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Nors žmo nėms pa de du pa ge rin ti 
jų gy ve ni mo ko ky bę la bai dau ge
liu as pek tų, šia me straips ny je no
rė čiau dau giau pa kal bė ti apie pri
klau so my bę nuo al ko ho lio.

Ko ge ro, dau ge lis pri tar tų, kad vie
na di džiau sių mū sų lai ko pro ble mų 
yra al ko ho lio var to ji mas. Nė ra šei
mos, ku rios tie sio giai ar ne tie sio giai 
ne bū tų pa lie tę pra ra di mai, su si ję su 
al ko ho lio var to ji mu. Daž nas net ne
su si mąs to, kad di de lę da lį pro ble mų 
su si ku ria var to da mas vie no kius ar 
ki to kius al ko ho li nius ga mi nius.

Ko dėl pra de da me var to ti at skies
tą, de gų nar ko ti nio nuo do sa vy bė
mis pa si žy min tį skys tį – al ko ho lį ? 
Ko dėl pra de da me var to ti al ko ho lį 
– prie žas tis yra vie na. Tai mums 
nuo ma žens nuo lat skie pi ja mas 
me las: liūd na –išgerk, nu si pir kai 
au to mo bi lį – „ap lais tyk“. Ves tu
vės, lai do tu vės, Ka lė dos, Vė ly kos, 
gim ta die niai – tai vis pro gos, kai 
žmo nės ska ti na mi pa kel ti tau rę. O 
koks gi krep ši nis be alaus! Al ko ho
lio var to ji mas die gia mas kaip el ge
sio nor ma, ste reo ti pas. Mums pa
sa ko ma, kad iš ger ti yra priim ti na, 
nor ma lu ir, kaip by lo ja „pro tin gų 
dė džių“ at lik ti ty ri mai, at seit ne
tgi svei ka. Taip su for muo ja ma la bai 
klai din ga nuo sta ta, kad al ko ho lis 
yra neat sie ja ma gy ve ni mo da lis.

Išei tis vi sa da yra, ar ba ką da ry
ti ? Kad vi siš kai iš si lais vin tu me nuo 
al ko ho lio (ta ba ko ar ki to nar ko ti ko) 
ver go vės, rei kia ži no ti tik rą ją al ko
ho lio var to ji mo prie žas tį ir ją tei sin

gai pa ša lin ti. Ta prie žas tis tai me la
gin ga in for ma ci ja žmo gaus są mo nė je 
ir pa są mo nė je apie al ko ho lį (ar bet 
ko kį ki tą nar ko ti ką). Ir tos prie žas
ties neį ma no ma pa ša lin ti nei vais
tais, nei gąs di ni mais ar drau di mais.

Ge rai, kad tap ti lais vam nuo pri
klau so my bių, stre so ir li gų, se niai 
eg zis tuo ja ga lin gos, 99–100 pro c. 
efek ty vu mo me to di kos. Dau giau in
for ma ci jos apie tai ra si te tink la la py
je www.lais vi.lt . Pe rė jęs už siė mi mų 
cik lą pa gal uni ka lią me to di ką, žmo
gus tam pa vi siš kai lais vas nuo al ko
ho lio ar ki to kio nar ko ti ko var to ji mo, 
stre so ir jau čia si pui kiai. Vi siš kai nė
ra bū ti na me tų me tus gy dy tis.

Žmo nės stip riai klai di na mi, kai 
jiems tvir ti na ma, kad al ko ho liz mas 
yra lė ti nė ne pa gy do ma li ga, bet vis 
tiek sa ko ma: „Ateik, mes ta ve gy
dy si me.“ Žmo gui tar si iš du ria mos 
akys, o po to siū lo mi aki niai. Įvai
rių su tri ki mų ir li gų at si ran da dėl 
nuo la ti nio al ko ho lio var to ji mo.

Al ko ho liz mas nė ra pa vel di mas. 
Pa vel di mas yra tik po lin kis grei
čiau tap ti pri klau so mam nuo al ko
ho lio, pra si ger ti. Bet tai įvyks ta tik 
po to, kai žmo gus pra de da var to ti 
al ko ho lį. O pra de da žmo gus var to ti 
al ko ho lį, kaip jau mi nė jau, dėl iš ap
lin kos,  tė vų gau tos me la gin gos in
for ma ci jos apie šį klas tin gą nuo dą.

Dar žmo nės pa tys sa ve klai di na 
gal vo da mi, kad su si tvar kys pa tys. 
Bet žmo gus gi ne ži no, kaip tei sin
gai spręs ti šią pro ble mą, ir taip tik 
gaiš ta sa vo bran gų lai ką.

Vi sus, ku rie jau čia te, kad nuo 
al ko ho lio, ta ba ko ar ki to nar ko ti ko 
pa ti ria te dau giau ža los ne gu me
na mos nau dos, no riu nu ra min ti ir 
pa drą sin ti. Ši pro ble ma ga na grei
tai iš spren džia ma.

Nes var bu, kaip gi liai žmo gus yra 
įklim pęs į al ko ho lio ar ki tos pri klau
so my bės bei stre so pink les, no riu 
pa brėž ti, kad išei tis vi sa da yra. Te
rei kia rim tai pa no rė ti iš si va duo ti iš 
pro ble mos ir pra dė ti ieš ko ti tei sin
gos pa gal bos. Šio mis ei lu tė mis jums 
ar jū sų ar ti mam žmo gui gy ve ni mas 
da bar siū lo pui kią ga li my bę pra dė
ti gy ven ti blai vų, svei ką, lai min gą, 
ra mų, ma te ria liai ap rū pin tą gy ve
ni mą. Vei ki te, kreip da mie si pa gal
bos, ir gy ve ni mas ge rės!

Lais vi.lt  – ko ky biš kas ta vo gy ve
ni mo lai kas! No ri, da rai, ti ki, tu ri.

Išei tis vi sa da yra

Pa de du:

tap ti lais viems nuo al ko ho lio ir ta �
ba ko pri klau so my bės (be ko da vi mo, 
che mi nių vais tų, AA ir pan.). Veiks
min ga ir tiems, ku rie jau ne kar tą ko
da vo si ar tai kė ki tas pa są mo nę vei
kian čias me to di kas;

tap ti lais viems nuo ma ri hua nos ir  �
ki tų nar ko ti kų var to ji mo (be ko da vi
mo, che mi nių vais tų, AN ir pan.);

at si sa ky ti lo ši mų ( ka zi no, lo ši mo  �
au to ma tais ir pan.) pri klau so my bių;

pa ša lin ti stre są, ne ri mą, bai mes, kal �
tės jaus mą, pa sveik ti nuo dep re si jos 
(be jo kių che mi nių vais tų);

su liek nė ti, nor ma li zuo ti kū no svo �
rį, at jau nė ti, tap ti svei kiems ir ener gin
giems (be ko da vi mų, die tų, ope ra ci jų, 
pa pil dų, che mi nių vais tų ir pan.);

nor ma li zuo ti tar pu sa vio san ty �
kius;

per ar ti mus žmo nes (ma ma, žmo �
na, se suo, vy ras, duk ra ir pan.) pa de
du pri klau so my bių tu rin tiems žmo

nėms pa no rė ti tap ti lais viems nuo 
pri klau so my bių;

tap ti svei kiems nuo mig re nos, dia �
be to, krau jos pū džio su tri ki mų ir kt.;

at si sa ky ti che mi nių vais tų var to ji �
mo;

at si sa ky ti bai mių, ne ri mo, įtam pos,  �
kal tės, gė dos, nuo skau dų, nu si vy li mo, 
apa ti jos ir pan.;

su stip rin ti pa si ti kė ji mą sa vi mi, pa �
kel ti sa vi ver tę, tap ti sėk mės ly di
miems;

pa ge rin ti sa vo fi nan si nę pa dė tį ir  �
pa di din ti pa ja mas;

at ras ti sa vo tik rą jį pa šau ki mą. �

Kon sul tuo ju pri klau so my bių tu rin �
čių žmo nių ar ti muo sius.

Ša li nu tik rą sias su tri ki mų prie žas tis,  �
o ne slo pi nu pa da ri nius.

Efek ty vu mas la bai aukš tas, net  �
99–100 pro c.

Kau nas, tel. 8 670 97 959, www.lais vi.lt.


