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Dla dzieci – ale z pomocą dorosłych



Dlaczego młodzi ludzie piją i sięgają po inne używki?

•Wpływ innych ludzi / otoczenia
• Przynależeć do grupy / uleganie presji grupy
•Oddziaływanie popularnych mediów
•Ucieczka, pocieszenie i samoleczenie
•Natychmiastowa gratyfikacja/zmniejszyć stres
• Znudzenie
•Okazanie niezależności
• Bunt
• Brak pewności siebie
• Błędna informacja
• Pozytywne nastawienie

Robią to nie rozumiejąc/nie znając skutków działania alkoholu ani ryzyka dla zdrowia. 

(40% nastolatków nie widzi ryzyka w wypiciu 1-2 drinków/piw dziennie. 

Dla nich piwo to napój gaszący pragnienie!) 



Przyczyny 1, 2 

1. Inni ludzie

• Nastolatki widzą rodziców, innych 
dorosłych ludzi, pijących alkohol, 
palących papierosy i stosujących 
inne substancje – z aprobatą dla 
swoich poczynań. 

• Rówienicy zachwalają to, co robią. 
Podoba im się to, co robią. 

• Naciskają, żeby spróbować.

• Łatwa dostępność 

• Nastolatki uważają, że picie, 
palenie i inne używki to część 
normalnego życia nastolatka

• 2. Popularne Media.

• 45% nastolatków zgadza się ze 
stwierdzeniem: “Muzyka, której 
słuchają nastolatki pokazuje, że 
marihuana jest świetna, OK”

• Kolejne 45% ze stwierdzeniem
“Filmy i TV sprawiają wrażanie, że 
branie jest OK”. 

• Bądźcie świadomi tego, co 
wchłania młodzież z mediów i 
rozmawiajcie z nimi o tym. 



Przyczyny 3,4,5

3. Ucieczka, pocieszenie i samoleczenie

• Kiedy nastolatki są nieszczęśliwe i nie 
mogą znaleźć upustu dla swych uczuć 
ani powiernika, by z nim 
porozmawiać – sięgają po używki dla 
pocieszenia.

Zależnie od substancji, mogą 
zapomnieć się w błogości, poczuć 
cudownie szczęśliwi, naładowani 
energetycznie lub pewni siebie. 
Dojrzewanie obciąża dzieci, nawet 
powodując depresję, więc kiedy mają 
szansę sobie pomóc, nie potrafią 
odmówić. 

• Na przykład, nadmiernie zażywają 
przepisane leki, by się odstresować: 
uspokajające lub  pobudzające (do 
koncentracji, nauki)

• Nadużywają przepisywane leki 
przeciwbólowe i uspakajające, by 
radzić sobie ze stresem szkolnym, 
społecznym i emocjonalnym

• SKĄD TEN STRES? Sami go im 
fundujemy (Więcej o tym za chwilę)

4. Znudzenie 

• Nastolatki, które nie potrafią być 
same, bo nie umieją znaleźć sobie 
zajęcia lub potrzebują podniecenia, są 
najlepszymi kandydatami do 
stosowania używek. 

• Dzięki nim mają się czym zająć, ale 
używki wypełniają wewnętrzną 
pustkę. 

• Pozwalają znaleźć się w grupie i 
natychmiast nawiązać więź z 
podobnymi sobie dziećmi. 

5. Natychmiastowa gratyfikacja

• Alkohol I używki działają szybko. 
Początkowo samopoczucie się 
poprawia. Nastolatki uważają używki 
za szybki skrót w drodze do 
szczęśliwości. 



Przyczyny 6, 7, 8, 9, 10

6. Bunt / „Mądrzejszy już być nie mogę”

• Dreszczyk emocji?

• Różni zbuntowani nastolatkowie sięgają 
po różne substancje, w zależność od 
osobowości.  Alkohol pasuje dzieciom 
pełnym złości, bo ułatwia wyrażenie   
agresji w zachowaniu.  

• Dzieci (czujące się) niezrozumiane 
preferują marihuanę, LSD i środki 
halucynogenne, czyli używki unikania, 
ucieczki do lepszego, idealistycznego 
świata, obniżające agresję.

• Palenie to forma buntu, afiszowania 
niezależności i wkurzania rodziców oraz 
nauczycieli. 

7. Brak pewności siebie 

Nieśmiałe osoby twierdzą, że pod 
wpływem alkoholu zachowują się 
odważniej. 

Dość pewne siebie „potrzebują wsparcia”, 
by tańczyć, śpiewać czy pocałować 
dziewczynę.

Używki rozluźniają i zmniejszają 
zahamowania, także lęk społeczny / przed 
krytyką. 

Nie tylko zbliżasz się do ludzi robiąc to samo 
co oni, ale jeśli powiesz lub zrobisz coś 
głupiego, otoczenie przypisze to chemii w 
twoim organizmie. 

8. Błędna informacja

Błędna informacja jest jednym z łatwych do 
uniknięcia powodów.. Prawie każdy 
nastolatek ma znajomych, którzy uważają 
się za ekspertów w dziedzinie używek. 
Zapewniają i radośnie zapewniają że nie ma 
żadnego ryzyka. 

9. Pozytywne nastawienie

Dzieci rodziców o pozytywnym nastawieniu, 
oczekujące przyjemności, chętniej sięgną 
po alkohol.



Przyczyny genetyczne, czyżby 50%? 

• Genetyczne: Dzieci alkoholików (COA) są 4 do 10 razy bardziej 
podatne na problemy alkoholowe. 

• COA zaczynają pić bardzo wcześniej i szybciej przechodzą do 
poważnych problemów z alkoholem.

• Cechy: zachowania agresywne, destrukcyjne, nadpobudliwość -> z 
zaburzeniami zachowania lub antyspołeczne, a także te, które są 
depresyjne, wycofane lub lękowe →mogą być w przyszłości bardziej 
podatne na problemy z alkoholem. 

• Brak zahamowań: mnóstwo innych wrogich zachowań i nie zwracanie 
uwagi na zasady czy uczucia innych ludzi, 

• buntowniczość, skłonność do ryzykownych sytuacji  i wyrządzania 
szkód, 



Mącenie w głowach 



ALKOHOL to nie rozwiązanie  
złe i dobre myślenie, emocje 

Sposób myślenia - przyczyna

• Jaki to wszystko ma sens?

• Uczucie daremności 
jakichkolwiek działań, 

• Nie nadaję się do niczego.

• Poczucie winy.

• Odrzucenie siebie.

JEST:

• Ucieczka od siebie.

• Lęk.

• Nieumiejętność kochania 
(szanowania, akceptowania) 
siebie

Sposób myślenia - leczący

• Żyję teraźniejszością

• Każda chwila jest czymś nowym.

• Chcę widzieć swoją wartość.

• Kocham i akceptuję siebie.

POWINNO BYĆ:

• Odkrywam teraz swoją 
niepowtarzalność i piękno

• Chcę cieszyć się sobą i kochać 
siebie



Co najbardziej uzależnia? W jakich proporcjach

• Kokaina

• Marihuana

• Alkohol 

• Nikotyna

• Heroina 

(z grupy opiatów: kompot, 
opium)

• Nikotyna 1/3

• Heroina (opiaty) 1/4

• Kokaina 1/5

• Alkohol  1/6

• Marihuana 1/10
Im wcześniej zażywana, tym większa szansa 

na uzależnienie od niej, od innych 
narkotyków, zaburzeń psych.(?)

Geny decydują o tym, że już po 
pierwszym zażyciu bardzo się skutki   
podobają!



Wpływ zawartości alkoholu we krwi na 
zachowanie

Zawartość 

Alkoholu ‰

• 0,3 ‰

• 0,8 ‰

• 1,5 ‰

• 2 ‰

• 4 ‰

• 4-5‰

Typowy objaw

• rozproszona uwaga

• pobudliwość, upośledzenie koordynacji ruchowo-
wzrokowej, obniżony krytycyzm

• zaburzenia równowagi, błędy w logicznym myśleniu, 
opóźnienie czasu reakcji, agresywność, brawura

• zaburzenia mowy, senność, obniżenie kontroli zachowania i 
poruszania się

• senność, możliwość zapadnięcia w śpiączkę

• zatrucie, śmierć (Dawka śmiertelna ma charakter 
orientacyjny, znane są przypadki przeżycia przy o wiele 
większych dawkach)



Przepisy i dawka śmiertelna

• 0-0,19 ‰ dopuszczalne

• 0,2 ‰   wykroczenie

• 0,5 ‰    nietrzeźwość –
odebranie prawa jazdy

• Za dawkę śmiertelną uważa się:

8 g czystego alkoholu (100% 
spirytus) na 1 kg wagi ciała. 

8g/1kg ciała

• Dla człowieka dorosłego, 
ważącego 75 kg, będzie to 
dawka:

600g czystego alkoholu

• Za śmiertelne stężenie alkoholu 
we krwi uważa się 5‰ (promili). 
Czasem jednak zgon może 
nastąpić już przy 4 promilach.



Konsekwencje i zagrożenia

Picie uszkadza realną ocenę sytuacji

i skłania do podejmowania bzdurnych decyzji 

o angażowaniu się w ryzykowne dla siebie i innych zachowania. 

• Każdego roku młodzi ludzie giną w wyniku picia alkoholu:

• w wypadkach samochodowych, 

• zabójstwach, 

• z powodu zatrucia, 

• upadku, 

• oparzenia, 

• utonięcia 

• i samobójstwa.



Prawdziwa informacja – wstrząsająca statystyka

• Statystyczny Polak wypija: 99,5 l piwa, 8,3 l wódek oraz 7 l wina. 

• MOCNE ALKOHOLE w przeliczeniu na 100%  alkoholu wzrosło: 2015 → 2,5l w 
roku 2017 →do 3,3l  (7,3% nadużywających wypija 46,1 proc. całości 
spożywanego alkoholu)

• PIWO: w 2015 statystyczny Polak wypijał rocznie 80,7 l, dzisiaj 100l!

• Nadużywanie: piwo→ 48%, wino→22%, wódka →30 proc.

• Uprzywilejowanie piwa przez zróżnicowanie przepisów jest nieuzasadnione. 

• Ponad 40% nastolatków przyznaje, że się upiło w ostatnim miesiącu.

• Dorośli lekceważą picie alkoholu przez nieletnich

• 72% nastolatków przyznaje, że pije piwo, 68% - że wódkę

• PAPIEROSY 2005 →1974sztuk, a 2017 →1345



Co robimy dzieciom, że ze szczęśliwych wyrastają na 
niedowartościowanych dorosłych?

• U 70% pijących alkohol wzbudza
agresję.

• Rocznie 150 żon ginie z rąk 
swoich mężów, 

• Kilkaset zabójstw w wyniku 
nieporozumień rodzinnych.

• Bardzo trudno oszacować 
częstość występowania 
przemocy w rodzinie
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Trzy filary depresji
WIELKA TRÓJKA

Negatywny stosunek

•do samego siebie (niechciane, 

Niekochane, nie czują się bezpiecznie)

•do świata

•do przyszłości             
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Terapia daje obiecujące wyniki: 
po prostu nauczyć na nowo! 

• Nauka planowania i opracowywania przyjemności!

• Trening samokontroli

• Poprawianie interakcji społecznych: 
➢ Nauczenie rozwiązywania problemów społecznych 
➢ Konflikty to problemy do rozwiązania

• Umiejętność kierowania własnym zachowaniem 

• Zmniejszenie krytycyzmu w samoocenie,   

• Kontrola depresyjnego myślenia

Po dwóch latach nadal dobre efekty – mniej objawów depresji.
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ZŁOŚCI SIĘ MOŻNA ODUCZYĆ – ale jak to zrobić? 
Najwspanialsze książki, które pomogą



ZŁOŚĆ wersja dla dzieci c.d.

Na przykładzie młodego myśliwego → skąd się
bierze złość, na czym polega, kiedy jest potrzebna,
jak rozmawiać w złości? Jak nad nią zapanować?
Jak współczuć, zamiast się złościć?

NOWOŚĆ 2018



Jak stać się odpornym na cudze zachowanie?

Odporność na: 

krytykę, wyśmiewanie, szydzenie, dokuczanie, plotkowanie, 
wywyższanie się, arogancję, okłamywanie, zawstydzanie.

Dlaczego ma to nas nie dotykać?

Kiedy chętniej dokuczasz?
❑ Gdy jesteś szczęśliwy?

❑ Gdy jesteś nieszczęśliwy?

❑ Gdy chcesz uprzedzić ataki (boisz się)?

❑ Gdy chcesz podporządkować sobie innych (nie czujesz się 
bezpiecznie)?



Mechanizm przemocy  

1) prowodyr (sprawca, dręczyciel), szybko znajdujący 
popleczników (dziecko nienauczone innej komunikacji niż 
przemoc i agresja, czasem smutne i zazdrosne, czasem o 
lodowatym sercu)  

2) ofiara, czyli dziecko inne lub wzbudzające zazdrość: 
odróżniające się czymś od innych bądź dobrze wychowane, 
nieumiejące się bronić, a często także wzbudzające zazdrość 
(ładne, lubiane, zamożne, dobrze ubrane, zdolne, kochane w 
rodzinie), 

3) bierni obserwatorzy, nieświadomie wspierający 
mechanizm przemocy (zaskoczeni śmieją się, nie protestują), 

4) powtarzalność, 

5) bezkarność, 

6) strach przed odrzuceniem i/lub staniem się kolejną ofiarą, 

7) zmowa milczenia ze strachu, bezradności, zagubienia w 
normach.



Własne problemy i tajemnice

✓własne cierpienie: np. poczucie bycia gorszym, głupim, dziwacznym i     odmiennym, 
wadliwym (seksualnie), 

✓ trzeba dodać lęki, żałobę, tęsknotę,

✓ przebyte i trwające choroby, operacje, blizny, kalectwo, 

✓ psychiczne urazy, doznane krzywdy, przemoc, gwałt, molestowanie przez dorosłych 
i rówieśników

✓ wyimaginowane „grzechy przeszłości”, jak kłamstwo, wyrządzenie krzywdy komuś… 
i wiele innych.

✓ picie, palenie, narkotyki, 

✓przedwczesny (wymuszony) seks, ciąża

✓ W wielu wypadkach potrzebna pomoc. 
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RODZINNE TABU
WIELKIE PROBLEMY DO UKRYCIA

Ubóstwo
Przemoc w rodzinie
Molestowanie seksualne 
Psychopatia 1% / 6%
Samobójstwa
Zaburzenia afektywne 3%
Choroby 
Nowotwory  

Depresja

Wściekłość
Zaburzenia psychiczne
➢ Alkoholizm
➢ Schizofrenia
➢ Inne psychozy

Sekrety osobiste rodziców

Mniejszości etniczne lub religijne

Sekrety rodzinne np.  

➢ przestępczość, uwięzienie

➢ hospitalizacja, 

➢ leczenie psychiatryczne, 

Czarne karty w historii rodziny

Dzieci pozamałżeńskie

Bezsenność

Sekrety grupowe:

➢ tajemnica poliszynela,

➢ przemoc, 

➢ informacje o rodzicach
24



PRZELEWAMY
NASZE LĘKI 
na młodzież

Powiedzieliśmy o swoich lękach.

Odczuliśmy ulgę.

Nam się wydaje, że słuchacze także 
przeżywają ulgę, bo teraz wiedzą, 
co mają robić. 

Zmotywowaliśmy ich do nauki, 
hurra!

Tak naprawdę dorzuciliśmy do 
pieca (swoje lęki do ich lęków). 

Strach paraliżuje, zdrowy człowiek 
go unika.

„Matura to bzdura” – mówią i 
starają się odsunąć myśl od niej.

Tym bardziej się nie uczą!



Jak zachęcamy uczniów do nauki?

Straszymy egzaminem:

• Matura jest trudna, 

• wymaga zakuwania i mnóstwa 
nauki, 

• sprawdza wiedzę z 12 lat. 

• Musisz wszystko umieć, żeby zdać! 
A ty nic nie umiesz! 

• Masz mało czasu! 

• To egzamin dojrzałości (w domyśle 
– a ty jesteś niedojrzały/-ała). 

• Wyniki pokażą, ile jesteś wart/a.

Straszymy konsekwencjami:

• Jak nie zdasz, będziesz rowy kopać! 
Pracować na zmywaku! 

• Niczego w życiu nie osiągniesz! 

• Jaki to będzie wstyd dla ciebie, 
szkoły i rodziny!     

• Wszyscy pójdą na studia, a ty? Jak 
się będziesz czuć?

• Będziesz nikim! 

• Zniszczysz sobie przyszłość!                          

• Całe życie będziesz żałować, że ci 
się uczyć nie chciało!



A gdyby tak…

O egzaminach:

• Masz już sporą wiedzę!  

• Twój umysł dojrzał, uczy się łatwiej, 
ma z czym kojarzyć fakty. 

• Nowego materiału poznaje się w 
maturalnej klasie już niewiele. 

• Przez 8 miesięcy trwają powtórki 
tego, co już choć trochę znasz. 

• Powtórki są szybkie, łatwe i 
przyjemne. Ucz się po swojemu.

• Szczególnie, gdy stosujesz techniki 
wyobrażeniowe, skojarzenia i humor. 

• Nie musisz umieć 100%, żeby zdać. 

O konsekwencjach:

• Dasz radę, masz dość zdolności. 

• A jak nie zdasz, otworzą się nowe 
możliwości.

• Twoje różne talenty zostaną odkryte w 
późniejszym życiu, w pracy zawodowej. 

• Każdy wynik egzaminu jest zwycięstwem! 

• Lepiej zdać 2 z 3 przedmiotów niż nie 
zdawać wcale. Po coś są poprawki.

• Przygotowanie 1 poprawki jest proste.

• Oblanie matury to dobrodziejstwo. 
Zyskujesz czas na  doświadczenie. Dowiesz 
się, o co ci chodzi w życiu. Może nie stracisz 
3 lat na źle wybranych studiach?



Zamiast musisz => 
mów  czy chcesz i dlaczego

➢Jak pokazują badania z ostatnich 30 lat, ludzie podejmują 
działanie, gdy sami uświadomią sobie, dlaczego czegoś chcą. 

➢Niełatwo im do tego dotrzeć. Całe nasze wychowanie, wszystkie 
„muszę, powinienem” i „nie potrafię”, zamyka drogę do odkrycia 
rzeczywistej motywacji. 

➢Wszyscy chcemy mieć poczucie decydowania o naszym losie.

➢Dlatego działania podejmujemy wtedy, kiedy odkrywamy, czego 
chcemy i co jest dla nas ważne. 



Godność, wartość, szacunek

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

Art. 30. Zasada ochrony godności człowieka

Godność człowieka jest przyrodzona i niezbywalna. 

Stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. 

Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest 

obowiązkiem władz publicznych.



Godność, wartość, szacunek

Każdy człowiek jest wart tyle samo
Nikt nie jest gorszy ani nikt nie jest lepszy. Wartości nie można dodać 
ani odebrać. Czy warto dokuczać, poniżać siebie lub innych?

Wartość trzeba poczuć
Kłopot jest z poczuciem wartości, a nie z nią samą. Ona jest!

Każdy człowiek rodzi się geniuszem
Uczy się i rozwija błyskawicznie (do czasu, aż pójdzie do szkoły). Jest 
ciekawy wszystkiego. Rozpoznaje, co jest dobre, uczciwe i 
sprawiedliwe.

Każdemu należy się szacunek
Szczęśliwy człowiek nie ma potrzeby krzywdzić innych. Kto zadaje ból, 
ten cierpi, ale to go nie usprawiedliwia. 

Jakie stawiam sobie wymagania? 

Na co pozwala mi moja godność, intymność i szacunek? 
………………………………………………………………………………………



POCZUCIE WŁASNEJ WAROŚCI – PO CO?

Kto ma szacunek do siebie, nie musi obawiać się innych – nosi kolczugę, 
której nikt nie przebije  

Henry Wadsworth Lonfellow



Słowo tworzy przekonanie o sobie!
Gra w „JA JESTEM”a

• Gra  w JA JESTEM

• Jakie znaczenie ma przekonanie, kim 
JA JESTEM?

• Ekologia: poza-ludzkie istoty rozumne 
o prawach człowieka: małpy, delfiny, 
rzeka Whanganui

• Dzieci rodzą się genialne!

• 1- 35000 słów w 7 lat

• Błędy??? Podstawa twórczości

• Strach i lęk



Gra  w  JA  JESTEM

• Każdy w kręgu po kolei podaje pozytywne określenie siebie.
• Inni potwierdzają i wspierają wypowiedź przykładami. 
• Nagroda 
• Nie wolno krytykować ani się wyśmiewać. 
• Jak szybko wyczerpią się pomysły? 

Techniki 10 sek.,  3x3x3, ściągawka (warsztaty)

To, co o sobie sądzimy 
ma kluczowe znaczenie dla tego, kim się czujemy, jak żyjemy, 
jaką mamy pracę, jak spędzamy wakacje, jak się czują ludzie, 
którzy nas otaczają, jaki wkład wnosimy do świata.



Technika „10 SEKUND”

4 x dziennie

Czyni cuda!

Sprawdź na sobie i ćwicz z dziećmi!



Sprawianie przyjemności!

Porównywanie tylko ze sobą z przeszłości!

Dzieci są genialne! My tego nie widzimy.

Już potrafi czy jeszcze nie umie? Na co zwracamy 
uwagę?

Paraliżuje nas lęk przed śmiesznością i krytyką. 
Sami sobie to robimy: dorośli → dzieciom, 
potem dzieci → dzieciom



Zmiana myślenia i emocji
Wzmocnienie poczucia własnej wartości

Dobry przykład… a ukryty alkoholizm?

• Uczenie odczuwania PRZYJEMNOŚCI i jej dostarczanie, na każdej lekcji

• Technika 10 sekund

• Co może zrobić xxxx, żeby w danej sytuacji poczuć się lepiej?

• Gra w JA JESTEM

• Co zrobiłem dobrego dla świata, co zrobili inni?

• Mowa wewnętrzna – traktowanie siebie opiekuńczo, jak dziecka

• Używanie dobrych słów: mamy ich milion do wyboru! 

• 3 x 3 x 3



Dziękuję
za uwagę



NASTOLATKI 
Złość

Alkohol
Marzenia
Tajemnice
Przyjaźnie

Motywacja do nauki
(przyjemność z uczenia się?) 

Odporność psychiczna



NASTOLATKI 
Złość

Alkohol
Marzenia
Tajemnice
Przyjaźnie

Motywacja do nauki
(przyjemność z uczenia się?) 

Odporność psychiczna



Dlaczego piją i sięgają po używki?

Niektóre dzieci mogą pić z powodu problemów, z którymi nie potrafią 
sobie poradzić. Potrzebują troskliwych dorosłych, którzy pomogą im 
znaleźć zdrowsze rozwiązanie. 

Mogą zacząć pić alcohol, ponieważ z początku czują się po nim lepiej 
lub chcą wyłączyć się na chwilę ze swoich spraw, ze swojego życia. 





Jacek Pyżalski

W sieci można opublikować wszystko: 

• krzywdzącą opinię, 

• wulgarne przezwiska, 

• nieprawdziwe fakty lub informacje  



Głupi, źli, niemądrzy, zaburzeni i 
nierozumiejący co robią ludzie dostali do ręki  
skuteczne narzędzie 

Nowość nieznana dzisiejszym dorosłym

• Agresja elektroniczna  - powszechne zagrożenie

• Przestrzec młodzież: 
• Przed byciem agresorem (jakie krzywdzą)
• Przed byciem ofiarą (każde poniżające zachowanie może zostać utrwalone)

Charakterystyka tej agresji:

Anonimowa 

Nie do wykrycia

Krzywda nie do naprawienia

Nie do wycofania – wędruje w sposób niekontrolowany

Trwała

Trzeba nauczyć się żyć z niesprawiedliwością i niekończącą się krzywdą



Pijemy towarzysko…Picie to:

• Wzór rodzinny, 

• Świętowanie, podkreślanie ważnych uroczystości, 

• Wzór społeczny spędzania wolnego czasu,

• „Zalewania robaka”, 

• Wyrażania radości, np. narodziny dziecka (!), 

• Nacisk grupy (pierwsza pensja do przepicia),

• Okazywanie szacunku (trzeba postawić…), 

• Nacisk mediów:  radość, zabawa = picie



Ale…

• Skłonność do uzależnienia w genach, już I pokolenie dziedziczy po 
rodzicach skłonność do picia!

• Powszechne – co druga rodzina w Polsce cierpi z powodu nadużywania 
alkoholu. 

• Nie ma wyjątków – piją profesorowie uniwersytetów, piją analfabeci.

• Społeczne przyzwolenie

• Picie, aby wybaczyć


