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Uzależnienia

Uzależnienie, powinno zniknąć z naszego otoczenia . Jednym z tych przykładów są
narkotyki lub inne środek wywołujący uzależnienie. Należy przy tym pamiętać, że ten
o to środek, obejmuje substancje uzależniające, czyli pobudzające, jak o działaniu silnie
hamującym. Na zespół uzależnienia, składają się zjawiska fizjologiczne np. w każdym
wieku, młodzież , chce aspirować do dorosłości pod presją kolegów i koleżanek. Inni
z powodu kłótni, awantur rodzinnych lub sprzeczek rodziców . A jeszcze niektórzy ,
nie mają atrakcyjnych i rozrywkowych sposobów na spędzenie wolnego czasu
Gdy chcemy odciągnąć dziecko od uzależnienia, powinniśmy okazywać mu ciepło,
miłość i troskę, doceniać osiągnięcia, starania swoich pociech. Musimy być dla nich
autorytetem. Nigdy nie możemy stawiać im wysokich wymagań, ale przekonujemy,
że muszą zmienić swój charakter na lepszy. Główną przyczyną zażywania narkotyków jest
chęć zwiększenia i pobudzenia siły, zmiana swojego wyglądu, poprzez na przykład
zwiększenie masy mięśniowej.
Kolejnym problemem mieszczącym się w dziale „ uzależnień” są gry hazardowe
które, nawet u dzieci wywołują agresję, chęć grania dla pieniędzy. W największej grupie
ryzyka są samotnie mieszkający mężczyźni w wieku 30 lat, mieszkają w dużych miastach.
Częste przejawy chęci gry, ujawniają się w wieku młodzieńczym, a kobiety wpadają
w sidła nieco później. Kiedy poddają się leczeniu, siedzą po uszy w długach, z ryzykiem

popełnienia samobójstwa i często mają ze sobą czyny przestępcze, w celu zdobycia
pieniędzy na gry hazardowej.
Bodźcem do uzależnienia może być wygrana, lub duża porażka życiowa, jak problemy
w związku, separacja, ciąża lub problemy w pracy. Gdy człowiek wpada w ogromne długi,
traci wsparcie najbliższych, traci pracę i kochającą go rodzinę. Może pojawić się
u psychiatry, z powodu przestępstw lub próbami zabójstwa. Efektem ciągłego uprawiania
hazardu, mogą przyjąć postać fizyczną - się wrzody, bóle głowy i zawały serca. Stopniowo
zwiększa się izolacja społeczeństwa, pojawia się poczucie winy oraz wstydu, a chory
zaczyna ukrywać swoje uzależnienia. Gracz integruje się w specyficznym środowisku,
w którym dominuje styl życia, charakteryzujący się dla wszystkich hazardzistów, czyli, styl
życia oparty na natychmiastowym zaspokojeniu swoich potrzeb. Około 2-3 %
społeczeństwa ma problemy z hazardem, a 1% cierpi z powodu tak zwanych anormalnych
skłonności hazardowych do gry.
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