
MOJE DOŚWIADCZENIA Z ALKOHOLEM

Zastanów się i odpowiedź czy chociaż raz przeżyłeś przedstawioną niżej sytuację? - 
obok pytania wpis odpowiedź: TAK lub NIE 

1. Czy w ciągu dnia zdarza się, że odczuwasz silną, trudna do opanowania chęć 
wypicia, pomimo, że jesteś zajęty czymś innym?

2. Czy z powodu upicia byłeś zrozpaczony lub załamany?

3. Czy zdarza się, że zaczynając picie wypijasz „podwójną wódkę”, aby dobrze 
się poczuć?

4. Czy trudno bawisz się w towarzystwie, gdy nie ma nic do wypicia?

5. Czy pijesz w określonych porach dnia – po pracy, wieczorem, tak, aby się 
zrelaksować?

6. Czy z utęsknieniem oczekujesz końca tygodnia, aby mieć okazję do wypicia?

7. Czy pijesz przed snem, aby lepiej zasnąć?

8. Czy kiedyś piłeś przed wyjściem na przyjęcie, prywatkę lub inną imprezę?

9. Czy zdarza się, że idziesz sam do baru lub pijesz samotnie w domu, pomimo, 
że masz do zrealizowania ważne zadania?

10.Czy trzymasz alkohol w domu, lub w pracy, w piwnicy, schowany na później 
lub na 'wszelki wypadek” - dla niespodziewanych gości?

11.Czy próbowałeś kontrolować swoje picie, okresowo starałeś się nie pić, ale to 
się nie udawało?

12.Czy zdarza się, że wypiłeś więcej, niż wcześniej zaplanowałeś?

13.Czy kiedykolwiek piłeś pomimo stwierdzenia, że już masz dosyć?

14.Czy zdarza się, że pijesz pomimo usiłowań, aby zaprzestać?



15.Czy ktoś podziwia, że możesz dużo wypić, czy inni mówią o Tobie,że masz 
mocną głowę?

16.Czy odczuwasz, że pijesz dużo, ale tego po Tobie nie widać?

17.Czy kiedykolwiek byłeś zaskoczony tym w jaki sposób pijesz?

18.Czy kiedykolwiek piłeś alkohole kosmetyczne, techniczne np. Denaturat?

19.Czy alkohol pomaga Ci uspokoić nerwy, rozluźnić się, złagodzić stres, poczuć 
się weselej, po prostu poczuć się dobrze?

20.Czy pijesz czasami dla zmniejszenia zmęczenia, dolegliwości fizycznych, 
zmniejszenia odczuwalnego bólu fizycznego?

21.Czy dowiadujesz się czasem, Ze po wypiciu alkoholu, mówiłeś lub robiłeś 
rzeczy, których nie pamiętasz?

22.Czy zdarza się po wypiciu, że z trudnością przypominasz sobie jak wróciłeś, co
działo się po Twoim powrocie do domu?

23.Czy zdarza się, że pijesz na drugi dzień po wypiciu (klinujesz rano na kaca)?

...............................................
    (podpis wypełniającego)


