
Dospelé deti alkoholikov



12 krokový program

pre dospelé deti 
alkoholikov 

alebo deti 
z dysfunk čných rodín

AlkoholiZávislý



Koncept „dospelého dieťaťa“  pochádza zo 
skupiny Alateen, ktorých členovia zahájili 
stretnutia „Nádej pre dospelé deti 
alkoholikov“.  Pôvodní členovia tejto skupiny,  
ktorí mali viac ako 18 rokov, boli dospelí, ale 
ako deti vyrastali v rodinách alkoholikov. 

„Dospelé dieťa“ znamená, že keď sa niekto proti 
nám postaví,  vraciame sa nechtiac na úroveň 
nášho detstva. 

Reagovali sme na život v dospelosti pomocou 
charakteristických čŕt na prežitie, ktoré 
spôsobili, že sme si neboli istí, kto vlastne sme. 
Takto sme prežívali detstvo, a takto sa 
chováme aj ako „dospelé deti“.



Uzdravovanie v DDA zahŕňa emocionálnu
triezvosť. To je podstata uzdravovania v DDA.

Aby sme pochopili emocionálnu triezvosť, musíme
najskôr pochopiť emocionálnu intoxikáciu, ktorá
je tiež známa ako para-alkoholizmus. Para-
alkoholizmus predstavuje maniere ( spôsoby) a
správanie , ktoré sme nadobudli tým, že sme žili
s alkoholickými alebo dysfunkčnými rodičmi.

Emocionálna intoxikácia môže byť
charakterizovaná posadnutosťou, nezdravou
závislosťou alebo nutkavosťou . Aj bez drog a
alkoholu, môžeme byť "opití" strachom,
vzrušením alebo bolesťou. Môžeme byť tiež
opití (opojení) hádkou, klebetami, alebo
izoláciou.



12 krokový program dáva návod 
na emocionálne uzdravenie 
dospelých detí. Názov „dospelé 
dieťa“ znamená, že napĺňame 
požiadavky dospelého života 
pomocou techník prežívania, 
ktoré sme sa naučili ako deti. 
Predtým, než sme našli 
uzdravovanie, sme potláčali naše 
pocity a boli sme prehnane 
zodpovední. 



Snažili sme sa odhadovať potreby iných a napĺňať ich
potreby, len aby sme neboli opustení. Chceli sme byť
prispôsobiví a podporovali sme iných a pritom sme
zabudli na naše potreby. Neustále sme sledovali naše
vzťahy a hľadali nejaké znaky nesúhlasu. Snažili sme
sa byť perfektní, len aby sme boli milovaní a nezostali
osamelí. Alebo sme sa izolovali, a mysleli sme si, že
nikoho nepotrebujeme. Reagovali sme na život
v dospelosti pomocou charakteristických čŕt na
prežitie , ktoré spôsobili, že sme si neboli istí, kto
vlastne sme. Takto sme prežívali detstvo, a takto sa
chováme aj ako „dospelé deti“.

. 



Zoznam „ Toto musí ísť do čistiarne“ obsahujúci 
14 charakteristických znakov pre dospelé deti, 
ponúka učebnicový príklad správania a postojov, 
ktoré sú charakteristické pre emocionálne 
intoxikovaného človeka.  Obávame sa  
autoritatívnych osôb, súdime  sami seba tvrdo, a 
máme  hrôzu z opustenia. Bez pomoci, hľadáme 
neustále u iných obnovenie našej rodinnej 
dynamiky.  Obnovujeme donekonečna našu 
rodinnú dysfunkciu doma aj v práci, až  kým 
nenájdeme DDA. To znamená, že naše dospelé 
vzťahy pripomínajú vzťahy, ktoré sme sa naučili 
ako deti , aby sme prežili alkoholické či inak 
nefunkčné domovy. Hľadáme takých, ktorí nám 
pomáhajú vytvoriť chaos, konflikty , alebo 
nebezpečenstvo.



Emocionálna triezvosť zahŕňa zmenený 
vzťah k samému sebe a k ostatným. 
Emocionálnu triezvosť meriame  
úrovňou poctivosti, vzájomnej úcty a 
prijímaním pocitov v našich vzťahoch. Ak 
sú naše vzťahy stále manipulatívne a 
máme sklony kontrolovať, nie sme 
emocionálne triezvi, bez ohľadu na to, 
čo si o sebe myslíme. Emocionálna 
triezvosť znamená, že máme vzťahy, 
ktoré sú bezpečné a úprimné.
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/ Charakteristické znaky Dospelého dieťaťa./

1. Stali sme sa izolovanými a bojíme sa druhých, hlavne autoritatívnych osôb.

2. Snažíme sa zavďačiť druhým a pritom sme stratili vlastnú identitu.

3. Desia nás rozhnevaní ľudia a akákoľvek osobná kritika.

4. Buď sme sa stali alkoholikmi /alebo inak závislými osobami/, alebo sme 
s takým človekom  uzatvorili manželstvo, alebo oboje, alebo sme si našli inú 
kompulzívnu osobnosť, ako napr. workoholika, 

5. Žijeme svoje životy z pozície obetí a táto slabosť nás priťahuje v milostných aj 
priateľských vzťahoch.

6. Máme prehnane vyvinutý zmysel pre zodpovednosť  a je pre nás jednoduchšie 
zaoberať sa inými, než sami sebou. To nám umožňuje nemusieť sa tak pozorne 
dívať na vlastné chyby a nedostatky, atď...

7. Cítime sa previnilo, ak obhajujeme vlastné záujmy, namiesto aby sme ustúpili 
druhým.

Toto musíme da ť do čistiarne 



8. Stali sme sa závislí na vzrušení.
9. Pletieme si lásku so súcitom a máme tendenciu milovať tých, ktorých 

môžeme „ľutovať „ a „zachraňovať“.
10.Potlačili sme svoje vlastné pocity z traumatického detstva a stratili 

sme schopnosť cítiť alebo vyjadriť svoje pocity, pretože by to bolo 
veľmi bolestné.

11. Sami seba posudzujeme príliš tvrdo a máme veľmi nízke 
sebavedomie.

12.Sme závislí jedinci, ktorí majú hrôzu z toho, že by mohli byť opustení, 
a sme ochotní urobiť čokoľvek, aby sme si udržali vzťah a nemuseli 
znovu prežívať bolestné pocity z opustenia, ktoré sme zažívali počas 
nášho života s chorými ľuďmi, ktorí tu pre nás neboli nikdy citovo 
prítomní.

13.Alkoholizmus je choroba celej rodiny. Stali sme sa para-alkoholikmi
a prevzali charakteristiky tejto choroby, aj keď sami nepijeme.

14.Para-alkoholici skôr reagujú na jednanie druhých, než by jednali sami. 

Toto musíme da ť do čistiarne 



1. Aby sme zakryli strach z ľudí a našu hrôzu z izolácie, paradoxne sme 
sa stali autoritatívnymi osobnosťami, aby sme zastrašovali  
ostatných a prinútili ich, aby sa vzdali vlastného postoja.

2. Aby sme sa nedostali do vzťahu  s ostatnými ľuďmi a tak stratili tak 
sami seba, stávame sa silne sebestačnými a pohŕdame názormi 
ostatných.

3. Desíme ľudí našim hnevom  a hrozbou znevažujeme  kritiku.
4.Ovládame iných a opúšťame ich skôr, než by nás opustili oni, alebo sa 

vyhýbame  vzťahom úplne. Aby sme  zabránili zraneniam, stali sme 
sa izolovaní a tým sme opustili sami seba.

5. Žijeme život z hľadiska prenasledovateľa, a sme priťahovaní k 
ľuďom, ktorých môžememanipulovať a ovládať.

6. Sme nezodpovední a sebeckí. Náš nafúknutý zmysel o vlastnej 
hodnote a vlastnej dôležitosti nám bráni vidieť naše nedostatky..

7. Snažíme sa, aby sa iní  cítili  previnilo, keď sa pokúšajú presadiť.

Obrátený list „Toto musí ísť do čistiarne“.



8.  Popierame náš strach a udržiavame ho  utlmený a otupený.
9.  Nenávidíme ľudí, ktorí sa "hrajú" obeť a prosia, aby boli zachránení.

10. Popierame, že sme boli zranení a  potláčame naše emócie 
dramatickým výrazom o "pseudo" pocitoch.

11. Aby sme sa ochránili pred trestom za to, že sa nám nepodarilo 
"zachrániť" rodinu, prenášame našu seba nenávisť na iných a trestáme 
ich za náš „neúspech“.

12. Zvládame  masívne množstvo strát, ktoré pociťujeme na základe 
opustenia pochádzajúceho z dysfunkčného domova a preto  rýchlo 
opúšťame vzťahy, ktoré ohrozujú našu "nezávislosť„ (nikoho nepustíme 
príliš blízko).

13. Odmietame priznať, že pochádzame z disfunkčnej rodiny , alebo že 
tam bola dysfunkcia v domácnosti , alebo že sme si osvojili niektorý z 
deštruktívnych postojov a správaní  rodiny.

14. Tvárime sa, ako by sme nevyrastali v disfunkčnej rodine.

Obrátený list „Toto musí ísť do čistiarne“.



Uzdravovanie „Toto musí ísť do čistiarne“

1.Čelíme a riešime náš strach z ľudí a našu obavu z izolácie a prestávame 
iných zastrašovať svojou mocou a postavením.

2.Uvedomujeme si, že útočisko, ktoré sme si vybudovali, aby sme ochránili 
to vystrašené a zranené dieťa vo vnútri, sa stalo väzením a my sme sa 
stali ochotnými riskovať a vyjsť z izolácie.

3.Vďaka nášmu znovu nadobudnutému pocitu sebahodnoty si 
uvedomujeme, že už viac nie je potrebné chrániť sami seba tým, že 
zastrašujeme druhých našim opovrhovaním, zosmiešňovaním alebo 
hnevom.

4.Prijímame a utešujeme to osamotené a ubolené vnútorné dieťa, ktoré 
sme opustili a vzdialili sa od neho, čím ukončíme potrebu predvádzať 
svoj strach zo zapletenia sa a opustenia druhými ľuďmi.

5.Pretože sme celí a kompletní, už sa viac nepokúšame kontrolovať 
druhých prostredníctvom manipulácie, nenútime ich a nepripútavame 
k sebe zo strachu, len preto, aby sme sa vyhli pocitu osamelosti 
a samoty.



Uzdravovanie „Toto musí ísť do čistiarne“

5.Pretože sme celí a kompletní, už sa viac nepokúšame kontrolovať 
druhých prostredníctvom manipulácie, nenútime ich a nepripútavame 
k sebe zo strachu, len preto, aby sme sa vyhli pocitu osamelosti 
a samoty.

6.Pomocou našej dôkladnej inventúry objavíme svoju skutočnú identitu 
ako schopní, hodnotní ľudia. Žiadosťou o to, aby sme odstránili svoje 
nedostatky sme oslobodení od ťarchy menejcennosti a veľkoleposti.

7. Podporujeme a povzbudzujeme iných v ich úsilí byť asertívni.

8.Odkryjeme, pripustíme a vyjadríme svoje strachy z detstva a vystúpime 
z citového opojenia.

9.Máme súcit s každým, kto je uväznený v „dráme trojuholníka“ a zúfalo 
hľadá cestu von zo šialenstva.

10.Prijímame, že sme boli v detstve traumatizovaní a stratili sme 
schopnosť cítiť. Používaním 12tich krokov ako programu uzdravenia, 
znovu nadobúdame schopnosť cítiť a pamätať si a stávame sa celistvou 
ľudskou bytosťou, ktorá je šťastná, plná radosti a slobodná.



Uzdravovanie „Toto musí ísť do čistiarne“

11.Prijatím toho, že sme boli ako deti bezmocní „zachrániť“ našu rodinu, sme 
schopní uvoľniť svoju sebanenávisť a prestaneme seba aj iných trestať za 
to, že nie sme dosť dobrí.

12.Prijatím a opätovným spojením sa so svojim vnútorným dieťaťom už viac 
nie sme zastrašovaný intimitou, strachom z toho, že budeme pohltení 
alebo neviditeľní.

13.Pripustením si reality o rodinnej dysfunkcii sa už viac nemusíme tváriť, že 
sa nič zlé nedeje a neustále popierať, že stále podvedome reagujeme na 
ublíženie a zranenie z detstva. 

14.Prestávame popierať a začneme konať ohľadom našej posttraumatickej 
závislosti na látkach, ľuďoch, miestach a veciach, aby sme prekrútili a vyhli 
sa realite.



Uzdravovanie 1  - Obrátený list „Toto musí ísť do čistiarne“.

1. Vyšli sme z izolácie a nebojíme sa iných ľudí, dokonca ani 
autoritatívnych osobností.

2. Nie sme závislí na druhých, aby nám povedali, kto sme.
3. Nie sme automaticky vydesení z nahnevaných ľudí a už 

viac nepovažujeme osobnú kritiku za hrozbu.
4. Nemáme nutkavú potrebu znova si navodzovať pocit 

opustenosti.
5. Prestávame žiť život z pohľadu obete a v dôležitých 

vzťahoch nás tieto črty nepriťahujú.
6. Nevyužívame umožňovanie ako spôsob k tomu, aby sme 

sa vyhli pohľadu na naše vlastné nedostatky.
7. Necítime sa vinní, keď si stojíme za svojím.



Uzdravovanie 1  - Obrátený list „Toto musí ísť do čistiarne“.

8.  Vyhýbame sa emocionálnemu opojeniu a vyberáme si 
fungujúce vzťahy namiesto neustáleho sklamania

9. Sme schopní rozlíšiť lásku od ľútosti a nemyslíme si, že 
zachraňovanie ľudí, ktorých ľutujeme, je aktom lásky

10. Vystupujeme z popierania ohľadom nášho traumatického 
detstva a znovu nadobúdame schopnosť cítiť a vyjadrovať 
svoje pocity.

11. Prestávame sa posudzovať a odsudzovať a objavujeme 
pocit vlastnej hodnoty.

12. Rastie naša nezávislosť a už sa viac nedesíme opustenia. 
Máme vzájomné vzťahy so zdravými ľuďmi, nie závislé 
vzťahy s ľuďmi, ktorí sú citovo neprístupní.

13. Identifikujeme, priznáme si a odstránime vlastnosti 
alkoholizmu a para-alkoholizmu, ktoré sme si osvojili.

14. Sme tí, čo konajú, nie tí, čo reagujú.



Dospelé deti alkoholikov

Ďakujeme za pozornosť


