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Problema 

(adaptare după Lista pentru Spălătorie) 

 

Mulţi dintre noi au descoperit că avem câteva caracteristici comune ca rezultat al creşterii noastre 

într-un mediu alcoolic sau disfuncţional. Am ajuns să ne simţim izolaţi şi incomod faţă de alţi oameni, în 

special faţă de figurile de autoritate. 

Pentru a ne proteja am devenit oameni care fac pe placul altora chiar dacă ne-am pierdut propriile 

identități în cadrul acestui proces. În acelaşi fel, confundăm orice critică personală cu o ameninţare.  

Fie am devenit noi înşine alcoolici (sau am practicat alt comportament adictiv), ori ne-am căsătorit 

cu ei, sau ambele. Eşuând cu asta, am descoperit alte personalităţi compulsive, cum ar fi dependenţii de 

muncă, pentru a ne împlini nevoia noastră bolnavă de abandon. 

Ne trăim viaţa din punctul de vedere al victimelor.  

Având un simţ supra-dezvoltat al responsabilităţii, preferăm să ne ocupăm mai degrabă de ceilalţi 

decât de noi înşine.  

Avem sentimente de vinovăţie când ne luăm apărarea în loc să cedăm în faţa celorlalţi.  

Prin urmare, am devenit mai degrabă reactivi decât actori activi, lăsându-i pe ceilalţi să aibă iniţiativa.  

Am fost personalităţi dependente, înfricoşate de abandon, capabile să facă aproape orice pentru a 

păstra o relaţie astfel încât să nu fim abandonaţi emoţional.  

În pofida acestui lucru am continuat să alegem relaţii nesigure pentru că ele se potriveau cu relaţiile 

noastre din copilărie cu părinţii noştri, alcoolici sau disfuncţionali. Aceste simptome ale bolii familiale a 

alcoolismului sau a unei alte disfuncţii/tulburări ne-au făcut să fim “co-victime”, să fim cei care preiau 

caracteristicile unei boli fără ca în mod necesar să recurgem vreodată la băutură.  

Am învăţat să ne ponderăm sentimentele de când eram copii şi le-am păstrat îngropate când am 

ajuns adulţi. Ca rezultat al acestei condiţionări, noi confundăm dragostea cu mila, şi avem tendinţa să îi 

iubim pe aceia pe care i-am putea salva. Într-un mod şi mai auto-distructiv, am devenit dependenţi de 

surescitare/agitaţie/emoţii în toate treburile noastre, preferând relaţii constant supărătoare faţă de unele 

funcţionale.  

Aceasta este o descriere şi nu o acuzaţie. 


