pridnostjo in
prizadevnostjo ter bila natančna in dosledna, je bila pogosto prisotna misel ali je opravila dobro, kaj bi
še lahko. Bila je izrazito introvertiran tip z melanholičnim pridihom vpetosti v vlogo žrtve. Svojih potreb,
ki so gonilna življenjska sila, ni poznala. Bile so pregloboko. Je pa v sebi čutila praznino. Svetla luč ji je
bil sin in njuna zdrava povezanost. Ta odnos ji je kazal možno sliko svobodnejših osebnosti, bolj
dogovornega odnosa. Tudi klub jo je spodbujal in usmerjal v večje samospoštovanje in odločnost.
Informacije, sporočila so se kopičila. Svojo osebno ranljivost in prilagodljivost je začela rezati z odhodom
drugega partnerja, ko se je odločila, da tudi njene meje obstajajo in da ne bo več sprejemala neiskrenosti.
Vzela si je čas in razmislila tudi o svojem drugem vedenju in dopuščanju. Dokončno spoznanje kaj kot
oseba rabi, ji je dala že prej omenjena terapija. Postala je bolj odprta. Naučila se je povedati, izraziti
nestrinjanje, se postaviti zase. Še pa je negotova v odnosih, še so prisotne negativne izkušnje prehitrega
zaupanja, a danes to uvidi in prekine. Vsak dan sproti se uči.
Zdaj ve veliko več o sebi, sigurno še ni rešila vsega, zadnja leta pa je veliko bolj aktivna in usmerjena v
rešitev. To šteje največ.
Zgodbo članice povzela: strokovna delavka Zora Košir Zupan

SPOZNANJA ČLANOV KZA O TEM KAKO SO REZALI VEZI Z ODVISNOSTJO IN
OSVISNIŠKIM ŽIVLJENJEM /povzetki iz skupinske obravnave/


V času pitja mi je bilo najtežje čutenje telesne odvisnosti. Zavedal si se, da alkoholno vedenje nikamor
ne pelje in želel si ga prekiniti. Zaradi telesnega nemira in napetosti je roka vedno prehitela pamet.
Moreč občutek je bil tudi v tem, da si se čutil tako osamljenega in sram te je bilo pred drugimi. Prisoten
je bil tudi strah – pred priznanjem, da ne zmorem sam prekiniti, strah če sploh obstaja kdo, ki mi je
pripravljen stati ob strani. Pa se zgodi, da pristopi kdo, ki si mu pomemben in mu priznaš: da ne zmoreš
več, da se je preveč porušilo, da so odnosi preveč moteči. In greš na zdravljenje. Le to pa je dalo nekaj
najpomembnejšega – boljšalo se je počutje, vračal se je notranji mir, začelo se je zavedanje posledic
alkoholizma. Težko pa je bilo verjeti, da bo šlo – nikoli več brez alkohola. Dolgo časa sem bil zunanje
usmerjen, da ne smem razočarati tistih, ki so mi pomagali, otroku ne smem več narediti tega. Počasi pa
je raslo spoznanje - to so moje zmage, ki jih je treba negovati, to je moja svoboda, ki jo želim obdržati, to
je vrnitev iskrenosti, to je konec slabe vesti. Raslo je spoznanje, da moje izkušnje lahko komu koristijo,
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zato zgodbo delim. Ne igram več življenja, iskreno ga živim, četudi je včasih stresno in boleče, stvari
rešujem sproti.
Večkrat povem, da so za odvisnost dovzetni vsi ljudje ne glede na IQ, razlika je le v tem, da so tisti z
višjim bolj izurjeni v manipulaciji in izmikanju v svoje dobro. Med slednje sodim tudi sam. Bil sem
specialist za » okrog prinest kogar koli«, vedno sem našel razlog za popivanje, za druženje s svojo
alkoholno družbo. Avtoriteto sem upošteval le navidezno. V zame pomembnih npr. službenih zadevah,
sem se delal lepega in pil zmerno, a komaj čakal, da menjam lokacijo, tam pa da se napijemo na polno.
Ja drugi - žena, otroci, nadrejeni so opozarjali, jaz pa sem občudoval svoj stil življenja in tega sem branil
na vse kriplje ter zagotavljal, da zmorem sam. Ja najtežje je bilo spremeniti stil življenja. Pa se je tudi to
zgodilo. Pogoj v službi, poškodba, sram za čedalje več neumnosti, ki sem jih počel, vse to je rojevalo
spoznanje, da imam čedalje manj osebnega nadzora, da ni več osebne moči. Sam ne greš na zdravljenje,
vedno rabiš soočanje. Zame je bil to pogoj šefa, da se grem zdravit. Dana mi je bila samo 1 možnost. Šel
sem na zdravljenje, zbiral informacije, pridobival na moči in počasi začel sprejemati boljše stanje.
Soočanja s posledicami alkoholizma so me treznila. Bilo pa me je strah, če bom zdržal brez alkohola.
Samo nehati piti – ni konec odvisnosti. Ko sem zdravljenje zaključil – sem se rabil naučiti in preizkušati
nov način in stil življenja. Osnovno je prevzem aktivnosti. Marsikatero samosvojost sem rabil opustiti,
postati iskren. Rabil sem se poglobiti vase in se tako vse bolj srečeval sam s sabo, spoznaval svoj značaj
in ozadja pitja. Samo moja sprememba v družini ni bila dovolj. Žena je ostala ista kot pred mojo
odvisnostjo, kar ni šlo. Bil sem pred tem, da družino zapustim, takrat je tudi žena spoznala, da mora tudi
ona pričeti iz nule. Tudi ona je rabila strokovno pomoč. Marsikaj je spremenila pri sebi. Zdaj nama gre.
Ko piješ misliš, da noben ne ve. Ne zavedaš se drugačnega vedenja. Zakaj sem pil? Pil sem z družbo, pa
tudi zaradi strahu in za pomiritev. Do bolezni v širši družini je še šlo, do takrat imel sem mero. Potem
pa me je navedena bolezen s psihičnim ozadjem preveč obremenila. Preveč sem bil vključen, pomagati
pa nisem mogel. Doživljal sem stiske, malo sem spal, pogovarjal o tem se nisem. Pil sem, da sem zmogel.
Bil sem prestrašen in nervozen – do otroka obziren, od partnerke odtujen. Žena bi z otrokom odšla, če bi
tako stanje dolgo trajalo. Najtežja stvar pri mojem pitju je bila telesna reakcija - potreba po alkoholu: od
mrzlega nočnega potenja, da močne tresavice, ki jo je bilo težko skriti. V službi mi je bilo pomembno kaj
si mislijo o meni, stalno me je bilo strah pred kom se bom začel tresti. Da bi to preprečil so bile potrebne
jutranje doze, skrite rezerve alkohola. Pa so odkrili tresavico, zasvojeno stanje je v celoti pokazal
zdravniški pregled. Bolezen v širši družini je prišla do tragičnega konca, jaz pa do spoznanja, da če še
želim živeti, je potrebna sprememba. S strokovno pomočjo je šlo. Staro družbo sem opustil. Zdaj smo na
različnih nivojih in ni več tem za pogovor in skupne aktivnosti. Bolj se posvečam v družini, ki vse bolj
čuti mojo prisotnost in skrb. Z vsakim dnem ne-pitja raste ponos, da zmoreš abstinirati, da ni treba nič
skrivati, da si lahko iskren, da si v službi spet suveren, da si drugačen. In to ti daje voljo za naslednje
trezne dni. S pitjem je kot s planinarjenjem, šele ko nehaš, lahko prideš na vrh gore in pogledaš v dolino
lastne situacije. Vidiš sebe, vidiš odnose, vidiš sence preteklosti in spoznaš kaj rabiš in za kaj se je vredno
truditi.
Zakaj sem včasih pil – zaradi treme pred novimi situacijam, zaradi nizke samozavesti, zaradi negotovosti
in strahu. Če si popil, je negotovost popustila in si običajno speljal. A rabil si biti previden, speljal si samo,
če ni bilo preveč alkohola, še posebno v službi, na cesti. Ker je telo rabilo alkohol, si rabil skrbeti za
sprotno dolivanje. Če se nisi držal meje, je šlo narobe. Tako sem izgubil vozniško, doživel nesrečo. Žena
me je opozarjala, postavljala meje, pa sem z kratkotrajnimi abstinencami dokazoval, da zmorem brez
alkohola. Prvič sem se šel » navidezno zdravit«, a sem hitro spet močno pil. Potem pa se je zgodila
prometna nezgoda, strah pred posledicami, strah pred škodo. Žena je utihnila, otrok je dejal: »Pojdi se
zdravit«. Zraven pa še razumevanje in pozitivne izkušnje z uradnimi institucijami – porajala se je
hvaležnost in neke vrste moja dolžnost, da zaupanja ne smem izkoristit. Takrat je rasla odločitev za resno
zdravljenje. Za zaprtimi vrati bolnice sem začutil svobodo. Strah se je razblinil. To so bila občutja, ki
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sem jih želel obdržati. S spoznanji glede preteklih napak, z novimi cilji in prizadevanji je šlo. Čez nekaj
let je bila potrebna dolgoletna skrb za starše. Tega ne bi zmogel, če bi še pil. Tako pa sem bil sposoben
skrbi zanju, pa tudi skupnih pogovorov in vpogledov v svoje življenje v primarni družini. Zdaj se od
mene lahko učijo tudi moji nasledniki.
Zakaj sem pil? Danes vem, da so temu botrovali: močna introvertiranost, želja po odmiku od realnega
življenja, beg pred odgovornostjo, razočaranost nad svojimi napačnimi odločitvami in lastno ležernostjo,
ki se je nisem zavedal. Morebitne uspešnosti sem minimaliziral. Ne spomnim se, da bi se kdaj tako opil,
da se svojih ravnanj ne bi zavedal. Mlado telo, se še ni začelo zoperstavljati. Ker sem bil z alkoholom
poklicno povezan, je bil stalno na dosegu roke – a prekrit (npr. cedevita s kozarcem žganega). Ko sem
bil med ljudmi sem še imel mejo, sploh če sem šel na cesto, na trening. Vedno pa sem hitel domov, tam
sem popil velike količine. Ko so se mi pojavile neke težje uradne domače zadeve, sem pil tudi zato, da bi
se pomiril, da bi minil strah pred tem kaj bo. Po spodbudi nadrejenega in ob lastnem doživljanju nemoči,
je pitje začelo motiti tudi mene. Prosil sem za zdravljenje in tam nase pogledal z vseh zornih kotov in o
sebi veliko spoznal. Nadaljujem s klubom – le ta mi je spodbuda, opozorilo in varno okolje. Pridobil sem
samozavest, več sem se začel soočati, odločil sem se za nadgradnjo izobrazbe.
Sprva sem pil priložnostno, z družbo. A so se druženja daljšala in popivanje večalo. Pil sem veliko žganih
pijač. Bil sem ponosen, da ga veliko nesem. A popiti alkohol je vplival name in povzročil nemir in skrbi.
Najtežji spomin na obdobje pitja je strah: kako se strezniti in ali se bom sploh mogel streznit. Zaradi tega
sem tudi ponoči vstajal in dolival, vsepovsod s sabo sem nosil flaške za vzdrževanje doze opitosti. Čeprav
sem se imel za pametnega, sem se soočal s tem, da me v družbi nihče več ne posluša. Partnerka me je
opozarjala, prosila, prijatelj mi je sporočal, da tako ne gre. Pred ambulantnim zdravljenjem, sem izvedel
res težko samo- treznjenje. A ni šlo. Kmalu sem začel ponovno piti in kmalu nadaljeval s količinami kot
pred zdravljenjem. Vse to je pripeljalo do hudih težav z jetri zaradi alkohola. Telesna in psihična kondicija
sta popolnoma popustili. Bil sem hospitaliziran. Premagovanje bolezni, težko treznjenje je prineslo
moralno krizo. Takrat sem spoznal, kako sem v času pitja nekritično dokazoval svojo moč. Rabil sem
»kontra učinek« soočanja z boleznijo in vsakodneven trud ponovnega vzpostavljanja kondicije. Takrat
se odločiš, da slike starega nočeš več ponoviti. Takrat greš bolj odgovorno naprej, bolj premišljeno
deluješ, več ti pomenijo odnosi, začneš vzpostavljati kompromise. S tem prepričanjem gre že vrsto let.
Ali bi jaz kot svojec, lahko vplival na razvoj alkoholizma svoje nečakinje? Ne vem, morda. Ker nima več
očeta, ji jaz veliko pomenim. Najin skoraj prijateljski odnos se mi je zdel zaupen in je pomagal reševati
marsikatero težavo. A moj odnos do nje ni vseboval preverjanja. Jaz meja nisem postavljal. Morda bi to
moral početi. To je počela njena mama, a zaradi hčerine upornosti, pogosto brez uspeha. Kot problem
vidim nečakinjino materialno lastnino, na katero se je pogosto sklicevala in se ni trudila z zaposlitvijo.
Postala je izgubljena v njeni lažni in namišljeni svobodi in veliko počela po svoje. A premlada je bila, da
bi se v tem znašla. Še išče svojo pot. Stojim ji ob strani, a tokrat dogovorno in premišljeno. Spoznati
mora meje svoje svobode, spoznati mora, da ne zmore sama, spoznati mora odgovornost.
Ko sem prekinila z zdravljenjem v PB Begunje sem se brez težav spopadla z abstinenco. Upoštevala sem
navodila bolnice, ob strani pa mi že vrsto let stoji klub, ki ga z veseljem obiskujem. Moja podpora so tudi
moji otroci in vnuki, ki so zelo ponosni name. Zasvojenost je huda bolezen. Če se z njo spopadeš odkrito,
naj bi ti uspelo. Sama pri sebi opažam, da sem, od kar ne pijem, bolj strpna do sebe in do drugih. Ne
obremenjujem se več z nepotrebnimi stvarmi. Prej sem svoje potrebe zelo zatirala, nase sem pogosto
pozabila. Sebe sedaj bolj cenim. Zahvala gre predvsem Klubu Savica s terapevtko. Vsak, ki se sooča z
odvisnostjo naj si le to prizna in naj pogumno stopi na pot ozdravljenja.
Ko se je žena odločila za zdravljenje je to zame pomenilo nekakšno odrešitev, upanje na boljšo prihodnost,
na bolje. Ni še vse tako idealno, vendar je veliko boljše. Čestitam ženi in ostalim članom skupine, za
uspeh. Jaz sem po zdravljenju žene postal bolj toleranten do drugih. Lažje tudi izrazim svojo voljo in
želje, bolj sproščen sem v odnosih, saj me več toliko ne skrbi, kakšna bo ženina reakcija.
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Zame je zdravljenje pomenilo več samozavesti in boljše telesno počutje. Na stvari okoli sebe gledam bolj
pozitivno, sem manj kritična. Ne prizadene me več v takšni meri kot prej, kaj drugi mislijo in govorijo o
meni. Poskušam sprejemati druge ljudi takšne kot so. Imam boljše odnose z družinskimi člani in otroci.
Več in lažje se pogovarjam. Prej o sebi nisem mogla govoriti, težave in stiske sem potlačila. Sedaj sem
bolj odprta, manj je tesnobe.
Svoje spremembe sem strnil v dva sklopa in sicer pred in po zdravljenju:
Pred zdravljenjem sem bil nezadovoljen v svoji službi. Zelo pogosto sem obiskoval gostinske lokale in v
njih iskal srečo; imel sem lažni občutek, da sem srečo tam tudi našel. Tudi glede družinskih odnosov sem
imel občutek, da imamo v družini dobre odnose, ki pa to niso bili. Bila je le navidezna sreča in
sporazumevanje med člani.
Po zdravljenju sem v novi začasni službi čutil veliko veselja. Tudi upokojitve sem se veselil, saj mi do
dela v moji »prvi službi« ni bilo več in sem bil vesel odrešitve. Začel sem z raznimi hobiji, pogosto pa
sem bil (in sem še) telesno aktiven. V gostilne ne hodim več, imam prav odpor do njih. Občasno sicer rad
zavijem na kavico, v dobri družbi in sproščenem klepetu s somišljeniki. Ne morem pa več ostajati v
gostilnah ure in ure. Rad se družim z ljudmi, brez alkohola. Tudi v družini imamo sedaj bolj odprte odnose.
Pridobil sem na sproščenosti. Prej sem mislil, da sem sproščen, ko sem bil opit, v resnici pa sem bil
neprestano v strahu, pred policisti, kaj bo rekla žena, kdo me bo videl….
Ko je mož pil sem se zelo slabo počutila. Nisem mogla spati, neprestano sem imela glavobole. Nikomur
nisem zaupala, kaj se dogaja doma. Vse sem držala v sebi. Zasovražila sem alkohol.
Po zdravljenju, kjer sem ga spremljala, je vse drugače. Dolga leta nisem zaupala, šele zadnja leta to
zmorem. Pri tem mi je zelo pomagala lastna rehabilitacija in vključenost v skupino.
Trganje teh vezi je pri meni potekalo precej spontano. Nekatere sem pretrgal zavestno, že v zvezi s samo
abstinenco in to mi ni delalo večjih problemov. Večina teh vezi pa se je trgalo samo od sebe, zaradi
sprememb v življenju, ki so se na srečo na koncu vse srečno končale. Nekaj teh vezi je pa še vedno ostalo.
Največji problem, ki je ostal, je nezaupanje v ljudi in to se zadnje čase še celo poglablja. Na splošno sem
bil zadnja leta v kar dobrem psihičnem stanju. Potem pa se mi je začelo dogajati nekaj zoprnega: veliko
razmišljam o preteklosti in pri tem razmišljanju mi vedno bolj stopajo v ospredje stvari, zaradi katerih ne
morem biti ponosen sam nase. Morijo me stvari, ki sem jih naredil narobe, oziroma sem z njimi koga
prizadel. Pojavlja se mi občutek krivde. Torej odprla se je nova vez, ki je prej ni bilo.
Na samem začetku zdravljenja sem bil prepričan, da nisem odvisnik in da sem po pomoti na zdravljenju.
Nisem želel nikomur povedati, prve mesece po zdravljenju se sploh nisem želel družiti z nikomur. Šele
po nekaj letih sem spregovoril s prijatelji in svojci. Takoj po zdravljenju sem spremenil veliko svojega
vedenja, saj je bilo to povsem drugačno življenje. Sedaj lahko tudi vsakemu povem, da sem bil na
zdravljenju. Pa tudi to, da sem bil »pijanec« mi je sedaj jasno. Imel sem vse simptome o katerih govorijo
strokovne knjige. Res je, da so nekateri znanci pili veliko več kot jaz, pa niso šli na zdravljenje, vendar je
tudi res, da jih veliko od njih ni več med živimi. Veliko mi je pomenilo druženje na klubu, saj sem se
šele takrat dokončno odprl in spregovoril o težavah in drugih stvareh. Nihče me ni obsojal ali pomiloval.
Ponosno korakam v 5 leto abstinence. Počutim se v redu in življenje gledam pozitivno. Prej mi je bilo vse
črno in megleno. Sama sebe vidim čisto drugače, bolj veselo in bolj živo, polno energije. Življenje mi je
postalo lepše. Veliko rajši se imam kot prej. Sem na prvem mestu. Partnerski odnos, ki ni bil v redu, me
je držal v zasvojenosti. Če se ne bi razšla ali izboljšala svojega odnosa, bi težko ostala trezna. Veliko se
gibam, uživam, če pa je sonce sem še boljše volje. Sama zase sem borka iz dneva v dan in si dopoveduje:
le tako naprej!
Na zdravljenje sem odšel 05.05.2003, v Begunje. Od tistih dni sem zelo zadovoljen ker abstiniram. Ker
uspešno abstiniram, sem naredil zelo velik korak zase, za družino in ostale. Uredil sem se tako v
socialnem, kot v materialnem smislu. Ni me sram povedat, da sem bil na zdravljenju. Sedaj sem več v
naravi, rad se sprehajam, hodim v hribe….Imam boljšo fizično kondicijo. Če bi ostal, kot sem bil, ne bi
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zmogel današnjega tempa in zahtev svojega dela. V službi sem bolj cenjen. Res je tudi, da mi nalagajo
več dela, ker vejo, da bom zmogel in dobro opravil. Tudi to me navdaja s ponosom. Zelo sem umirjen in
ni me strah, ko prihajajo inšpektorji na preverjanje. Imam čisto vest. Menim, da sem veliko dosegel in
želim, da bo tako tudi v naprej.
Sem svojec zdravljenca. Zame je bilo zelo sproščujoče, ko je nehal piti. Ni bilo več strahov pred
pijanskimi nastopi in izpadi. Prednosti so sedaj normalni odhodi v družbo, več druženja z ljudmi, počasno
izpostavljanje in normalna komunikacija.
V 13 letu sem se prvič napil, po 15 letu sem pa postal že odvisnik in zasvojen z alkoholom in tobakom.
To se pravi da sem 30 let življenja zapravil. Sedaj pa 25 let lahko rečem, da sem zagrizen abstinent. Vsem
zaprekam uspešno kljubujem in rešujem stvari, ki jih prej nisem. Uspešno abstiniram od alkohola in
tobaka. Ko se spomnim nazaj, me je groza - zakaj nisem prišel že prej do tega spoznanja.
Zame je trganje vezi z odvisnostjo pomenilo:
SVOBODA, da se nisem več vrtela v začaranem krogu trezen-pijan,
SPOZNANJE, da sem, kar sem. Priznanje, da si kronik in da alkohola ne smem več poskusiti.
Ker sama nisem bila sposobna nehati piti, sem se odločila za Begunje. Tam sem dobila ekipo z istim
problemom kot sem ga imela sama. Dobila pa sem tudi strokovno pomoč terapevtov. Trezna sem že 5 let
in redno hodim vsako sredo na naš klub KRMA. Hvaležna sem naši terapevtki Kristini za marsikateri
nasvet in spodbudno besedo. Upam, da bomo še dolgo skupaj.
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ZGODBE ČLANOV
(Opomba zaradi zagotovitve potrebne anonimnosti avtorjev ne navajamo, razen v primerih, ko člani to izrecno želijo)

MOJA ISKANJA V ŽIVLJENJU
Kaj sem iskala v življenju? Kot otrok sem sanjala o umirjeni družini, o družini, kjer so člani povezani v
ljubezni, drug do drugega pozorni, o starševskem naročju in objemu. Morda sem o tem sanjala, ker tega
v svoji primarni družini nisem dobila. Moje odraščanje je zaznamovala razpetost staršev med delovnimi
obveznostmi in njunima nesoglasjema zaradi očetovega alkoholizma. Mama je imela preveč skrbi in
odgovornosti. Izbrala je mene, da jo v čem nadomestim. Velik del skrbi za mlajša brata je prepustila
meni. Čeprav sem bila v tem negotova, sem skrb prevzela in bila do obeh bratov zelo zaščitniška. Po
drugi strani pa me je spremljal strah kako bo mama zmogla. Tako sem sicer kot živahen otrok prezgodaj
prevzela odgovornosti in nihala med prilagojenim odzivom v skrbi za druge ter med upornostjo za tisto,
kar mi ni bilo všeč. Težko mi je bilo živeti v družini, zato sem se želela iz nje čimprej umakniti in verjela,
da bom zunaj nje našla sprejemanje in razumevanje.
Zgodaj sem si ustvarila partnerstvo. Danes vem, da sva se bolj kot v ljubezni sami, našla v iskanju ljubezni,
v potrebi biti sprejet. Zaživela sva v skupnih načrtih, s skupnimi obveznostmi, a po vzorcih svojih
primarnih družin. Jaz sem nihala med ustrežljivostjo in upornostjo, njemu je bila pomembna avtoriteta in
v moji vlogi je iskal mamo. Delno sva se dopolnjevala, delno pa so bila pričakovanja prav nasprotna.
Obema je bila skupna in osnovna skrb za dom in družino. Nase pa sva pozabila, del naju je ostal
neizpolnjen.
Potem se je zgodilo. Prizadela naju je izguba otroka. Osredotočila sva se na še večjo pozornost na ostale
otroke. Vsak zase sva se zaprla vase in se usmerila le na preživetje. Besede bolečin niso bile izrečene.
Dolgo ni bilo nikogar, ki bi me razumel. Potem se je pojavil on-ALKOHOL. Ponujal je razbremenitev,
ob njem si pozabil. Z njim sem se pomirila, po njegovem vplivu sem se počutila bolj močno. A bil je
zahrbten prijatelj. Izdal me je. Pozabe z njim je bilo vse manj, njegovega negativnega vpliva pa vse več.
V trenutkih treznosti se je bolečina obujala, postajala sem čustveno zelo ranljiva. Neznosni so bili občutki
sramu, da postajam taka kot oče. Neznosna mi je bila misel, kako sem prizadela otroke. Vseskozi je bil
prisoten strah, kaj se bo zgodilo. Alkoholni vpliv mi je oteževal tudi vsakdanje situacije, saj je bilo za vse
potrebno veliko truda in nadzora. Dolgo je trajalo do takrat, ko me je družina soočila s pogojem
zdravljenja. Zato sem jim še danes hvaležna.
Bolnišnično zdravljenje mi je takoj dalo občutek, da je prav da sem tam. Prišla sem v okolje, kjer ni bilo
obsojanja, kjer so se usmerili name, me razumeli in pokazali pravo pot. Moji občutki sramu so se zmanjšali
s spoznanjem, da nisem samo jaz izgubljena, da po alkoholu seže marsikdo, ki je v stiski in drugače ne
zna. Nadaljevalo se je z rehabilitacijo v klubu. Tam sem v prvi vrsti našla ljudi s podobno zgodovino, ki
so mi postali tudi prijatelji. V klubu me je obdal občutek sprejetosti, varnosti - tisto o čemer sem hrepenela
že od otroštva. Program kluba me spodbuja v upanje, v pozitivne vzorce vedenja in mišljenja ter me
spodbuja, da ostanem zvesta sama sebi. Tudi moj partner z mano obiskuje klub. Tudi on se v njem dobro
počuti in pomembno mu je sprejemanje in razumevanje. Oba se učiva drugače pogovarjati, oba sva že
izkusila, da če rabiva pomoč, jo v klubu dobiva.
In kako živim danes? Marsikdo bi rekel, da sem še preveč impulzivna in preveč zaščitniška do otrok. A
taka sem. Znam pa danes razmišljati s svojo glavo, naučila sem se sprejeti kritiko, po kateri prevrednotim
in se odločim kako naprej. Ne morem reči da sem srečna, živim pa veliko bolj zadovoljivo. Znam se
veseliti lepega, znam biti zadovoljna. Usmerjena sem nase, ne obsojam drugih. Vesela sem, da so otroci
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na mojo prehojeno pot ponosni, da me ne obsojajo in da mi zaupajo vnuke. Tudi jaz sem ponosna nase in
ugotavljam, da sem v opisanem našla sebe.

ZDAJ VEM, DA GRE S KLUBOM LAŽJE
“Klub sem začel obiskovati zato, ker je bil to pogoj oz. del programa v PBB. Takrat sploh nisem verjel,
da mi bo všeč in sem mislil, da bom kmalu prenehal. Na srečo mi je kmalu postalo všeč in sem začel
hoditi z veseljem, še preden sem nehal. Danes, po enajstih letih in pol, še vedno hodim v klub z veseljem
in mi zdaj poleg kegljanja to še najbolj manjka. Razlogi pa so naslednji:


Med nami se je večinoma stkala prijateljska vez. Večino članov smatram kot prijatelje, s katerim se rad
pogovorim vsakdanje stvari.



Klub je edino okolje, v katerem lahko povem svoje stiske, kolikor jih še je. Pred leti jih je bilo veliko.
Med drugimi prijatelji (kolikor jih še je), in v žlahti ni skoraj nikogar, ali pa čisto nikogar, ki bi se lahko
z njim pogovarjal take stvari. Vsak misli, da vse ve, v resnici pa imajo večinoma vsak svoj, tudi malo
čudaški pogled na družbo. Pogovor z marsikom me prej razjezi, kot pa pomiri. Saj me tudi v klubu včasih
kaj razjezi, ampak na splošno je klub kot nekakšno psihično zatočišče.



Zaradi praktičnih, vsakdanjih problemov in novic in nasvetov glede njih. Tudi to mi je pred leti zelo prav
prišlo in sem hvaležen.



Zaradi izletov in drugih družabnih srečanj, ki jih brez kluba ne bi imel veliko, ali skoraj nič.



Občutek pripadnosti neki skupini.



Malo pa zdaj tudi že kar iz navade.
Upam , da bom lahko obiskoval klub vsaj še ene dvajset let. :-D”

Z VOLJO IN PODPORO KLUBA ZMOREŠ
Že dve leti hodim v skupino na Jesenice, ki jo vodi gospa Kristina. Na zdravljenju sem bila v Begunjah.
Moja odvisnost od alkohola se je začela pred dvema letoma.
Mamo sem imela na postelji in skrbela zanjo 24 ur na dan. Poleg tega še danes skrbim za brata, ki je oseba
s posebnimi potrebami. Včasih je bilo potrebno poskrbeti tudi za varstvo vnukov. Vsega se je nabralo
preveč. Nisem imela podpore doma, sploh pa ne od moža. Tako sem pila zjutraj in zvečer. Šlo je tako
daleč, da sem se napila do nezavesti. Umrla mi je tudi mama. Sin mi je rekel, da mi ne bo več zaupal skrbi
za vnuke, še posebej male vnukinje, če se ne bom odločila za zdravljenje.
Bila sem zelo vesela in zadovoljna, da sem se odločila za ta korak. V Begunjah mi je bilo zelo lepo.
Počutila sem se kot na dopustu. Nobenih stresov, odgovornosti, dela ni bilo. V skupini nas je bilo okoli 8
in smo se zelo dobro razumeli. Bili smo kot velika družina. Sestre so bile zelo prijazne in tudi z dr.
Jezerškovo smo se dobro razumeli. Pohvaliti želim tudi sestro Nado, ki je bila stroga, ampak če si kaj
rabil je vse uredila, da je bilo prav.
Priti domov, spet v okolje, ki si ga zapustil je bilo kar težko, sploh zame, ki nisem imela nobene podpore.
K sreči imam za sosedo zelo dobro prijateljico, ki mi je veliko pomagala s pogovori.
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Ko sem odšla v trgovino mi je pogled večkrat uhajal k steklenicam viskija in piva. Na predavanjih, ki smo
jih imeli pri dr. Jezerškovi je dejala, da bo to še dolgo v glavi, da bo še dolgo pogled uhajal k steklenicam.
Včasih je bilo zelo težko, ampak gre z dobro voljo in pogovorom v skupini, ki jo zelo rada obiskujem,
saj smo kot velika družina. Sem pa ponosna nase, da mi je uspelo ostati trezna in ne poskusiti alkohola. Z
dobro voljo se da marsikaj narediti. V veliko veselje mi je vnukinja, moj sonček, ki mi daje smisel
življenja, ki ni zmeraj rožnato. Zdaj, ko ne pijem več, se počutim bolje in tudi zdravje mi kar dobro služi.
Želim si, da bi ostala še naprej tako močna oseba, vesela in zdrava in da ne bi naredila napake, ki sem jo
v preteklosti žal naredila.

»ZMEREJ JE REŠITEV«
Pred božičem: Kar naenkrat mi je prišla želja po pitju alkohola. Ker poznam sindrom odvisnosti od
alkohola, naj bi to minulo čez nekaj časa, vendar ni bilo tako. Vem, da bi takoj moral poiskati pomoč, a
žal sem vseeno segel po alkoholu. Čeprav sem vedel kam to pelje, sem nadaljeval s pitjem, 100%
zavedajoč se, da bom moral v bolnišnico. To je bil tudi moj namen, samo vprašanje časa.
Ko mi je moja najboljša prijateljica rekla, da sem drugačen, da sem pil, sem odločno zanikal (obrambni
mehanizem – zanikanje). Po nekaj časa pretvarjanja, sem pitje priznal. Takrat mi je bilo jasno, da se pitje
vidi navzven.
Takoj sem reagiral in poklical Psihiatrično bolnico (v nadaljevanju PB), kjer sem se že zdravil.. Terapevtki
sem povedal, za kaj se gre. Ona mi je odgovorila, naj se čimprej oglasim v bolnišnici. Ko sem to povedal
prijateljici, sva oba jokala. Ona je jokala od sreče, da sem se tako odločil, jaz pa od hudega, ker moram
od doma. A odločil sem se. V eni uri sva imela spakirano za odhod. Samo še slovo in odhod.
Tako sem 30. 12. 2020 prispel v PB.
V bolnišnici: Sedaj sem že četrti dan v sobi. Spim skoraj nič in imam 24 ur časa razmišljati o sebi. Kaj
se mi je zgodilo? Jezen sem, da nisem takoj odreagiral, ko je želja po alkoholu prišla (navkljub vsej
vednosti o alkoholu). Kaj bi bilo če bi ostal doma in nadaljeval s pitjem.? Kar slabo mi je. Ves moj trud,
energija, ki sem jo vložil, da mi je uspelo normalno živeti, bi šlo v nič. Tega si ne želim, pa tudi dovolil
si ne bom.
Ponosen sem nase in okolica tudi v tem kako se mi je v kratkem času uspelo izvleči iz totalne bede.
Ali mi je tega treba, ko pa je življenje lepo, lepo je živeti in uživati trezno življenje.
Hvaležen sem:
-

prijaznemu osebju na oddelku PB,
spodbudnim besedam zdravnice
pa tudi mojemu terapevtu iz prejšnjega zdravljenja.
Hvala tudi za veliko podporo terapevtki Tanji in Kristini iz uspešnega kluba KZA na Jesenicah. Hvala
vsem.
Domov se vračam z glavo pokonci zaradi sebe in vas.
Pa še moj moto » po gorenjsk« : » ZMEREJ JE REŠITEV«.
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16 LET JASNEGA ŽIVLJENJA BREZ ALKOHOLA
16 let treznosti - zame pomeni 16-letno pretrgano vez z odvisnostjo od alkohola. Pot je bila od začetka
zdravljenja bolj trnova. S pomočjo kluba, kamor zahajam, so ta omenjena leta potekala z veliko mero
povečane samozavesti. Vem, da je bila moja odločitev pravilna tudi z vidika mojega zdravja in boljše
kondicije v življenju. Vse te koristi se poznajo v druženju s podobnimi somišljeniki in tudi bolj
samozavestnim nastopom v družbi, kjer brez strahu lahko zagovarjam svoja zdrava in trezna razmišljanja.
Ni več tako kot je bilo v preteklosti, ko sem si svojo pot vedno podpiral s prekomerno kapljico
alkohola. Vzrok pitja so bile težave z težkim nastopanjem v družbi, službi, posledica tega pa vedno več
zapiranje vase. V stikih s prijatelji sem se vedno umaknil osramočen, ker sem svojo pojavnost vedno
podpiral z alkoholom. Z leti se je odvisnost povečevala in tako sem večkrat za lastno umirjenost
potreboval večje količine alkohola. Tudi znaki opitosti so se mi začeli kazati navzven, kot tresoče roke,
pozabljanje dogodkov, napačne odločitve, spori z družbo. Tako se je tudi moje zdravje poslabšalo in
sem imel razne telesne težave.
Za pristop k zdravljenju odvisnosti sem se odločil, ker si nisem več predstavljal, kako bom zmogel
delovati v domači družini, okolju, službi. Pritiski so bili vedno večji, moje zmogljivosti pa vedno bolj
zmanjšane. Odhod v bolnico Begunje je bil pogojen z veliko krizo preživetja in tudi z željo boljše
prihodnosti.
Sedaj sem zadovoljen s svojo pojavnostjo kot ozdravljen odvisnosti (ne pa pozdravljen), zahvala gre
družini za podporo in sotrpinom na klubu zdravljenih alkoholikov. Z jasnim življenjem v treznost ter
življenje brez alkohola!

OSVOBODILA JE JOKAJOČO LASTOVKO V SEBI
Kar nekaj let je od takrat, ko je zadovoljna, umirjena in motivirana za drugačno življenje, zapuščala
ustanovo, kjer se je prvič soočala s posledicami alkoholizma. Močno je verjela, da ima moč in zavedanje,
s katerima bo lahko neutrudno kljubovala morebitnim abstinenčnim krizam in priložnostim, ko se alkohol
ponuja sam po sebi.
V času zdravljenja je spoznala, da je z alkoholom iskala dodatno moč, pozabo. Tam je med sebi enakimi
našla razumevanje. Urejanje ji je dalo spoznanje, da nas v odvisnost pripeljejo različne prikrajšanosti in
čustvene bolečine, ki ne izzvenijo same od sebe. Na zdravljenju je imela priložnost podeliti svoje
pomanjkanje varnosti in spodbud v otroštvu, prezgodnje delovno angažiranje in posledično prezgodnje
osamosvajanje s prisotnimi negotovostmi. Našla je strokovno in prijateljsko razumevanje in spodbudo.
Prebujati se ji je začelo potlačeno. Obudile so se želje, ki jih je vizualizirala.
Zunaj se je življenje začelo odvijati hitro. Zavedala se je, da je družina in vsak njen posameznik z njenim
pitjem marsikaj izgubil. Občutki krivde so bili še prisotni. Verjela je, da bo mnogo rešila z večjo
pozornostjo, pripravljenostjo. To je imelo prednost pred njo samo. Pogovorov o željah in zmožnostih
posameznika ni bilo, niti ne o razočaranjih in zamerah ter deležih vsakega družinskega člana pri tem.
Spet se je čustveno zapirala in postala samoumevna mama in žena.
Prevzela je novo, bolj odgovorno službo, ki je zahtevala celovito angažiranost. Malo je imela časa zase,
a je ocenjevala, da dovolj, da ne rabi več. V službi je bila dolgo zadovoljna. Dolgo je bila ponosna, da
zna, da zmore in prejemala je potrditve od zunaj. Njeno zadovoljstvo v službi je vplivalo tudi na
izboljšane odnose doma. Pa je to imelo zdrave osnove? Ne. Njene zmožnosti in hotenja niso bila
vključena. Stalna angažiranost je utrujala telo in dušo. Z utrujenostjo se je prebujalo zavedanje, da je
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pozabila nase. Pojavila sta se nemir in tesnoba, ki nista minila. Rabila je varno zavetje. Klub in občasno
svetovanje, so ji sicer nudili razumevanje, a so hkrati budili rane notranjega doživljanja. Uvidela je, da
je s svojo pozornostjo povečala pričakovanja svojih, kar jih je oddaljilo od njenih potreb po pripadnosti.
Njenih stisk niso prepoznali in razumeli.
Življenjska energija je popuščala. Vedno je zmogla s prepričanjem – zmorem sama. Zdaj ni šlo več. Prositi
ni mogla. Obtičala je v nerazumljivi jezi na osamljenost v težki situaciji. Takšno vedenje je domače še
bolj oddaljilo od nje.
In tako se je v misli spet prikradel ON – ALKOHOL, ki poskrbi, da manj boli, da manj skrbi. Kaj
posledično zahteva, takrat ni razmišljala. Že prvi kozarec jo je zasužnjil. Podredila se mu je. K sreči je
bilo še prisotno zavedanje, da ne dela prav. Vedela je, da če nadaljuje s pitjem, bo izgubila vse. Raslo je
spoznanje: NE ZMOREM, RABIM POMOČ, RABIM ČAS ZASE, RABIM VEČ SEBE!
Hitro se je odločila za novo zdravljenje. Odločila se je, da bo nadaljevala tam, kjer je zaključila s prvim
zdravljenjem – pri sebi - svojih primanjkljajih, svojih željah in potrebah. Z novim zdravljenjem je želela
pridobiti več veščin komunikacij in izražanja sebe. Želela si je osebnih sprememb, opolnomočenja.
Navedene cilje že uresničuje v drugem zdravljenju. Nova spoznanja in iskren pogled vase, so ji dali nov
pogum. V prihodnosti se bo v veliko večji meri osredotočila nase. Iskala bo učinkovite poti zase, seveda
ne na škodo drugih. V odnosih bo aktivna, odkrita in iskrena, še pozorna in spoštljiva, a manj
samoumevna.
Družina se odziva in njeno novo začrtano pot sprejema z večjim razumevanjem, kot je pričakovala.

FENIKS
Med neobičajno potjo domov, po prijetnem srečanju s prijatelji, me je nič hudega sluteč udarilo z vso
svojo mogočnostjo. Prijatelj je imel pred dvema tednoma rojstni dan. Zbralo se nas je nekaj prijateljev.
Bilo je prijetno in veliko sem se pogovarjal. Za moj značaj in za mojo psihično konfiguracijo sem se
nenavadno pogovorno udejstvoval in nenavadno veliko presmejal. Imel sem se zelo lepo. Če bi take
trenutke želel najti v obdobju zadnjih petnajstih let, jih po vsej verjetnosti ni bilo. Pogovor, smešni majhni
prepiri okrog malih zelo življenjsko nepomembnih zadev, smeh. Zame osebno, v eni besedi, božansko.
Zame je bilo to v zadnjih nekaj letih tabu, nekaj od česar sem podzavestno bežal. Zakaj? Ne vem še zakaj?
Užival sem v nečem normalnem, a le zakaj si takšno normalno sam prepovedujem. Ko se bom tega
zavedel, bo zabolelo, hudo bo zabolelo.
4.30 je ura. Prijatelj bi tudi se še družil z mano, bil je razočaran, ko sem šel, videl sem mu na »faci«. Odšel
sem, čeprav je telo hotelo ostali. Malo sem se prestrašil situacije, v mislih sem imel morebitna
negodovanja »tastarih. Spet so se pojavljale moje prepovedi.
Hodim. Hladno jutro in jasno, kaže, da bo sončno, ptice pa frčijo in cvrčijo po svoji jutranji navadi. Lepo
je. Malo mi misli odnese in zasanjarim kakšen lovec bom, ko naredim izpite in dobim licenco. S pticami
bom »ziher frend«, za srne pa ne vem (nam pojejo vse na vrtu)… Malo pomislim na nove rise, ki so jih
naselili pri nas ter upam, da so se v svoji ekološki niši udobno namestili, da imajo dovolj plena ter svoje
partnerje, da bo kmalu čim več risov. Malo se nasmehnem. Naredim še par korakov.
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Prešine me nekaj, kar sicer že zelo dolgo vem. Ampak tokrat me prešine še enkrat ter hudo udari.
Obstanem sredi koraka, pogled usmerim v tla. »Zabolelo« me je v »možganih«. Bolečina gre v srce, v
roke, v noge. Kolena se zatresejo, v grlu me boleče zadrgne. Vztrepetam. Jaz nisem jaz. Jaz sploh nikdar
nisem bil jaz. Od kar obstajam, jaz nisem jaz. Utrujen sem, da jaz nisem jaz. Jaz, ne morem več!!! Jaz
nikdar ne bom jaz, ne znam, ne zmorem. Boli, poka, kolje, lomi, reže, udarja, razbija, tolče, ožema dušo
iz srca … . Ne pridem do sape, ne morem: še kratko plitvo dihanje, panika, mravljinci. Poskušam
zašprintati po travniku navzdol proti potoku. Rad bi k potoku…. Ne želim več trpeti celo življenje v
lažnem prepričanju avtonomosti in svobode. Ne. Ne želim, ne zmorem. Jaz je utopija. Cele dneve, ob
vsaki stvari, premišljujem samo to, kako naj nekaj naredim, da mi nekdo ne bo sitnaril. Sovražim – sebe,
starše, prijatelje, ljudi, svet, živali, stene, računalnik. Alkohol…??!! Po drugi strani pa dobim preblisk, da
veliko ljudi nima nič, živi v pomanjkanju, jaz pa imam tukaj vse. Vse imam na dlani, pa nič ni v redu.
Preklet sem od samega sebe. Ja, smilim se samemu sebi, itak.
Mariborska psihiatrija, dve leti nazaj - eno najlepših obdobij v mojem življenju. Tam je bil nek poseben
mir in ker je bilo ljudem mar. Sestri Mileni je bilo tam iskreno najbolj mar za nas, Žal je umrla za rakom,
ker ji je bilo tako mar za druge, da ji za svoje življenje ni več nič ostalo.
Čeprav sem mislil drugače, na psihiatriji nisem razčistil s sabo, pa tudi zdaj vprašanje če bom, ker jaz
tega ne zmorem. Ne znam in nočem, ker je tako lažje. Ker sem reva in se bojim. Utrujen, tako utrujen…
Utrujen sem od prilagajanja, utrujen od narejenega smeha, utrujen od strahu - ne biti iskren, utrujen od
strahu pred strahom, utrujen od tega, da se nekdo neprestano vtika vame, utrujen od ne vem več česa.
To noč sem prišel v fazo preporoda in se vžgal, kot Feniks - Feniks, ki pogori v pepel, da se iz njega
ponovno prerodi mlajši, boljši, lepši močnejši. Pa jaz? Vžgal sem se OK, tudi pogorel sem.
In kako naprej? Zaenkrat tema. A prisotno je spoznanje, postavljam se v vlogo žrtve. Ker sebe ne maram,
se ne znam boriti zase. Če to obrnem, potem je sporočilo smerokaz kako moram naprej.

PIJANEC
Moški, suhih nog, v ponošeni obleki, dolgih mastnih las, ki obkrožajo zabuhel obraz, je prihajal vsake
toliko časa mimo naše hiše. Verjetno je že dolgo sam in trpi, mogoče že od otroštva dalje. Oči izražajo,
da so rane v njem globoke. Ljudje ga imajo za »pijanca« in se ga izogibajo. Nihče ga nima rad, še najmanj
pa ima on rad sam sebe. Ostala mu je samo steklenica, ki mu sproti megli um in pogled, da lažje preživi.
Pogled na tega človeka me vsakič zaboli, obenem pa spomni na hvaležnost. Hvaležna sem za to, da se je
moj mož, ki je tudi stopal po poteh omame, pred 20 leti odločil za zdravljenje in se rešil spon zasvojenosti
od alkohola. Po najini prehojeni skupni poti, po zdravljenju in urejanju alkoholizma, vem da sta iz spon
alkohola možni samo 2 poti. Ali se strezni in spremeni ali pa pij naprej in žalostno končaj?
Ko človek sam sebi prizna, da njegovo pitje ni več zmerno, da iz tega sam ne more in ne zna, je pol poti
že za njim. Čaka ga druga polovica – doživljenjska abstinenca. Ta pot je delo in učenje in je lahko zelo
težka, a je pot v polno življenje, ki ga prej ni bilo. Nihče zagotovo ni pil zaradi pijače same.
Bolečine življenja, nemoč, strah, sram in jezo so utapljali v alkoholu. Prav v omami so lažje prišle na dan
besede trpljenja, želje po ugodju in ljubezni. Ni povsem izkrivljen rek: « V vinu je resnica«. Ko širše
spoznavam bivše zasvojene, vem, da jih je bilo mnogo njih jeznih ali vase zaprtih.
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Neradi in težko so spregovorili o svojem življenju, otroštvu in odnosih. Včasih so o sebi in doživljanju
celo lagali, saj je bilo to utečeno početje v času pitja. A ob pravi spodbudi in varnem okolju so se začeli
soočati z resnico. Čeprav je resnica včasih boleča, se jo splača poiskati, prepoznati in sprejeti.
Vredno je živeti trezen, si dopustiti čutiti, iskati vrednote ter si postavljati cilje. Tisto kar čutimo, da je
naše in nam blizu, je prav gotovo dobro za nas. Prav vsak od nas je v nečem boljši in zato smo le vsi za
vse enakovredno bogati, svetu potrebni in pomembni. To so naši talenti. Ko to uvidimo, se nam ni treba
dokazovati in biti za vsako ceno všečni drugim. Začnemo se medsebojno dopolnjevati.
To sem spoznala v skupini in v vsakdanjem življenju. Bodimo to kar smo. S tem postajamo vse bolj
svobodni, povečuje se naša odgovornost. Spoštljivi in ljubeči najprej do sebe, drugih in vsega kar nas
obdaja, se bomo lahko veselili vsakega dne. Tako ne more razmišljat nekdo, ki je v omami. Alkohol mu
megli pogled in nikoli ne bo mogel prepoznati veličino človeka vrednega življenja.
Ta sestavek sem sama zase začela pisat že pred 4 leti. Tisto jesen sem zapisala, da le bog ve, če se bo v
začetku opisani »pijanec« spomladi še primajal po ulici. Pa ga ni bilo do dne, ko ta sestavek končujem.
Velika verjetnost je, da se je poslovil. Je pa tudi druga možnost, da je dobil spodbudo in se odločil za
zdravljenje in nekje v drugem kraju po svojem predeluje svoje življenje, tako kot ga midva že 20 let.

MILKINE ISKRICE ODSEVA ŽIVLJENJA
VIHAR
V duši praznina,
v srcu bolečina.
Nor je dan,
še bolj nora je noč.

NE
Sto stvari narediti znam.
Zato je prav,
da se na pravo pot podam.
Je treba reči ne,
pa vse ti lažje gre.
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Kdor je bral te vrstice je zagotovo spoznal, da naše poglabljanje vase ni pomenilo truda v smeri
individualizma. To so bile težke resnične življenjske izkušnje in osebna spoznanja posameznih
članov našega društva. Pomembno je razumevanje, da je odvisnost zelo pogosto zakoreninjena v
preteklih težavah, travmah ali primanjkljajih in prazninah predhodnega življenja, s sočasnim
primanjkljajem lastne moči za soočanje ali reševanje tega. Naša rehabilitacija pomeni razumeti in
uvideti okoliščine ter posledice svoje odvisnosti; razumeti ozadje preteklih težkih situacij; realno
oceniti svoje takratne možnosti in sposobnosti. Pomembna je odločitev opustiti vlogo žrtve in
ustvariti nov odnos do tega. Treba se je odločiti, kako s temi spoznanji naprej. Rehabilitacija v
klubu je za člane posamično in skupno prizadevanje v cilju spoznavati in odkrivati boljšega sebe,
vzpostaviti zdravo komunikacijo v odnosih in se aktivno odzivati na probleme ter aktualne
življenjske razmere.
S podobnimi izkušnjami, medsebojnimi spodbudami je šlo. Skupaj smo zmogli več.
S skupnim MI OBČUTKOM, je rasel vsak naš posameznik.
VSAKA PRETRGANA VEZ Z ALKOHOLNO ODVISNOSTJO POMENI VEČ MOŽNOSTI ZA
TRAJNEJŠO ABSTINENCO.
PRAV JE, DA ZA ABSTINENCO IN VES TRUD ZANJO VSAK ČLAN NAJPREJ ČESTITA
SEBI, PA TUDI DRUŽINI, KI GA JE SPREMLJALA, RAZUMELA IN SPODBUJALA.
PRISOTNA JE HVALEŽNOST SOČLANOM KLUBA, KATERI SO SKUPAJ POTOVALI NA
DOLGI POTI IZ ODVISNOSTI, ZA IZMENJANE IZKUŠNJE, SPOBUDE, SOOČANJA IN
POMOČ. LAŽJE JE ŠLO S TERAPEVTSKO POTRPEŽLJIVOSTJO, USMERJANJEM IN
SPODBUDAMI.
Čestitke vsakemu posebej za ves trud, prizadevanja, razumevanja, skupinski duh, medsebojno
pomoč, in predvsem pa za delo na sebi tudi s strani terapevtk: Koražija Kristine, Bregant Tanje
in Košir Zupan Zore.

KDOR JE V STISKI, KDOR SE JE V KATERI IZMED ZGODB NAŠEL, NAJ NAS KONTAKTIRA
IN PODALI MU BOMO ROKO. Z NAMI SE BO LAŽJE REŠEVAL TEŽKIH SPON ODVISNOSTI.
Vse informacije na: . Info@krma.si.
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Nič, kar je velikega, ni bilo nikoli doseženo brez navdušenja.
Vsaka dobra misel in dejanje iz srca, se dotakne tistega, ki mu je namenjeno, pa
naj se tega zaveda ali ne.
/ misli: Pozitivke/

Hvala vsem, ki ste začutili naše navdušenje in z razumevanjem podprli našo voljo
in prizadevanje v pomoči pri rehabilitaciji odvisnosti alkohola naših članov.
Hvala, ker ste verjeli v naše programe in nas.
Hvala tudi za vsa dejanja iz srca, za odprto sprejemanje naše dejavnosti in hvala
za vse prejete spodbude, pa naj si bodo te moralne, finančne ali drugačne.
Veliko je tistih, ki so nas v teh 50 letih podpirali in s tem doprinesli, da smo lahko tako uspešno
pomagali več tisočim posameznikom (zasvojeni, njihovi partnerji, otroci ,starši, bratje, sestre….).
Sporočamo, da je šlo le z njihovo pomočjo. Vsak je dodal v svoj kamenček k uspešni rehabilitaciji
in k pomembnemu letošnjemu jubileju. Vsem iskrena hvala.
Že od vsega začetka imamo s strani lokalne skupnosti močno podporo in razumevanje pomena naše
dejavnosti za njihove občane, prvo s strani občine Jesenice, kasneje pa so se pri finančni podpori
pridružile tudi druge občine. Tako nas na podlagi razpisov finančno podpirajo vse občine Zgornje
Gorenjske: Jesenice, Kranjska gora, Žirovnica, Radovljica, Gorje, Bled in Bohinj. Največji delež
financ za svoje delovanje prejemamo od MDDSZEM. Na njihov javni razpis za sofinanciranje
humanitarnih organizacij, se v zadnjih letih prijavljamo skupaj s sorodnimi društvi s področja
pomoči zasvojenim, s katerimi se združujemo pod koordinacijo in strokovno podporo Društva
Abstinent. Finančna pomoč in strokovna podpora so temelji našega delovanja, hvala vsem.
Zadnji dve leti, ko nas je Covid prisilil v iskanje alternativnih prostorov za srečanja skupin (naši
najeti prostori so premajhni in ne ustrezajo zahtevam za preprečevanje prenosa bolezni) pa smo v
obliki brezplačne uporabe prostorov veliko podpore prejeli s strani Centra za socialno delo
Gorenjska, Enoti Jesenice in Radovljica ter Krajevne skupnosti Lesce. Za njih pripravljenost smo
zelo hvaležni.
Hvala tudi vsem ostalim, ki s svojim prispevkom omogočajo delovanje Društva KRMA. Pri tem bi
se še posebej zahvalili obema (preteki in sedanji) računovodkinjama Maji in Joži, ter vsem
prostovoljcem, ki s svojim prispevkom bogatijo naše delovanje.

VSI člani KRME s terapevti.
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MI SMO DREVESA, KI RASTEMO.
NAVKLJUB ŠE PRISOTNIM VIHARJEM
ZMOREMO OBDRŽATI SVOJO DRŽO. VSAK
VIHAR NAS NAUČI ČESA NOVEGA.
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