
Какво ни помага?

Най-добрите съвети от родители за родители – членовете на семейството споделят своя опит

Когато трябва да се справим със зависимостта на обичан човек, не съществува решение, което 
да върши работа на всички. Но членовете на семейството притежават богат опит с това как да 
отговарят, не толкова да реагират, на предизвикателно поведение. Ето някои от най-добрите им 

съвети.

Влияние
„Често казват, че не можеш да промениш човек, 
употребяващ вещества. Но МОЖЕШ да влияеш. 
Когато промениш начина, по който отговаряш 

на манипулативно, контролиращо, потайно и/или 
разрушително поведение, това може да започне 

верижна реакция, която да доведе до това 
употребяващият да потърси помощ.“

Повече от достатъчно
„Постоянно чувствах, че сякаш не правя достатъчно. 
Отчаяно исках да го „поправя“, да го накарам да спре 
употребата. Помогна ми това, че най-после осъзнах, 
че не всичко е под мой контрол и това, което правя, Е 

достатъчно. Повече от достатъчно е.“

Срам
„Опитвам се да не я товаря с ощe повече срам. Често 
пъти употребяващите вещества вече изпитват много 
срам. Аз също се срамувах, че това се случваше в 

нашето семейство. Но срамът е толкова 
разрушителен. Опитайте се да не се товарите с 

повече срам, отколкото вече изпитвате в семейството 
си.“

Честност
„Бъди честен относно своите емоции, но не ги налагай
на своя близък. Понякога изпитвам гняв, тъга и болка.

Опитвам се да не избухвам, но да кажеш какво 
чувстваш спокойно и честно е важно. Надявам се, че 
по някакъв начин това я улеснява и тя също да бъде 

честна с мен.“

Това е интересно
„Осъждането, критиките и размахването на пръст 

няма да ви доведе до нищо. Сега, ако те ми кажат, че 
са употребили веднъж или изцяло са се върнали към 
употребата, се опитвам да отговоря неутрално, без 
гняв. Проявата на интерес им помага да се разкрият и 
създава усещането, че можем да работим заедно, 

вместо всички да дърпаме в противоположни посоки.“

Изкривено мислене
„Хората, които са употребили вещества, не мислят 
трезво. Те може да изглеждат същите отвън, но 

отвътре всичко се е променило. Когато осъзнах, че 
тяхното мислене е изкривено, разбрах, че начинът, по 

който ме третират, не е насочен лично към мен. 
Зависимостта просто прави хората егоисти.“

Вина

„Чувстваш се виновен, ако помогнеш, и виновен, ако не помогнеш. Те искат пари и ти знаеш, че са 
отчаяни и се тревожиш какво ще направят, за да ги намерят, ако не им помогнеш. Но давайки им 

пари, ти подхранваш зависимостта им. Заседнал си между чука и наковалнята и оправдаваш и най- 
странните неща. Отстъпи крачка назад. Не позволявай да те повлекат. Те трябва да усетят 

последствията от своите действия. Не можеш да ги предпазваш – това само влошава нещата.“
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