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Dragi pãrinþi,
Probabil cã adolescenþii din familia dumneavoastrã au auzit deja de campania "Alcoolul nu te face mare" fie de pe
Internet, fie din mass media, fie din întâlnirile cu Leonard Doroftei sau cu dr. Cristian Andrei, fie din lecþiile educative
susþinute de profesorii din liceul lor.
Campania "Alcoolul nu te face mare" este o iniþiativã a Asociaþiei "Berarii României", care aduce împreunã pe cei mai
renumiþi producãtori de bere din România, conºtienþi de importanþa consumului moderat de bãuturi alcoolice pentru sãnãtatea unei societãþi; acest demers se bucurã de întreg sprijinul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului
ºi al Poliþiei Române.
Existã câte un profesor ambasador al acestei campanii în aproape toate liceele din România, iar dumneavoastrã, pãrinþii,
sunteþi invitaþi sã rãspundeþi "prezent", în interesul adolescenþilor pe care-i educaþi. Veþi gãsi în aceste pagini posibile
explicaþii privind legãtura între consumul de alcool ºi prietenie, iubire sau libertate la vârsta adolescenþei, precum ºi
recomandãri ale doctorului Andrei cu privire la atitudinea corectã a unui pãrinte în aceastã privinþã.

Constantin Bratu,
Director general al Asociaþiei "Berarii României"
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1. Tu sã nu bei ca mine!
ZESTREA PE CARE O DÃRUIM COPIILOR noºtri se vrea a fi un amestec de iubire ºi înþelepciune.
Ca pãrinþi, ºtim cã suntem primii ºi cei mai importanþi educatori ai lor. Sunt sfaturi pe care le
dãm copiilor pentru cã aºa gãsim de cuviinþã, dar sunt ºi comportamente pe care le transferãm
cãtre ei fãrã sã ne dãm seama. Copiii noºtri ne privesc adesea pe furiº sau fãþiº, cu sprâncenele
ridicate. Dacã observã cã trãim o senzaþie puternicã sau o emoþie copleºitoare, sunt mai atenþi
ca oricând, gata sã ne imite fiecare gest.
Toþi copiii au încredere în pãrinþii lor, chiar dacã aceºtia fac lucruri greu de înþeles sau inacceptabile.
Acest lucru se întâmplã pentru cã pãrinþii îºi doresc sã fie urmaþi de copiii lor ºi cultivã la ei, prin educaþie, cuminþenia, ascultarea, supunerea. În plus, prin convieþuirea timp de ani de zile, între copii ºi
pãrinþi se dezvoltã un ataºament puternic, care va da naºtere acestei încrederi oarbe în pãrinte.
Dacã faþa ºi gesturile pãrintelui indicã o satisfacþie când acesta bea, copilul este gata sã preia
aceastã satisfacþie ºi sã considere gestul pãrintelui demn de urmat. Pãrinþii nu vor sã-ºi vadã
copiii fumând sau consumând bãuturi alcoolice, chiar dacã ei fac acest lucru; într-un fel, adulþii
îºi rezervã dreptul de a face aceste lucruri cu moderaþie.
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Treptat, copiii cresc ºi devin adolescenþi. Spiritul dreptãþii începe sã capete valoare pentru ei ºi
nu mai acceptã orbeºte faptul cã pãrinþii îºi rezervã dreptul de a bea. Majoritatea celor tineri
tind sã ia locul celor care i-au crescut ºi sã demonstreze cã ºi ei sunt în stare sã facã aceleaºi
lucruri, fie ele bune sau rele…

l Nu doar culoarea ochilor sau a pãrului pot fi moºtenite
de la pãrinþi, ci ºi anumite înclinaþii biologice care-i fac pe
adolescenþi vulnerabili faþã de alcool.
l Cea mai importantã moºtenire este totuºi cea dobânditã prin convieþuirea cu pãrinþii, sub forma unor obiceiuri ºi
tabieturi prin care este obþinutã satisfacþia.
l Cultivaþi la adolescenþii dumneavoastrã atât mândria
de a semãna cu pãrinþii, cât ºi conºtiinþa faptului cã sunt
deosebiþi de pãrinþii lor.
l Adolescenþii dumneavoastrã nu au nici un avantaj din a
participa la petrecerile stropite cu alcool pe care le organizaþi.
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2. Pãrinte de adolescent
CÂND CIOCNIÞI PAHARELE, dumneavoastrã, adulþii, obiºnuiþi sã vã uraþi sãnãtate. Pentru dumneavoastrã, sãnãtatea e mai bunã decât toate, iar fãrã ea nu existã fericire. În schimb, pentru un
adolescent, sãnãtatea nu valoreazã mare lucru; o are din plin ºi nu se gândeºte nicio clipã cã ar
putea s-o piardã. Iatã care sunt adevãratele lucruri preþioase, din punctul de vedere al unui
adolescent:
l viaþa în grup, pentru cã de acolo îºi va gãsi perechea ºi împlinirea prin iubire
l cunoaºterea, pentru cã se aflã în plinã dezvoltare ºi cautã lucruri noi, experienþe noi
l dragostea, pentru cã se aflã la vârsta biologicã, emoþionalã ºi socialã a dragostei
l libertatea, pentru cã simte cã poate sã o revendice, gãsindu-ºi astfel locul sub soare
l spiritul dreptãþii, pentru cã începe sã fie o personalitate care are discernãmânt
ºi poate lua decizii
Viaþa de pãrinte în calitate de educator al unui adolescent nu este tocmai uºoarã. Îþi sunt necesare unele calitãþi destul de rare, cum ar fi:
l Energie, pentru a þine ritmul cu ideile care-i vin, cu muzica lui, cu prietenii pe care-i are.
l Simþul umorului, pentru a râde împreunã cu el, de situaþiile caraghioase ºi chiar de tine
însuþi.
l Onestitate, pentru a accepta cã nu doar pãrintele are dreptate, ci ºi cel mai tânãr
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Vorbiþi cu adolescentul
dumneavoastrã

l Învãþaþi de la el noutãþile care sunt pe placul tinerilor:
despre melodii, modã, aparate etc.
l

Folosiþi, în momentele de apropiere, limbajul tineresc.

l Acceptaþi-l pe adolescent aºa cum este el: cu hainele lui,
cu ideile lui, cu prietenii pe care-i are.
l Fiþi gata sã acceptaþi o parte din avantajele pe care el le
gãseºte în a consuma ceva anume; numai dupã aceea puteþi
sã-i recomandaþi altceva.
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3. Consum, deci sunt cineva!
LIBERTATEA ESTE O VALOARE nu numai pentru cei tineri, ci ºi pentru o societate democraticã în
ansamblul ei. Una dintre manifestãrile libertãþii în societate este exercitarea dreptului de a alege.
Alegem când luãm decizii, alegem când votãm, alegem ce sã cumpãrãm. Are adolescentul dumneavoastrã capacitatea de a alege?
Puteþi exersa cu adolescentul capacitatea de a face diferenþe între ceea ce este în avantajul lui
ºi ceea ce-l dezavantajeazã. La aceastã vârstã se pot observa deja diferenþe notabile între
capacitãþile diferiþilor adolescenþi de a a lege dintr-o diversitate de alternative. Rolul pãrinþilor
nu este acela de a interzice, ci mai degrabã acela de a oferi celor educaþi de ei suficiente alternative folositoare ºi sãnãtoase, care sã concureze ofertele nesãnãtoase atât de rãspândite azi.
În jurul adolescentului prietenii se laudã cu cât consumã; vedetele îi aratã cã a consuma este o
dovadã a succesului. Poate chiar ºi în familia dumneavoastrã, a consuma în exces alimente ºi
chiar alcool este o atitudine care se iveºte cel puþin de sãrbãtori. Luând mãsuri împotriva exceselor dumneavoastrã, îi ajutaþi pe cei mai tineri sã se protejeze de exces la rândul lor.
Adolescenþa este o vârstã a superlativelor. Iubirea este consideratã veºnicã, tinereþea este consideratã fãrã bãtrâneþe, puterile sunt considerate inepuizabile. Având aceste concepþii, adolescenþilor le este greu sã gãseascã mãsura; din cauza acestui lucru, ei pot face uºor excese.
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l Preocupaþi-vã sã-l ajutaþi pe adolescentul dumneavoastrã
sã dezvolte capacitatea de a alege între sãnãtos ºi dãunãtor,
înainte de a-i interzice sã consume alcool
l Oferiþi-le adolescenþilor exemple de oameni echilibraþi,
care sã fie în acelaºi timp ºi interesanþi pentru ei.
l Cultivaþi în familia dumneavoastrã un stil de viaþã fãrã
excese, pentru a-i feri pe cei mai tineri membri de tentaþiile
dãunãtoare.
l Ajutaþi-i pe cei tineri sã gãseascã mãsura în tot ceea ce fac.

9

4. Prieten de pahar
PRIETENIA ESTE O RELAÞIE POZITIVÃ ºi durabilã de care beneficiazã aproape toþi oamenii. La
vârsta adolescenþei, aceastã formã de apropiere este de maximã importanþã, mult mai des
întâlnitã ºi mai intens trãitã decât la alte vârste. Ce-i uneºte atât de strâns pe adolescenþi în prietenia lor? Se pare cã, dupã ce au avut încredere doar în pãrinþii lor, copiii încep sã observe cã
se pot bizui ºi pe propria persoanã, ceea ce-i îndeamnã sã înveþe sã spunã Nu. Aceastã fazã este
numitã de psihologi faza de opoziþie. Apoi, devenind adolescenþi, descoperã cã pot avea
încredere nu numai în propria persoanã, ci ºi în unii dintre cei de-o seamã cu ei, cu care pot
dezvolta relaþii de prietenie.
Cum îºi alege adolescentul dumneavoastrã prietenul? De cele mai multe ori este vorba de
asemãnãri în anumite detalii personale pe care le constatã cei doi, cu ocazia unor mãrturisiri pe
care ºi le fac. Faptul cã o altã persoanã seamãnã cu tine te face sã ai încredere în acea persoanã.
Uneori, aceastã încredere poate deveni mai importantã decât încrederea în pãrinþii tãi; ea te
ajutã sã accepþi mai uºor ce te îndeamnã un prieten sã faci.
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Dacã prietenul tãu te invitã sã bei cu el, este greu sã gãseºti motive pentru a-l refuza. Prietenii
se aleg pe baza unei egalitãþi de ºanse; fiecare dintre cei doi adolescenþi care vor lega o prietenie se considerã apropiat ca valoare de celãlalt, cel puþin într-un anume domeniu. Acest domeniu face obiectul unei întreceri între prieteni, menitã sã-i ajute sã se compare ºi astfel sã afle
cine sunt.

l Alãturi de dragoste, prietenia este marea descoperire a
adolescenþei, chiar dacã prietenii nu sunt oameni perfecþi.
l ªi dumneavoastrã puteþi deveni prieten bun al adolescentului dumneavoastrã, dacã ºtiþi sã-i faceþi mãrturisiri ºi sã
gãsiþi asemãnãri între dumneavoastrã ºi el.
l Nu atacaþi niciodatã prietenii unui adolescent; un astfel
de gest l-ar face doar sã îi apere în faþa dumneavoastrã.
l
Când un adolescent este provocat la întrecere, simte
nevoia sã rãspundã; oferiþi-i ºi alte provocãri decât cele
legate de consumul de alcool, cum ar fi cele de naturã
sportivã sau socialã, aflate la modã acum.
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5. Împãrþim prieteneºte
ÎNCÃ DE CÂND SUNT MICI, oamenii cautã sã consfinþeascã într-un fel sau altul relaþiile care-i
leagã. Ei iau drept exemplu faptul cã în societate au loc tot felul de ritualuri, cum ar fi petrecerile, nunþile, ceremoniile etc. Când are un prieten foarte apropiat, adolescentul acceptã sã parcurgã un adevãrat ritual de sacrificiu, de exemplu fãcându-se frate de cruce cu el.
Un alt ritual foarte frecvent între adolescenþi este cel de împãrtãºire. Tinerii împart cu cei de-o
seamã tot ce au, pentru cã este mai important sã fie unii cu alþii decât sã pãstreze pentru sine
lucrurile pe care le au în proprietate. Nu e de mirare cã alcoolul ajunge sã fie împãrþit frãþeºte
din aceeaºi sticlã, mai ales cã în jur se aflã numeroase exemple de veselie în jurul unei sticle cu
bãuturã.
Prietenii nu ezitã sã-ºi solicite ajutorul la bine ºi la greu. Ei considerã cã este o dovadã a prieteniei
faptul cã treci peste fricã, scârbã, îndoialã sau principii pentru a da curs unei invitaþii de la un prieten. Poate de aceea este important ca prietenii adolescentului dumneavoastrã sã vã fie cunoscuþi
ºi sã legaþi o relaþie cu ei, pentru a cunoaºte tendinþele celui din familia dumneavoastrã.
Puþini adolescenþi ºtiu cã prietenia are limite. Aceste limite sunt cele care pun în pericol viaþa
unuia dintre cei doi sau îl fac pe unul dintre ei sã nu mai ºtie cine este; fiecare adolescent este
unic ºi poate sã se deosebeascã de orice alt om, inclusiv de prietenul lui cel mai bun.
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l Faptul cã adulþii aratã cã se simt bine în jurul unei
sticle cu bãuturã alcoolicã produce în mintea celor
tineri o legãturã între a bea ºi bine.
l Arãtaþi-i celui tânãr cã sunt multe alte lucruri de
împãrþit între el ºi prietenul lui, în afarã de alcool.
l
Fiul sau fiica dumneavoastrã ar trebui sã afle cã,
dacã prietenul îl îndeamnã sã facã ceva ce nu-i place, o
face pentru propria satisfacþie, nu din prietenie.
l Este important sã-l ajutaþi pe adolescent sã spunã
nu unui prieten care-l îndeamnã sã bea, arãtând cã ºtie
bine de ce nu vrea sã consume alcool ºi care sunt avantajele accestei atitudini.
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6. Dacã þii la mine
ÎNTRE ADOLESCENTUL DUMNEAVOASTRÃ ºi prietenul lui cel mai bun se leagã o relaþie care se
deosebeºte de orice alta care s-ar ivi în viaþã. Trãind împreunã evenimente emoþionante inclusiv aventuri ilegale - cei doi se vor simþi legaþi puternic ºi ori de câte ori se iveºte o experienþã nouã se vor gândi unul la celãlalt ºi se vor cãuta. Ei îºi vor declara fidelitatea unul faþã de
altul ºi de aceea va fi greu sã-l convingi pe unul dintre ei sã-l trãdeze pe celãlalt.
Am aflat deja cã între prieteni existã o întrecere, iar domeniul acestei întreceri poate fi consumul de alcool. Cu toate cã aceastã întrecere este bazatã pe egalitatea de ºanse dintre cei doi,
se poate întâmpla ca unul dintre ei sã-l domine pe celãlalt. Astfel, cel dominant va fi cu ideile
ºi cu deciziile, iar celãlalt va fi cel care le va pune în practicã. Unul va spune Hai sã bem, iar
celãlalt va încerca sã bea mai mult, pentru a arãta cã ºi el este capabil.
Când unul dintre prieteni este frustrat dintr-un motiv sau altul, va cere ajutorul celuilalt. Astfel,
se iveºte cererea unor dovezi de prietenie. Dacã îmi eºti prieten adevãrat, bei cu mine - va
spune acesta. Adolescentul solicitat astfel este pus în situaþia de a alege între prietenie ºi propria stare de bine, iar el va alege prietenia.
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Când unul dintre prieteni este bãutor vechi ºi ar vrea sã se lase, poate solicita ajutorul adolescentului dumneavoastrã, iar acesta riscã sã devinã ºi el bãutor dacã nu ºtie sã se delimiteze de
aceastã problemã.

l Adesea, cei care obiºnuiesc sã bea manifestã mai mult
curaj, inspiraþie, mai multã abilitate socialã, par mai de
viaþã, iar toate acestea îi recomandã ca prieteni interesanþi. Învãþaþi-l pe adolescent sã evalueze prietenii dupã
fapte ºi nu dupã aparenþe.
l
Nu cereþi celui mai bun prieten al adolescentului
dumneavoastrã sã-l trãdeze pe acesta, informându-vã
asupra consumului de alcool.
l Aflaþi acest lucru de la persoane mai puþin importante.
l Aflaþi din timp care este rolul jucat de fiul sau fiica
dumneavoastrã în cuplul format cu cel mai bun prieten
sau cea mai bunã prietenã; puteþi face asta povestind
întâi dumneavoastrã despre propriul prieten, de pe vremea adolescenþei dumneavoastrã.
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7. Totul se face în grup
MAJORITATEA PÃRINÞILOR VORBESC despre anturajul adolescenþilor ca fiind sursa tuturor
relelor în comportamentul lor ºi principalul duºman al educaþiei în familie. Anturajul nu este
o simplã adunãturã de adolescenþi, ci un grup social care funcþioneazã dupã anumite legi.
Iatã câteva dintre ele: trebuie sã plãteºti într-un fel ca sã intri; trebuie sã faci eforturi ca sã
rãmâi înãuntru; în grup trebuie sã joci un rol anume, pentru care primeºti o poreclã; existã
întotdeauna un leader (ºef, cãpetenie) care se impune; trãdãtorii sunt pedepsiþi aspru, chiar
dacã spun adevãrul. Dupã cum vedeþi, legile grupului diferã de regulile bunei cuviinþe
folosite în educaþie ºi de aceea existã conflicte între educatori ºi grupuri de adolescenþi.
Fiecare adolescent cautã sã facã parte dintr-un grup anume, format de regulã din persoane
de-o seamã cu el. Dacã nu are succes în aceastã încercare, el se considerã neîmplinit, respins,
plin de defecte. Iatã care sunt acele beneficii pe care familia nu le poate aduce, dar le poate
aduce viaþa de grup:
l Oferã ocazii de a face comparaþii cu alte persoane de-o seamã, contribuind la conturarea
unui rãspuns pentru întrebarea Cine sunt eu?
l Este un mediu pentru comunicarea într-un limbaj anume.
l Lanseazã provocãri ºi solicitã intrarea într-o formã de organizare cu reguli.
l Este mediul din care pot proveni iubitul / iubita, prietenul, concurentul, ºeful.
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Viaþa de grup trebuie începutã cât mai devreme, încã de la vârsta grãdiniþei, pentru a asigura copilului o dezvoltare socialã armonioasã ºi timp suficient ca sã-i descopere dezavantajele.

l Viaþa de grup aduce adolescentului o serie de beneficii, dar ºi o serie de riscuri. Dacã recunoaºteþi deschis
beneficiile, adolescentul va recunoaºte deschis riscurile.
l Nu vã luptaþi cu grupul, pentru cã el iese întotdeauna victorios din confruntarea cu dumneavoastrã.
l Dezvoltaþi o relaþie proprie cu leaderul grupului din
care face parte adolescentul dumneavoastrã.
l Grupul poate fi un aliat important al celui care educã
adolescenþi. În lume existã conceptul de peer education,
adicã educaþie prin intermediul celor de-o seamã.

17

8. Gâtul arde, grupul râde
LA PRIMA ÎNCERCARE de a consuma o substanþã dãunãtoare, toþi oamenii au aceleaºi manifestãri naturale: senzaþii de arsurã, greaþã, chiar ºi tuse, nevoia de a îndepãrta agresiunea, iar
faþa exprimã cât se poate de clar faptul cã organismului nu-i convine contactul cu acea substanþã. ªi atunci cum se explicã faptul cã majoritatea celor tineri trec peste aceastã barierã de
apãrare ºi ajung sã consume în mod repetat acele substanþe?
Trebuie sã fie ceva mai important decât sãnãtatea, frica, starea de rãu… Iar acest lucru nu
poate fi decât nevoia de a fi acceptat de cãtre cei de-o seamã în grupul lor. Consumul de
alcool este un adevãrat examen pe care tinerii se simt obligaþi sã-l treacã pentru a fi primiþi în
grupul acela. Ca mai toate ritualurile de trecere la un nou statut, ºi acest examen cere un sacrificiu: sã renunþi la sfaturile pãrinþilor, la starea de bine, la siguranþã ºi sã înghiþi. În timpul
acesta, grupul râde, iar acesta este un mesaj pozitiv, încurajator.
Feþele oamenilor care sunt importanþi pentru noi sunt oglinzile în care avem cea mai mare
încredere. Dacã aceste feþe zâmbesc în timp ce noi avem îndoieli sau teamã, vom trece uºor
peste aceste reþineri. Unele dintre feþele care zâmbesc în preajma adolescentului ºi alcoolului
sunt feþele pãrinþilor, bunicilor, fraþilor mai mari.
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Existã momente în viaþã când, conºtienþi de defectele noastre, ajungem sã fim nemulþumiþi
de propriul corp; adolescenþa este un astfel de moment…
La aceastã vârstã adolescentul este predispus la acþiuni agresive faþã de corpul sãu.

l Exprimaþi cât mai limpede repulsia faþã de consumul
de alcool ºi faþã de efectele lui la vârsta adolescenþei.
l Nu vã arãtaþi impresionaþi de acei membri ai familiei
care se laudã cu cantitãþile de alcool consumate.
l
Este important ca adolescentul sã cunoascã ºi sã
manifeste respect pentru propriul corp.
l Ajutaþi-l sã observe ce calitãþi are, pentru a nu alege
sã-ºi agreseze corpul de dragul grupului.
l Odatã ce ajunge sã fie mulþumit de sine, adolescentul
nu se va simþi obligat sã plãteascã orice preþ pentru a intra
într-un grup.
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9. Nu-l mai recunosc…
AVEÞI ÎN FAMILIE UN ADOLESCENT bine crescut, ascultãtor, respectuos, care cunoaºte ce este
bun ºi ce este rãu. Este el supus riscului de a consuma alcool? În bunã mãsurã da, iar acest lucru
se întâmplã pentru cã, odatã ajuns într-un grup, comportamentul adolescentului se schimbã
radical. Din copilul pe care-l ºtiþi cuminte dintotdeauna, devine gãlãgios, obraznic, gata sã facã
tot ce ºtia cã nu are voie sã facã ºi chiar mai mult decât atât: sã facã un exces.
Excesul este caracteristic adolescenþei; majoritatea celor tineri exagereazã cu ceva. În felul
acesta, fiecare dintre ei încearcã sã se facã observat de cãtre persoanele care prezintã interes.
Iatã cã putem vorbi despre douã mari motive ascunse pentru care un adolescent ar accepta sã
facã excese cu alcoolul: pentru a fi primit în grup ºi pentru a se afirma în grup.
Grupul are capacitatea de a stimula apetitul pentru consum; dacã un numãr suficient de indivizi savureazã ceva, cel care este nou venit va avea tendiþa sã guste la rândul lui. De asemenea,
grupul se comportã în ansamblul lui ca un adolescent: are nevoie de o anumitã stare pentru a
se simþi bine. Pentru aceasta, membrii grupului vor cãuta sã creeze atmosfere propice pentru
comunicare, competiþie, exces.
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Uneori, invitaþia la exces este o provocare pe care grupul o lanseazã la adresa fiecãrui membru
al sãu. Dacã nu participã, adolescentul este acuzat de dezbinarea grupului, este ridiculizat ºi
categorisit drept un individ slab.

l
Odatã ajuns în grup, orice adolescent îºi schimbã
comportamentul cunoscut acasã; de aceea este necesar
ca grupul din care face parte adolescentul dumneavoastrã sã se poatã întruni ºi acasã, pentru a fi cunoscut mai
bine.
l
Educaþi-l pe adolescent sã nu practice mai multe
excese în asociere, pentru cã ele se stimuleazã reciproc.
l Cele mai utile excese sunt cele din domeniul vocaþional; cel care-ºi descoperã talentul poate exagera cu el,
perfecþionându-l în folosul lui ºi spre admiraþia celorlalþi.
l Un adolescent poate învãþa sã participe în mod limitat la provocãrile lansate de grup.
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10. Petreceri fãrã alcool?
STÂND DE VORBÃ CU ELEVII din zeci de licee din þarã despre consumul de alcool, le-am adresat uneori
întrebarea: ce condiþii trebuie îndeplinite pentru a avea o petrecere reuºitã? Majoritatea au considerat
cã au nevoie de trei lucruri indispensabile:
l
l
l

persoane de ambele sexe
muzicã
bãuturã

De ce oare acestea trei? Ei bine, se pare cã scopul organizãrii unei petreceri este crearea unei situaþii în
care cei de-o seamã se aflã în acelaºi loc, în aceeaºi dispoziþie de apropiere ºi împãrtãºesc aceleaºi ºanse
de a-ºi gãsi perechea potrivitã; asta nu înseamnã cã adolescenþii fac petreceri cu gândul la sex, dar este
evident cã principala lor preocupare cu ocazia unor astfel de evenimente este cea eroticã.
Prezenþa deopotrivã a fetelor ºi a bãieþilor este prima condiþie a unei petreceri reuºite, iar acest lucru
asigurã rostul acelui eveniment. Dar muzica aceea, zgomotoasã ºi ritmatã, ce rost are? Se pare cã ritmul
este cea mai bunã cale de a aduce mai multe persoane în aceeaºi stare, iar în felul acesta este facilitatã
stabilirea unei relaþii între ei.
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ªi alcoolul are acelaºi rost ca muzica: el înlesneºte comunicarea ºi apropierea între adolescenþi ºi îi aduce
pe consumatori într-o stare comunã, pe care ei o considerã pozitivã. Marele dezavantaj este discrepanþa
între aceastã stare ºi starea de dupã petrecere, când trebuie suportate consecinþele nefaste ale consumului de alcool la aceastã vârstã.

l
Este bine ca adolescentul sã ºtie cât mai limpede
pentru ce participã la o petrecere; simpla explicaþie ca sã
mã simt bine nu este suficientã.
l El sau ea trebuie sã ºtie cât mai exact cine altcineva
mai vine la acea petrecere ºi sã aibã cel puþin un cunoscut printre ceilalþi, persoanã cu care ar fi bine sã luaþi
legãtura.
l Adolescentul (mai ales dacã este fatã) trebuie sprijinit sã refuze participarea la o petrecere la care se
plãnuieºte consumul unor substanþe dãunãtoare, mai
ales dacã acesta este scopul declarat al organizatorilor.
l Starea comunã de bine poate fi dobânditã ºi altfel: cu
umor, cunoaºtere reciprocã, chiar ºi jocuri adecvate acestei vârste.
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11. Ce rãu mi-a fost...
DACÃ LA O PETRECERE ÎNTRE ADOLESCENÞI s-a consumat alcool, iar fiul sau fiica dumneavoastrã se întoarce acasã în stare de ebrietate, aþi putea avea tendinþa sã-i faceþi observaþie pe
loc ºi sã luaþi mãsuri disciplinare. Nu uitaþi cã orice persoanã care se aflã la începutul consumului de alcool ºi tocmai a fãcut un exces, trece printr-o situaþie dificilã din mai multe puncte de
vedere:
l Fizic, resimte o serie de senzaþii neplãcute cunoscute în termeni populari sub numele de
mahmurealã: dureri de cap, echilibru dificil, somnolenþã, indispoziþie, tulburãri digestive.
l Emoþional, simte cã v-a dezamãgit pe dumneavoastrã ºi alte persoane dragi, ba chiar ºi pe sine.
l Raþional, suportã consecinþe ale faptelor petrecute în stare de ebrietate ºi promite cã nu
va mai repeta aceastã greºealã.
Cu toate acestea, adolescentul este supus riscului de a repeta aceastã experienþã, oricât de
neplãcutã a fost ea. De ce oare?
l În primul rând pentru cã nu a gãsit altceva care sã-l ajute sã comunice mai bine, sã fie mai
relaxat în faþa celor de-o seamã ºi sã-ºi rezolve dificultãþile.
l În al doilea rând pentru cã se realizeazã din nou condiþiile unei beþii, odatã cu întrunirea
grupului din care face parte.
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l Dacã petrecãreþului îi este rãu din punct de vedere
fizic, îngrijiþi-l în mãsura în care o cere.
l Nu-l pedepsiþi pe adolescent când ºi el regretã cã a
exagerat cu bãutura; mai degrabã stabiliþi împreunã cu
el niºte reguli ºi principii pentru participarea la petreceri.
l Gãsiþi împreunã cu adolescentul alte soluþii decât
alcoolul, pentru o mai bunã comunicare ºi interacþiune
cu cei de-o seamã; un psiholog ar fi de mare ajutor aici.
l Pentru a învãþa dintr-o stare de rãu, un adolescent
are nevoie ca ºi ceilalþi adolescenþi sã o considere o stare
de rãu ºi sã se comporte ca atare.
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12. La ºcoalã
FENOMENUL CONSUMULUI DE ALCOOL este într-o expansiune îngrijorãtoare în mediul ºcolar;
prin mediu ºcolar nu înþeleg doar incinta ºcolii, ci ºi împrejurimile acesteia ºi mai ales cadrul
grupurilor care se organizeazã între colegi. Ba chiar mai mult decât atât, obiceiul de a bea se
rãspândeºte alarmant în rândul fetelor, iar acest lucru este legat de douã aspecte ale vieþii lor:
mediul ºcolar ºi relaþia cu un bãiat consumator.
Nefiind condusã nici mãcar în parte de elevi ºi de pãrinþii acestora, ºcoala este un mediu artificial, în care elevii se ascund de profesori ºi gãsesc locuri ferite pentru a se simþi "bine". Frustrãrile
acumulate în incinta ºcolii se cer a fi alinate prin acþiuni de grup improvizate. Dacã în anii tinereþii
dumneavoastrã elevii chiuleau de la ºcoalã ºi mergeau la cinematograf, astãzi ei pot fi gãsiþi pe
strãzi ºi mai ales în baruri.
Mulþi considerã cã doar elevii cu probleme sociale grave sau cu pãrinþi alcoolici sunt predispuºi
la a consuma alcool. În realitate, acest lucru se petrece ºi cu un numãr crescând de adolescenþi
care au dificultãþi emoþionale, deºi fac parte din "familii bune". Aceste familii sunt tot mai puþin
comunicative, au tot mai puþin timp pentru o viaþã sãnãtoasã, îºi recunosc cu greu problemele.
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Spre deosebire de grupul „de cartier“ (care se organizeazã ca un protest la regulile societãþii),
grupul stabilit în ºcoalã este oarecum oficial, organizat ºi la îndemâna adolescenþilor. Uneori,
grupul de ºcoalã începe sã funcþioneze ca un grup de cartier, iar acest lucru devine dãunãtor
pentru ºcoalã, familie ºi adolescenþi deopotrivã.

l Pentru ca alcoolul consumat în mediul ºcolar sã nu
devinã un medicament al problemelor de acasã, tineþi o
strânsã legãturã cu ºcoala adolescenþilor dumneavoastrã: cu dirigintele, cu profesorul preferat, dar mai ales cu
colegii.
l Cereþi ºcolii sã-i ajute pe elevi sã înlãture alcoolul din
mediul ºcolar.
l
Dacã intraþi într-un bar ºi-l gãsiþi pe adolescentul
dumneavoastrã la un pahar cu colegii, nu e necesar sã-l
faceþi de râs în faþa lor. Exprimaþi dezamãgirea dumneavoastrã în egalã mãsurã cãtre el ºi cãtre colegii cunoscuþi.
l
Atenþie la banii de buzunar; adolescenþii tind sã-i
împartã cu amicii lor, iar procurarea alcoolului împreunã
este una din formele de a împãrtãºi.
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13. Dragoste înecatã
UNII ADOLESCENÞI ÎªI CAUTÃ PERECHEA la petreceri, prin baruri ºi cluburi, adicã în acele locuri
în care este prezent ºi alcoolul. Astfel, bãutura alcoolicã devine un însoþitor al primelor clipe de
dragoste. Dar ce se întâmplã cu dragostea când efectul alcoolului se risipeºte? În general,
gradul de discernãmânt pe care-l are o persoanã tânãrã în momentul alegerii partenerului
afecteazã calitatea relaþiei .
Mulþi bãieþi au dificultãþi în a comunica puternicele emoþii ale iubirii pe care o trãiesc. Pentru a-ºi
face curaj sã abordeze fata mult doritã, unii recurg la alcool. Cãpãtând aceastã obiºnuinþã, vor
avea o încredere tot mai scãzutã în capacitatea lor de a se confrunta cu emoþiile puternice.
Poate cã trãirea cea mai dificilã în privinþa dragostei este cea ocazionatã de despãrþire sau de
eºecul în a stabili o relaþie. Incapabil sã-ºi mãrturiseascã dificultatea, adolescentul preferã sã-ºi
înece amarul în bãuturã; este posibil ca excesul de alcool sã fie o formã de auto-agresiune la
un tânãr care se aflã într-o fazã de depresie.
Unii adolescenþi cred cã alcoolul este un afrodiziac, adicã o substanþã care îmbunãtãþeºte
apetitul ºi performanþele sexuale. El produce iluzia cã persoana doritã este mai accesibilã ºi cã
este posibilã o relaþie cu oricine. În realitate, alcoolul scade capacitatea de a þine cont de dorinþele partenerului ºi rãpeºte posibilitatea de a þine minte frumuseþea momentelor trãite cu
persoana iubitã.
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l Descurajaþi asocierea dintre alcool ºi întemeierea
unei noi prietenii la adolescentul pe care-l educaþi.
l Relatând adolescentului povestea dumneavoastrã
de dragoste din tinereþe, îl invitaþi sã vã spunã din timp
ce dificultãþi are cu propria iubire ºi sã-l ajutaþi înainte
de a apela la alcool.
l
Nu minimalizaþi ºi nu ridiculizaþi suferinþele din
dragoste ale adolescentului; cu rãbdare ºi compasiune, manifestate în astfel de situaþii puteþi rãmâne un
prieten important pentru el.
l Iubita sau iubitul pot fi cei mai convingãtori educatori împotriva alcoolului; de dragul persoanei iubite,
orice tânãr poate renunþa la alcool.
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14. Eram bãut, nu ºtiam
EFECTELE ALCOOLULUI ASUPRA MINÞII unui adolescent se instaleazã destul de rapid, dar suficient de discret; ceea ce este caracteristic beþiei este faptul cã iniþial aceste efecte par a fi pozitive, ca mai apoi sã fie greu de evaluat de cãtre cel în cauzã ºi de-abia când este prea târziu
pot fi observate ºi aspectele negative ale unei stãri de ebrietate.
Dacã efectele fizice (cum ar fi scãderea îndemânãrii, echilibrul precar, rezistenþa scãzutã la
efort) se instaleazã mai lent, în schimb funcþiile psihice sunt alterate destul de repede; scade
calitatea atenþiei, evaluarea distanþelor devine imprecisã, apoi memoria este tot mai greoaie,
pânã la anularea ei (cel care a bãut extrem de mult spune cã i s-a rupt filmul). De altfel, sunt
adolescenþi care încã de la începutul unei petreceri urmãresc sã atingã acest stadiu, pentru a
uita ce a fost înainte sau crezând cã astfel îºi anuleazã responsabilitatea.
Dintre toate funcþiile psihice alterate de alcool, cea mai importantã este conºtiinþa. În
conºtiinþã îºi are suportul ceea ce justiþia numeºte discernãmânt, adicã acea capacitate de a
lua decizii cunoscând consecinþele ºi fiind capabil de a-ºi asuma responsabilitatea lor. Dat
fiind faptul cã adolescenþii au un sistem de valori diferit de cel al adulþilor, ei considerã uneori
cã legile care sancþioneazã aceste consecinþe nu sunt fãcute pentru ei.
„Beþia grupului“ face ca beþia prin consumul de alcool sã fie mult mai intensã ºi astfel apar
comportamente riscante, pe care legea le poate pedepsi.
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l
Observaþi împreunã cu adolescentul dumneavoastrã comportamentul unei persoane în stare de
ebrietate, folosind umorul.
l Învãþaþi-l pe cel tânãr sã preþuiascã pãrerile celor
care-l iubesc ºi astfel sã accepte observaþiile fãcute de
ei asupra greºelilor de comportament.
l Nu uitaþi cã, pe lângã dezvoltarea fizicã, psihicã ºi
socialã, existã ºi o dezvoltare moralã, care nu trebuie
neglijatã la aceastã vârstã a iubirii, dreptãþii ºi libertãþii.
l Pentru cã adolescentul spune adesea Fac ce veau
cu viaþa mea, folosiþi aceastã concepþie pentru a cultiva diferenþa între o decizie personalã ºi una a grupului.

31

15. Fata ºi alcoolul
SE SPUNE CÃ UNEI FETE ÎI STÃ MULT MAI RÃU decât unui bãiat dacã a bãut. Aceasta este expresia a ceea ce sociologii numesc aplicarea unui dublu standard: ceea ce este permis bãieþilor, nu
le este permis fetelor. În virtutea lui, comunitatea sancþioneazã drastic - prin ironie, marginalizare, chiar violenþã - starea de ebrietate a fetelor, iar acesta este unul dintre motivele lor de
a se þine departe de alcool. În realitate, ºi fetelor ºi bãieþilor le stã la fel de rãu când sunt în stare
de ebrietate, dar din motive diferite: fetelor le este alteratã frumuseþea, iar bãieþilor le sunt afectate performanþele.
O altã preconcepþie despre fete este ideea cã ar fi mai slabe în faþa alcoolului, cã ameþesc mai
repede ºi devin mai vulnerabile odatã ce au bãut. Totul depinde de fapt de obiºnuinþã. Atât
ficatul fetelor, cât ºi cel al bãieþilor produc niºte enzime pentru metabolizarea (arderea) alcoolului care, odatã eliberate în cantitãþi mari, cer sã fie consumat mai mult alcool.
De multe ori, alcoolul intrã în viaþa unei fete prin intermediul prietenului ei, în amestec cu
dragostea, cu aventura în doi, ba chiar ºi în urma unei compasiuni pe care ea o simte pentru
stãrile lui de ebrietate.
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Existã în rândul bãieþilor convingerea cã, pentru a avea un acces sexual mai facil cãtre o fatã,
trebuie sã o îmbeþi. Ei folosesc bãuturi alcoolice dulci, discursuri bine ticluite ºi chiar presiune
pentru a o determina sã consume alcool. Unele fete, nereuºind sã spunã Da bãieþilor de care
sunt îndrãgostite, folosesc alcoolul pentru a trece de aceastã barierã interioarã.

l Fetele trebuie sã fie învãþate cui sã acorde încrederea lor, bazându-se pe faptele acelei persoane ºi nu
pe discursul ei.
l O adolescentã poate dobândi capacitatea de a
decide asupra a ceea ce consumã ºi cât consumã.
l În faþa unei dificultãþi emoþionale (cum sunt cele
din dragoste), ajutaþi-o pe fata dumneavoastrã sã
transmitã mesajele adecvate cãtre el care i-a frânt
inima.
l O fatã care vrea sã-ºi ajute prietenul sã scape de
obiceiul de a bea trebuie sã ºtie cã are riscul de a fi
influenþatã de viciul lui.
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16. Alcool plus încã ceva
COMPETIÞIA ESTE ACEEA CARE ÎI DETERMINÃ pe adolescenþi sã caute tot felul de modalitãþi
de a-ºi depãºi limitele. Ei pot ajunge sã combine alcoolul cu tot felul de alte substanþe ºi obiceiuri care accentueazã diversele senzaþii ºi le produc impresia cã funcþioneazã mai bine.
Astfel, tânãrul din familia dumneavoastrã ar putea fi tentat sã amestece alcoolul cu bãuturi
energizante pentru a face faþã mai bine solicitãrilor unei nopþi de petrecere. El considerã cã
toropeala produsã de alcool este diminuatã de cofeina din aceste bãuturi.
O altã combinaþie des folositã este aceea dintre alcool ºi tutun, care face ca senzaþiile resimþite
sã se completeze ºi sã producã impresia unui consumator de elitã printre cei de-o seamã.
Când gãsiþi multe sticle goale ºi mucuri de þigarã în urma unei petreceri este semn cã adolescenþii petrecãreþi sunt copleºiþi de nevoia de a atinge performanþe ºi nu au gãsit un mediu
bun în care sã se manifeste.
Poate cã amestecul cu cele mai grave consecinþe este acela dintre alcool ºi droguri. În
numeroase cazuri, cel care va consuma stupefiante începe prin a consuma alcool în cantitãþi
tot mai mari, pentru a obþine o detaºare faþã de lumea din jurul lui ºi chiar faþã de lumea
dinãuntrul lui. Existã o perioadã în care grupul consumã alcool ºi droguri uºoare, iar aceasta
cere o intervenþie urgentã în acel anturaj.
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l Eliminaþi din familie obiceiurile de a lega nevoia
de performanþã cu consumul unor substanþe cum ar fi
cafeaua, medicamentele pentru memorie etc. Întrebaþi medicul ce alte metode pot ameliora performanþele adolescentului, dupã caz.
l Arãtaþi adolescentului îngrijorarea dumneavoastrã
ºi chiar repulsia faþã de combinaþia dintre alcool ºi
tutun, fãrã sã manifestaþi totuºi o repulsie faþã de persoana lui.
l
Suprapunerea dintre efectele alcoolului ºi ale
drogului pot fi observate cu uºurinþã. Observaþi comportamentul adolescentului imediat dupã o petrecere, pentru a le sesiza.
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17. Va fi ºi el alcoolic?
APROAPE FIECARE ADOLESCENT cunoaºte pe cineva care este alcoolic. Se întâmplã adesea ca
aceastã persoanã sã fie un unchi, un vecin sau un cunoscut al familiei. Dar dacã persoana
dependentã de alcool este tatãl, mama, fratele, bunicul? Aceasta este o situaþie care nu-i poate
rãmâne indiferentã celui tânãr, pentru simplul fapt cã între el ºi cel dependent de alcool existã
numeroase legãturi: emoþionale, sociale ºi chiar genetice.
Din punct de vedere genetic, se iveºte urmãtoarea întrebare: va moºteni oare adolescentul
înclinaþia cãtre bãuturã a tatãlui sau a altei rude de sânge? Existã posibilitatea ca un copil sã
moºteneascã genetic anumite sensibilitãþi la alcool ale pãrinþilor; fie cã tolereazã mai uºor
alcoolul etilic în corp, fie cã are o sensibilitate mai mare faþã de el. Înclinaþia de a bea þine însã
mai degrabã de urmãtoarele douã moºteniri.
Dacã asupra moºtenirii genetice putem interveni cu greu, în schimb moºtenirea obiceiului de
a bea este la îndemâna familiei. Prin imitaþie ºi chiar prin opoziþie, cei tineri reacþioneazã la consumul de alcool al celor mai în vârstã.
Moºtenirea emoþionalã face ca adolescenþii care au rude alcoolice sã se împartã în douã grupe:
cei care vor consuma alcool pentru cã pãrinþilor le plãcea alcoolul ºi cei care nu vor consuma
alcool, pentru cã pãrinþii au suferit de pe urma lui.
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l Cereþi ajutorul medicului pentru a elimina orice
cantitate de alcool din viaþa adolescentului, mai ales
dacã observaþi cã reacþionezã violent dupã consumul
de alcool.
l Trebuie sã fiþi conºtienþi de rãspunderea pe care
o aveþi cu privire la zestrea de obiceiuri pe care o
dãruiþi celor tineri din familia dumneavoastrã.
l Ajutaþi-l pe cel tânãr sã observe deosebirile între
el ºi ruda dependentã de alcool. Nu spuneþi niciodatã
adolescentului: Vei ajunge alcoolic ca el!
l Un psiholog vã poate ajuta sã stãpâniþi transferul
de obiceiuri ºi de emoþii între dumneavoastrã ca
pãrinþi ºi adolescentul pentru care sunteþi atât de
importanþi.
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18. De la veselie la violenþã
LEGÃTURA DINTRE ALCOOL ªI VIOLENÞÃ are consecinþe destul de grave pentru adolescent ºi
pentru cei din jurul lui, fiind sancþionatã sever de societate. Cu toate acestea, poþi auzi uneori
adolescentul spunând: Eu când beau devin vesel, nu fac urât. Orice adolescent poate deveni
violent din cauza alcoolului, pentru cã factorii care determinã apariþia violenþei sunt diverºi.
Unul dintre aceºti factori este sensibilitatea organismului adolescentului faþã de alcool. Medicii
cunosc o boalã numitã beþie patologicã, care se manifestã doar dupã ce a fost consumatã o
cantitate fie ea ºi micã de alcool tare. Viaþa dezordonatã, cu nopþi nedormite, eforturi fizice
excesive sau – dimpotrivã – cu sedentarism, poate accentua sensibilitatea organismului adolescentului faþã de alcool.
Agresivitatea depinde mult ºi de starea emoþionalã în care se afla adolescentul înainte de a bea.
Dacã sunt adunate de multã vreme frustrãri care nu au putut fi rezolvate altfel sau dacã s-a format
concepþia cã alcoolul te ajutã sã rezolvi conflictele, cel care bea poate deveni deosebit de violent.
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Cel mai important factor care combinã alcoolul cu agresivitatea este viaþa de grup. Dintre toate
acþiunile individuale care sunt amplificate de grup, agresivitatea este cea mai importantã ºi asta
pentru cã atât vânãtoarea cât ºi lupta au cerut de-a lungul timpului oamenilor sã se asocieze în
grupuri pentru a reuºi. Dat fiind faptul cã alcoolul creºte interacþiunile de grup, el poate creºte
ºi asocierea pentru acþiuni agresive, dacã nu este consumat cu moderaþie.

l Explicaþi adolescentului cã dacã a fost violent sub
influenþa alcoolului, aceasta nu este o scuzã, ci chiar
un factor agravant, dacã se va demonstra cã a bãut cu
scopul de a fi mai agresiv.
l Dacã adolescentul nu are mijloace de a soluþiona
conflictele pe cãi acceptabile, ar putea recurge la
alcool. Aþi putea fi dumneavoastrã persoana care sã-i
ofere soluþii alternative.
l Nu vã bazaþi pe educaþia pe care i-aþi acordat-o
adolescentului în familie; odatã ajuns în grup ºi în
preajma alcoolului, el se poate purta într-un mod cu
totul neaºteptat.
l
Agresivitatea poate fi controlatã prin cultivarea
inteligenþei emoþionale; comunicând din timp emoþiile ºi atingând persoanele în mod adecvat, adolescentul va reuºi sã evite violenþa.
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19. De ce mai mult bãieþii?
ORICINE POATE OBSERVA cã excesul în consumul bãuturilor alcoolice apare mai ales la bãieþi. Ei
frecventeazã mai mult localurile care comercializeazã alcool ºi tot ei sunt aceia care sugereazã
în grup consumul de alcool cu ocazia petrecerilor sau în timpul aventurilor, ori de câte ori vor
sã se simtã bine. Care poate fi explicaþia acestei slãbiciuni a bãieþilor faþã de alcool?
Cea mai important explicaþie este slaba capacitate a bãieþilor de a-ºi manifesta trãirile
emoþionale. Bãieþii par mai puternici, dar sunt mai vulnerabili decât fetele din punct de vedere
emoþional. Unii descoperã cã alcoolul îi ajutã sã se manifeste emoþional mai puþin inhibat. Încã
de mici, bãieþii sunt învãþaþi sã-ºi reprime sentimentele, cu fraze precum Nu plânge, eºti bãiat!
sau Un bãrbat adevãrat nu se teme niciodatã!
Astfel, inteligenþa emoþionalã a unui bãiat nu se dezvoltã la fel de bine ca în cazul fetelor. Din
aceastã inteligenþã emoþionalã ar face parte:
l Capacitatea de a simþi ceea ce simt alþii (empatie)
l Posibilitatea de a conºtientiza propriile emoþii
l Abilitatea de a comunica trãirile emoþionale
l Capacitatea de a face în aºa fel încât între emoþiile sale ºi acþiunile sale sã existe o
armonie.
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l Faptul cã aveþi un bãiat în familie nu înseamnã cã
inevitabil el va ajunge un consumator de alcool.
l Trebuie sã fiþi însã conºtienþi cã riscul consumului
poate veni de la ceilalþi bãieþi, chiar dacã dumneavoastrã i-aþi acordat o educaþie aleasã.
l Inteligenþa emoþionalã a bãiatului trebuie sã fie pe
mãsura sentimentelor cu care se confruntã el în adolescenþã, pentru cã altfel dragostea neîmpãrtãºitã ºi
eºecul îl pot surprinde pe bãiat nepregãtit.
l Nu daþi de înþeles adolescentului cã autocontrolul
ºi curajul sunt cele mai valoroase trãsãturi ale unui bãrbat, pentru cã ele se bazeazã pe o sãrãcie emoþionalã.
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20. ªtii cât am bãut?
DACÃ PRIVIM ÎN JUR, societatea în ansamblul ei se aflã în plinã competiþie, iar aceasta cere ca
oamenii sã foloseascã departajarea pe criterii cantitative. Mai mult, mai repede, mai tare – sunt
câteva dintre sloganurile societãþii moderne. Între bãrbaþi, întrecerea este deobicei desfãºuratã
dupã anumite reguli; majoritatea regulilor cer însã ca bãrbaþii sã reuºeascã mai mult, mai
repede, mai tare pentru a câºtiga întrecerea.
Bãieþii sunt mai marcaþi de competiþie decât toate celelalte categorii sociale. Ei se întrec cu orice
ocazie ºi se simt obligaþi de natura lor sã rãspundã provocãrilor. Aceste provocãri vin cel mai
adesea din partea celor deoseamã, mai ales bãieþi.
Acest lucru face ca bãieþii sã acorde mare importanþã cantitãþilor consumate ºi astfel sã fie predispuºi la a face exces. O frazã frecvent auzitã la bãieþi este: ªtii cât am bãut? (ºi urmeazã o listã
de sticle, pahare, mililitri, litri etc). Ce ar trebui sã rãspundã adolescentul dumneavoastrã unei
astfel de provocãri? Cel mai frecvent, el este tentat sã gãseascã un rãspuns care conþine o cantitate ºi mai mare, chiar dacã nu este adevãrat ºi chiar dacã nu este sãnãtos.
Poate cei care greºesc cel mai mult în preajma bãiatului sunt camarazii care se laudã cu cantitatea de alcool consumatã. Aceºtia se aratã uimiþi de cantitãþile menþionate, fãrã sã ºtie cã astfel îl încurajeazã pe adolescent ca data viitoare sã atingã „performanþe“ ºi mai mari.
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l Cultura cantitãþii este una dintre cele mai dãunãtoare aspecte ale vieþii de azi. Încercaþi sã arãtaþi
bãieþilor cã lucrurile frumoase sunt mai importante
decât lucrurile mari.
l Învãþaþi-l pe adolescent sã rãspundã acelor provocãri care sunt în interesul lui ºi sã le decline pe acelea care nu conþin calitate.
l Nu vã miraþi în faþa poveºtilor despre cantitãþi
mari de alcool consumate de adolescenþi. Învãþaþi-le
pe fete sã evite, la rândul lor, sã se minuneze de excesele relatate de bãieþi.
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21. Alcool în casa dumneavoastrã
BÃUTURILE ALCOOLICE pot fi întâlnite peste tot: în magazine, în povestirile cele mai grozave,
acolo unde oamenii vor sã se simtã bine. Dar poate cã locul în care alcoolul se simte ca la el
acasã este acasã la dumneavoastrã. Mediul familial este cel care inspirã cea mai multã încredere
ºi de aceea consumul de alcool acasã este mai la îndemânã ºi pare mai acceptabil.
În mediul de acasã, în cãldurã ºi siguranþã, trãiesc unele dintre cele mai importante persoane pentru
adolescent: pãrinþii, fraþii, bunicii. Tot acolo vin în vizitã oameni consideraþi acceptabili ºi prietenoºi,
care uneori beau împreunã ºi dau de înþeles celor tineri cã aºa ar trebui sã stea lucrurile pentru a convieþui în mod plãcut.
Stocurile de alcool la discreþie în casã sunt un îndemn la consum. Existã pãrinþi care considerã
cã o casã îmbelºugatã este aceea din care nu lipsesc mâncarea ºi bãutura niciodatã. Mai mult
decât atât, bãutura stã alãturi de preparatele culinare, fiind consideratã ºi ea un aliment
obiºnuit. Acesta este ºi adevãrul.
În mediul rural, prepararea vinului ºi a bãuturilor spirtoase face parte dintre ritualurile cele mai
apreciate ºi este asociatã cu belºugul ºi voia bunã. De aceea este deosebit de greu sau chiar
imposibil de zugrãvit bãuturile alcoolice în culori sumbre.
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Poate cã unul dintre cele mai perfide îndemnuri vine din partea tatãlui, care îl invitã pe fiul lui
sã bea împreunã pentru a consinþi trecerea lui la bãrbãþie.

l Nu trimiteþi pe copiii dumneavoastrã sã vã cumpere alcool, dându-le diverse premii cu aceastã
ocazie.
l Arãtaþi adolescentului cã este diferit de colegii lui
care consumã alcool, chiar dacã aceste persoane sunt
apreciate ºi pline de calitãþi.
l Þineþi preparatele alcoolice în locuri separate ºi
greu accesibile adolescenþilor.
l Faceþi diferenþa între tradiþie ºi exces; nu îndemnaþi adolescenþii sã consume alcool pentru a-ºi
demonstra maturitatea.
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22. Existã adolescenþi alcoolici?
DEªI APARENT CONSUMÃ mai puþin alcool ºi par cã au o sãnãtate mai stabilã, adolescenþii pot
ajunge uºor la dependenþã de alcool, dacã viaþa lor se desfãºoarã o vreme îndelungatã în preajma bãuturilor, fãrã supraveghere din partea adulþilor. În timp ce dumneavoastrã consideraþi cã
adolescenþii beau rareori, existã adolescenþi care consumã zilnic alcool pentru a dobândi o
stare de normalitate, iar acest lucru se încadreazã în noþiunea de dependenþã faþã de alcool,
chiar ºi în cea de alcoolism cronic.
Iatã câteva semne ale dependenþei de alcool:
l Cel dependent consumã alcool încã de la primele ore ale zilei
l Nu trece zi fãrã sã caute alcoolul
l Se simte rãu fãrã sã bea
l Consumã cantitãþi tot mai mari pentru a obþine aceeaºi stare
l Are manifestãri patologice de lungã duratã, care afecteazã mai ales sistemul nervos ºi sãnãtatea ficatului.
Neavând suficient de bine dezvoltat simþul mãsurii, adolescenþii pot ajunge mai uºor la intoxicaþie acutã cu alcool, uneori cu urmãri serioase pentru sãnãtatea lor. Dupã consumarea unei
cantitãþi exagerate de alcool, ei pot avea: predispoziþie agresivã, labilitate emoþionalã, judecatã
greoaie, inconsecvenþã în activitate.
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l
Cereþi fãrã reþineri pãrerea unui medic dacã
observaþi tulburãri ale sãnãtãþii adolescentului dumneavoastrã legate de consumul de alcool
l Observaþi cu atenþie starea de sãnãtate a adolescentului ºi îndemnaþi-l periodic sã-ºi facã analizele,
chiar dacã afirmã cã este sãnãtos tun.
l Notaþi orice schimbare din partea celui tânãr, fie
cã este în privinþa comportamentului, a ritmului de
viaþã sau a dispoziþiei la vârsta adolescenþei.
l Informaþi-l pe adolescent despre riscul consumului excesiv de alcool.
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23. Cum sã-l conving sã nu bea?
LUPTA EDUCATORULUI CU ALCOOLUL nu este una uºoarã deloc. În plus, adolescenþii au o serie
de trãsãturi care-i fac dificil de convins sã-ºi shimbe comportamentul. Iatã câteva dintre ele:
l Sunt dispuºi tot timpul sã contrazicã ºi sã se opunã, din nevoia de a-ºi afirma propria personalitate.
l Au un limbaj propriu, pe care-l folosesc cu cei de-o seamã.
l Sunt plini de energie ºi de ritm, le place sã râdã.
l Au multe idei nonconformiste, ar încerca orice pentru a-ºi cunoaºte limitele.
Mulþi pãrinþi obiºnuiesc sã þinã adolescentului discursuri pline de reproºuri ºi de sugestii
directe, iar acest lucru îl plictiseºte pe cel tânãr, care începe sã-ºi respingã pãrinþii ºi sã-i
ironizeze. În schimb, acelaºi mesaj educativ este ascultat cu plãcere din partea unei persoane
interesante, adesea din aceeaºi generaþie.
Puþini adulþi sunt apreciaþi de cãtre adolescenþi ca fiind "de viaþã". Pentru a fi considerat astfel,
e necesar sã ai simþul umorului ºi o dozã mare de nonconformism. Totodatã, adolescenþii apreciazã în mod deosebit onestitatea. Acest lucru recomandã ca educatorii lor sã recunoascã dacã
nu au dreptate, dacã nu ºtiu sau dacã existã ºi argumente împotriva a ceea ce vor sã susþinã.
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l Lãsaþi la îndemâna adolescentului cât mai multe
informaþii cu caracter educativ.
l Nu este suficient ca adolescentul sã fie informat
despre consecinþele consumului de alcool, ci este
important ca el sã afle cum sã se confrunte mai uºor
cu prieteniile, viaþa de grup, dragostea.
l Dacã observaþi cã nu sunteþi convingãtor, cãutaþi
o persoanã acceptatã de adolescent, care sã-i transmit
mesajul dummneavoastrã.
l
Râdeþi împreunã cu adolescentul de situaþiile
ridicule care au la origine excesul de alcool.
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24. Sã-i spunem Nu lui “NU”
DIN PÃCATE, O BUNÃ PARTE din educaþie este bazatã ºi azi pe interdicþie. Pãrinþii spun NU
oricãrei iniþiative a copiilor lor ºi prin aceasta îi descurajeazã nu numai asupra acelei iniþiative, ci
ºi asupra propriei persoane în general. Mai mult decât atât, pãrinþii le interzic adolescenþilor lor
acele lucruri pe care ei înºiºi le practicã.
Adolescenþii reacþioneazã în mod special la iterdicþiile pe care pãrinþii le pun asupra alcoolului,
în timp ce ei înºiºi consumã alcool. Ei se aflã la vârsta la care sunt convinºi cã pot ºi chiar au
dreptul sã fie egali cu pãrinþii.
Într-o societate care pretinde cã este democratã, spiritul dreptãþii se manifestã mai ales prin egalitatea de ºanse între cetãþeni, iar tinerii sunt primii care vor sã beneficieze de ea. O altã valoare a
societãþii este libertatea, pe care adulþii o apreciazã, iar tinerii sunt aceia care o pun în practicã.
O altã metodã negativã folositã în mod greºit de cãtre cei care fac educaþie pentru o viaþã sãnãtoasã este folosirea fricii. Adolescenþii ºi în special bãieþii ridiculizeazã frica ºi nu se tem de
boalã, de sancþiune sau de ameninþãri.
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l Când interziceþi adolescentului accesul la alcool,
este important sã-i aduceþi argument acceptabile
pentru aceasta.
l Critica este ineficientã când încercaþi sã-l sfãtuiþi
pe adolescent cu privire la comportamentul lui.
l Puteþi înlocui metoda fricii cu metode pozitive,
bazate pe umor, noutãþi interesante, apreciere.
l Dacã în jurul adolescentului se aflã consumatori
de bãuturi alcoolice, nu aceºtia sunt cei mai îndreptãþiþi sã-i facã educaþie cu privire la consumul de
alcool.
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25. Pãrerea lui conteazã
MAJORITATEA PÃRINÞILOR cunosc faptul cã minorii au drepturi, consfinþite prin lege ºi convenþii
internaþionale. Puþini sunt însã pãrinþii care ºtiu cã unul dintre cele mai importante este dreptul la
participare. Aceasta presupune cã adolescentul trebuie sã fie consultat cu privire la orice decizie
care vizeazã persoana lui ºi trebuie sã poatã exprima orice opinie privitoare la cele din jurul lui.
Unii adolescenþi se plâng cã pãrinþii lor nu le acordã suficientã încredere, deºi ei se simt capabili sã decidã asupra propriei vieþi. Frecvent ei afirmã: Fac ce vreau cu viaþa mea! O astfel de atitudine îl poate determina pe adolescent sã caute încrederea unor persoane dinafara familiei, iar
acele persoane pot fi consumatori înveteraþi de alcool.
Nu uitaþi cã adolescentul se dezvoltã de la o zi la alta ºi cã rãmâneþi în urmã cu pãrerea pe care o
aveþi despre capacitãþile lui. Mulþi bãieþi sunt capabili sã-ºi controleze comportamentul, inclusiv
pe acela de a consuma în exces. Dacã pãrintele afirmã cã el nu este capabil, aceasta poate fi o descurajare sau o provocare pentru adolescent, în funcþie de pãrerea pe care o avea deja despre sine.
Cerând adolescentului sã mãrturiseascã despre consumul lui de alcool, veþi primi adesea o minciunã, pentru cã se întâmplã frecvent ca acesta sã vrea sã vã menajeze sau pentru cã ºtie cã,
aflând adevãrul, l-aþi pedepsi aspru.
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l Respectaþi dreptul de participare al adolescenþilor
la deciziile care privesc viaþa lor, informându-i,
ascultându-le opiniile ºi aplicându-le.
l Este mult mai util sã-l învãþaþi pe adolescent cum
sã se fereascã de excesul de alcool decât sã-i interziceþi contactul cu acesta.
l Ajutaþi-l pe adolescent sã iubeascã viaþa ºi sãnãtatea ca fiind surse de statisfacþie speci fic vârstei lui:
dragoste, frumuseþe, libertate.
l Mult mai uºor aflaþi adevãrul despre consumul de
alcool de la prieteni decât de la adolescentul în cauzã.
Pentru aceasta este necesar sã aveþi propria relaþie cu
aceºti prieteni.
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26. Alternative la alcool
OARE EXISTÃ POSIBILITATEA sã fiþi siguri cã alcoolul este ocolit de adolescentul dumneavoastrã,
oriunde s-ar afla el? Dupã cum am vãzut, interzicerea accesului la alcool nu este o soluþie în faþa
unui adolescent dornic de afirmare, având o viaþã plinã de prieteni ºi de provocãri. Rolul pe care-l
puteþi juca dumneavoastrã ca pãrinte este acela de a oferi tânãrului alternative la alcool suficient
de numroase ºi de interesante.
Existã câteva domenii care pot aduce în viaþa celui tânãr suficiente stimulãri potrivite cu vârsta lui ºi
cu valorile apreciate de cei de-o seamã cu el. Unul dintre ele este domeniul vocaþional, adicã acela
al pasiunii, al exercitãrii unui talent sau aptitudini. Dacã adolescentul observã cã este priceput ºi
apreciat în acest domeniu, se va folosi de el pentru a obþine satisfacþii personale. Mulþi bãieþi considerã cã vocaþia lor este sportul, pentru cã aduce cu sine competiþie, consum de energie, afirmare,
adrenalinã etc. În plus, sportul are reguli, iar una dintre ele este sã ai un stil de viaþã sãnãtos.
Viaþa spiritualã este, la rândul ei, un alt mare domeniu care poate fi trãit fãrã alcool. În el intrã cultura, creaþia artisticã, inclusiv cea muzicalã, cu toate frumuseþile ei ºi cu trãirile intense, care se pot
ridica mult deasupra senzaþiilor oferite de alcool. Apropierea de morala specificã religiei cãreia îi
aparþine adolescentul este o cale care poate exclude cu eleganþã alcoolul dintre valorile lui.
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l Fiecare tânãr trebuie sã fie ajutat sã-ºi descopere
vocaþia; aceasta îl va ajuta sã-ºi gãseascã un loc onorabil în grup ºi-i va aduce satisfacþii importante.
l Învãþaþi-l pe adolescent sã perceapã arta ºi chiar
sã creeze, nu sã o consume în mod pasiv.
l Asiguraþi adolescentului accesul la medii sortive,
artistice ºi spirituale; viaþa lui nu trebuie sã fie plictisitoare.
l Faceþi în aºa fel încât evenimentele organizate de
adolescenþi sã fie cât mai deschise, la vedere, nicidecum la periferia comunitãþii dumneavoastrã.
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27. De jur împrejur
UN LUCRU ESTE CLAR: consumul de alcool se instaleazã la adolescent în anumite condiþii. Prea
puþine dintre aceste condiþii depind de persoana lui; majoritatea factorilor care-l determinã sã
consume alcool provin din mediul în care trãieºte: familie, grup de prieteni, colegi, comunitate.
Fiecare dintre aceºti factori îºi joacã rolul cu insistenþã:
l
l
l
l

Familia îl determinã sã convieþuiascã zilnic cu alcoolul.
Grupul îi pune alcoolul în faþã ca pe o provocare.
Colegii îi demonstreazã cã e normal sã consume alcool la vârsta adolescenþei.
Comunitatea (satul, oraºul, cartierul) îi aratã alcoolul sub numeroase forme comerciale ºi chiar culturale.

Numai dacã toþi factorii îºi schimbã atitudinea vom putea avea un mediu sãnãtos, de jur împrejurul adolescentului. Pentru aceasta, fiecare dintre aceºti factori trebuie sã devinã conºtient de
importanþa proprie în ceea ce priveºte consumul excesiv de alcool. Dacã unul dintre ei nu
acþioneazã corect, eforturile celorlalþi pot deveni inutile. De asemenea, aceste eforturi nu vor fi eficiente dacã vor avea doar caracter de campanie; ele trebuie sã se desfãºoare permanent, în fiecare
zi ºi în toate laturile vieþii adolescentului.
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Pãrinþii adolescenþilor pot cere membrilor familiei, prietenilor, conducerii ºcolii, autoritãþilor locale
sã-ºi controleze propria atitudine în privinþa consumului de alcool, iar în acest demers trebuie sã
fie auzitã ºi vocea adolescenþilor înºiºi.

l În calitate de pãrinþi puteþi realiza relaþii legitime
ºi puteþi avea o comunicare strânsã cu toþi cei care
influenþeazã comportamentul de consumator al adolescentului.
l În jurul adolescentului existã adulþi care se considerã îndreptãþiþi sã consume liber alcool. În calitate
de pãrinþi, le puteþi cere sã-ºi controleze comportamentul în preajma adolescentului pe care-l educaþi.
l
Exercitaþi puterea de decizie cu care sunteþi
investiþi ca pãrinþi ai elevilor în a reglementa consumul de alcool în incinta ºcolii ºi în preajma ei.
l Asociaþi-vã cu alþi pãrinþi pentru a face schimb de
experienþã ºi a vã implica activ în viaþa adolescentului.
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28. Importanþa celor de-o seamã
CEI MAI BUNI EDUCATORI ai unui adolescent pot fi ceilalþi adolescenþi. Aceastã observaþie stã la
baza unui concept cunoscut sub numele de peer education (educaþie din partea celor de-o
seamã). Iatã câteva caracteristici ale acestei forme de educaþie:
l Cei de-o seamã au acelaºi limbaj ca ºi adolescentul
l Ei sunt interesanþi pentru adolescent nu numai prin prisma mesajului, ci ºi prin aspect, gesturi, valori comune
l Adolescenþii nu au tendinþa de a folosi autoritatea sau sloganurile – preferate de adulþi în procesul educativ
l Cu toate acestea, adolescenþii educatori au nevoie de cunoºtinþe solide ºi de împuterniciri din
partea adulþilor pentru a se face ascultaþi de cei de aceeaºi vârstã.
Cei de-o seamã cu adolescentul dumneavoastrã mai au un rol de care puteþi profita: cunosc
numeroase secrete ale vârstei ºi grupului ºi sunt dispuºi sã le împartã cu dumneavoastrã, dacã ºtiþi
sã comunicaþi cu ei.
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Dintre toþi cei de-o vârstã cu adolescentul din familia dumneavoastrã, cele mai valoroase persoane sunt fetele. Ele au putere de convingere împotriva abuzului de alcool, pentru cã sunt interesante în faþa bãieþilor, pentru cã nu sunt consumatoare de alcool în general ºi pentru cã sesizeazã
mai uºor detaliile inacceptabile ale unui consumator excesiv.

l Luaþi-i în serios pe cei de-o seamã cu adolescentul
pe care-l educaþi ºi încercaþi sã stabiliþi o alianþã cu ei.
l Propuneþi ºi susþineþi desfãºurarea programelor
de peer education în ºcoala din care face parte adolescentul dumneavoastrã
l Învãþaþi de la cei aflaþi la vârsta adolescenþei ºi
apropiaþi-vã de ei, pentru a înþelege mai bine care
sunt concepþiile adolescentului dumneavoastrã
despre excesul de alcool
l Cereþi ajutorul fetelor din grupurile de adolescenþi
pentru a modera comportamentul de consumator al
bãieþilor
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29. Aveþi nevoie de sprijin?
ÎN VIAÞA UNEI FAMILII existã destule situaþii delicate, care pot pãrea fãrã ieºire atât pentru pãrinþi,
cât ºi pentru adolescenþi. Nu este cazul sã fiþi descurajaþi. La dispoziþia dumneavoastrã sunt specialiºti ºi servicii care s-au dezvoltat special pentru a rezolva astfel de probleme. Iatã câteva dintre
aceste competenþe:
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l Medicul de familie, pentru argumente legate de sãnãtate; el vã poate ajuta sã aflaþi dacã existã
manifestãri ale consumului de alcool la adolescentul dumneavoastrã.
l Psihologul, pentru probleme de comportament; cu el puteþi discuta atât dumneavoastrã, cât
ºi adolescentul despre problemele emoþionale care ar putea sta la originea consumului de alcool
sau despre mesajele cele mai potrivite pentru a schimba atitudinea faþã de bãuturi.
l
Consilierul ºcolar pe probleme de sãnãtate, pentru acele situaþii legate de alcool care se
desfãºoarã în cadrul ºcolii ºi care pot fi ameliorate prin programe educative speciale.
l Grupurile de suport sunt acele grupuri organizate de cãtre un profesionist din domeniul psihologiei, capabil sã medieze o comunicare între cei care au aceeaºi problemã (cum este ºi problema alcoolului consumat în exces).
l Centrele de consiliere pentru prevenirea abuzului de substanþe sunt înfiinþate de Poliþie, de
instituþii de sãnãtate sau de organizaþii non profit, pentru a-i sfãtui pe adolescenþi cum sã evite consumul de alcool.
l Preotul, antrenorul sportiv, mentorul adolescentului – pot fi personaje care, prin influenþa pe
care o au asupra lui îl pot determina sã gãseascã mãsura.

l Informaþi-vã asupra accesului la specialiºti ºi servicii care pot fi utile pentru prevenirea consumului de
alcool la adolescentul dumneavoastrã.
l
Cereþi sprijin profesional cât mai devreme cu
putinþã, la cea mai micã bãnuialã sau nelãmurire pe
care o aveþi.
l De obicei, aceste servicii sunt gratuite; nu trebuie
decât sã conºtientizaþi importanþa rolului dumneavoastrã în a face legãtura între adolescent ºi profesioniºtii din cadrul lor.
l Participaþi la sesiunile de consiliere ºi chiar la cele
educative, pentru cã adesea ºi purtarea dumneavoastrã poate fi un factor favorizant al consumului de
alcool la adolescentul din familia în care trãiþi.
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Date de contact:
www.alcoolulnutefacemare.ro
www.berariiromaniei.ro
SE DISTRIBUIE GRATUIT
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