
Temat : Trudności życia małżeńskiego: alkoholizm, narkomania, sekty. (dla chłopaków) 

(01.06.2020r) 

1. Bycie dorosłym często wiąże się z małżeństwem, posiadaniem dzieci. 

2. Kiedy wkraczamy na tą drogę, wydaje nam się często, że „wygrałyśmy los na loterii”. 

3. Tak też często jest. Osoba, której zaufałyśmy nie zawiodła nas, jest naszym partnerem. 

4. Bywa jednak też i tak, że niestety pogubiliśmy się w naszych relacjach. Nasz mąż stał się 

osobą nadużywającą alkohol, uzależniony jest od narkotyków lub hazardu. 

5. Zdarza się, że współmałżonek zaczyna fascynować się jakąś grupą ludzi, która go wciąga w 

całości- to sekta. 

6. Najczęściej jednak w naszym dorosłym życiu spotykamy się z różnego typu nałogami.  

7. Każdy nałóg, który owładnął nasz umysł (bo wszystko zaczyna się w głowie), a następnie i 

ciało- niszczy dobre relacje w rodzinie. Najpierw wśród małżonków, a następnie dotyka to też 

dzieci. 

8. Życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudne, a czasami nie do wytrzymania. 

9. Osoba uzależniona staje się wobec nas agresywna, nie panuje nad swoimi emocjami. 

Krzywdzi nas. 

10. Najczęściej osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, hazardu czy- jak to niestety 

coraz częściej się zdarza- od komputera- jest mężczyzna.  

11. To on najczęściej staje się katem dla swojej żony i swoich dzieci. 

12. Jeżeli mężczyzna nie widzi w sobie problemu, mimo rozmów. Nie chce poddać się terapii 

odwykowej, to jego stan będzie się pogarszał, a najbardziej ucierpią na tym jego najbliżsi- 

rodzina. 

13. Każda kobieta dotknięta przemocą w domu, bo trzeba powiedzieć, że mężczyzna uzależniony, 

staje się często bardzo agresywny, może liczyć na pomoc, wsparcie instytucji państwowych. 

14. To dla ofiar przemocy założona została: NIEBIESKA KARTA oraz DOM SAMOTNEJ MATKI. 

15. To tu kobieta może zgłosić się, jeżeli zrozumie, że jej partner nie chce podjąć trudu 

poprawienia się, aby ratować ich związek i rodzinę. 

16. Pamiętajmy, że nie tylko mężczyźni ulegają nałogom. Zdarza się, choć rzadziej, że w nałóg 

wpadają też kobiety- a wtedy sytuacja jest bardzo trudna dla wszystkich. Dlaczego?- 

ponieważ w sytuacji, kiedy uzależniony jest jeden z rodziców- dziecko ma wsparcie w drugim; 

natomiast, jeżeli oboje małżonkowie są np. alkoholikami, wtedy dziecko jest pozostawione 

same sobie. 

17. Taka sytuacja jest bardzo ZŁA i WYNISZCZAJĄCA, dlatego, jeżeli zauważymy u współmałżonka 

dziwne, niepokojące symptomy- REAGUJMY!!! Może w ten sposób uratujemy nasze 

małżeństwo i rodzinę przed rozstaniem lub tragedia. 



  

 

      

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Zad. domowe 

Polecam do obejrzenia film pt. „Kiedy mężczyzna kocha kobietę” 

 


