
KKKIIIAAADDDVVVÁÁÁNNNYYY   

HHHOOOZZZZZZÁÁÁTTTAAARRRTTTOOOZZZÓÓÓKKK

         RRRÉÉÉSSSZZZÉÉÉRRREEE   

  

MMMIIINNNDDDEEENNN   AAA   CCCSSSAAALLLÁÁÁDDDBBBAAANNN   

KKKEEEZZZDDDŐŐŐDDDIIIKKK...      

AAA   SSSZZZEEENNNVVVEEEDDDÉÉÉLLLYYYBBBEEETTTEEEGGGSSSÉÉÉGGG   IIISSS,,,      

ÉÉÉSSS   AAA   GGGYYYÓÓÓGGGYYYUUULLLÁÁÁSSS   IIISSS...   



 
  

MMII  IISS  AAZZ  AA  SSZZEENNVVEEDDÉÉLLYYBBEETTEEGGSSÉÉGG??  
  

A szenvedélybetegség, másként addikció vagy kóros szenvedély, bio- 
pszicho-szociális betegség. Kétféle addikciót különböztetünk meg: 

 kémiai és viselkedési addikció.   
A függőség egy olyan, az életfolyamatokat érintő (biogén) betegség, amely 

egyben negatív hatással van a lélek (psziché) állapotára és a társas 
(szociális) kapcsolatokra is. 

 

TTUUDDNNII  KKEELLLL,,  HHOOGGYY  
    Minden függőség rossz problémamegoldási kísérlet. 

Menekülés a sivár hétköznapokból, a társadalmi szabályok alól, 
egy párkapcsolatból, a családi létből. 

    Minden függőség pótcselekvés. Egy belső ürességélmény, egy kínzó 
hiányállapot kitöltését célzó, sokszor hedonisztikus, időnként éppen 

ellenkezőleg, merev és kényszeres magatartás. 
    A legtöbb függőség vágy a kontrollvesztésre a túlkontrolláló 
környezettel szemben, vagy a belső kontroll visszaszerzésére 

egy kontrollálhatatlannak megélt helyzetben. 
A szer rendszeres fogyasztása felborítja az ember életét, és hosszú 

távon súlyos következményekkel jár, mégis jellemző az ismételt 
fogyasztás iránti késztetés és ellenállhatatlan vágy. 

A függő a szer használata által keltett fájdalom csillapítása céljából 
fogyasztja azt, így az adott vegyi anyag tartós fogyasztása elkerülhetetlenül 

fenntartja a további tartós fogyasztás igényét. 

EEZZ  AA  FFÜÜGGGGŐŐSSÉÉGG..  
  

A szenvedélybetegség kórfolyamata 
Korai stádium-fokozódó tolerancia és függés 
Középső stádium-fokozatos önuralomvesztés 

Krónikus stádium- bio- pszicho-szociális állapotromlás 
 

A függőség körfolyamata 
Rövid távú kielégülés 

Hosszan tartó fájdalom 
Függőséghez vezető gondolkodásmód      

Fokozott tolerancia 
Önuralomvesztés 

Bio- pszicho-szociális károsodás 
 



 
 

VVIISSEELLKKEEDDÉÉSSII  FFÜÜGGGGŐŐSSÉÉGG  ÉÉSS  PPÓÓTTCCSSEELLEEKKVVÉÉSS  
  

A viselkedési függőségek a szenvedélybetegségek külön, nagy csoportját 
alkotják, és ez esetben a betegek nem valamilyen kémiai anyagtól 

függenek, hanem egy viselkedési mintázattól. A viselkedési függőségek 
esetében többnyire olyan viselkedéssel kapcsolatban alakul ki a függőség, 
ami az emberi élet alapvető velejárója – például táplálkozás, szexualitás, 

munka vagy játék- és ha ezek a tevékenységek uralják az életét függő 
módon, az már szenvedélybetegség. Felépülő vagy változtatni akaró 

szenvedélybeteg esetében megvan annak a reális esélye, hogy a kémiai 
függőség valamilyen viselkedési függőségbe megy át. A legtöbb felépülő 

nem tud mit kezdeni azzal a felszabadult idővel, amit eddig a szer 
megszerzésére fordított, és elfogyasztásával töltött, illetve sokan úgy 

gondolják, hogy ha „lefoglalják magukat vagy kitöltik a napjaikat”, akkor 
nem lesz idejük a szerfogyasztásra gondolni, így meggyógyulnak. 

Ez azonban téves következtetés, hiszen egyszerűen csak menekülési 
irányt váltanak, és az ivás helyett például a munkába menekülnek.  

 

EEGGYY  FFEELLÉÉPPÜÜLLŐŐ  CCÉÉLLJJAA  AA  KKIIEEGGYYEENNSSÚÚLLYYOOZZOOTTTT,,  
MMÉÉRRTTÉÉKKLLEETTEESS  ÉÉLLEETTSSTTÍÍLLUUSS,,    AAMMII  NNEEMM  TTEESSZZII  LLEEHHEETTŐŐVVÉÉ,,  

HHOOGGYY  TTÚÚLLZZÁÁSSOOKKBBAA  EESSSSEENN..    
 

A viselkedési függőségek esetében a szermentesség természetesen nem 
lehet megoldás, hiszen az élet velejárói, de a felépülőnek meg kell tanulnia 

mértéket tartani és korlátot szabni saját maga számára.  A viselkedési 
függőségek erőteljesen hathatnak a felépülőre, például a túlzott munka 
feszültséget, fáradtságot és kimerültséget szül, ami egy érzelem beteg 
esetében végzetes lehet, vagy a túlzott evés okozta túlsúly alááshatja 

egy felépülő amúgy sem szilárd önbecsülését. 
A sor végtelen, de fontos felismerni ezeket a veszélyeket.  

 

AA  VVIISSEELLKKEEDDÉÉSSII  FFÜÜGGGGŐŐSSÉÉGGEEKK  LLEEGGGGYYAAKKOORRIIBBBB  VVÁÁLLTTOOZZAATTAAII  
AA  MMUUNNKKAAAALLKKOOHHOOLLIIZZMMUUSS,,  JJÁÁTTÉÉKK  --  VVAAGGYY  

IINNTTEERRNNEETTFFÜÜGGGGŐŐSSÉÉGG,,  JJÁÁTTÉÉKKSSZZEENNVVEEDDÉÉLLYY,,  
TTEESSTTEEDDZZÉÉSSFFÜÜGGGGŐŐSSÉÉGG,,  EEVVÉÉSSZZAAVVAARROOKK,,  ÉÉSS  MMÉÉGG  

SSOORROOLLHHAATTNNÁÁNNKK..    AA    FFEELLÉÉPPÜÜLLÉÉSSII  FFOOLLYYAAMMAATT  SSOORRÁÁNN  
FFOONNTTOOSS,,  HHOOGGYY  EEZZEEKK  AA  TTEERREELLÉÉSSII    LLEEHHEETTŐŐSSÉÉGGEEKK    

NNEE  NNYYEERRJJEENNEEKK  TTÚÚLL  NNAAGGYY  TTEERREETT..  



 
  

AA  FFEELLÉÉPPÜÜLLÉÉSS  ÉÉSS  VVIISSSSZZAAEESSÉÉSS  
  

A felépülés elválaszthatatlan a visszaeséstől. Az élet pozitív vagy 
negatív változásai a legtöbb felépülőnél elindítanak egy visszaesési 
folyamatot. Fontos megjegyezni, hogy a visszaesés nem elsőként a 

szerfogyasztást jelenti, az csak a visszaesési folyamat vége. 
A visszaesés sokkal inkább a fejlődés és önfejlesztés megszakadása, 

visszafordulása a régi, jól begyakorolt függő szerepek felé.  
 

AA  FFEELLÉÉPPÜÜLLÉÉSS  IISS  SSZZAAKKAASSZZOOKKKKAALL  RREENNDDEELLKKEEZZIIKK  
  

A fontolgatás előtti szakasz 
Nincs változtatási szándék, a tagadás és a  

felelősséghárítás van túlsúlyban. 
 

Az elszánás szakasza 
Elismeri a problémás ivást/szerhasználatot, szívesen beszél magáról.  

Nyitott az ismeretek elsajátítására, de eszközei nincsenek a 
problémák megoldására, ezért van sok visszaesés. 

 

A döntés 
A változás melletti érvek többségbe kerülnek, a problémakeresés 

helyett erősödik a megoldások  keresése,  a tervezés, a tudatosság. 
 

Az akció 
Az elköteleződés erősödik, amit a környezet észlel, támogat, de a 

cselekvés még nem változás, sok a buktató. A cselekvés történései: 
helyettesítés (figyelemelterelés, sport, hobbi, pozitív gondolkodás), a 
környezet ellenőrzése (felesleges próbatételek kerülése), jutalmazás 
(önbecsülésünket erősítjük), segítő kapcsolatok (türelem, megértés). 

   

A fenntartás 
A változás megerősítése, fenntartása. Buktatói lehetnek a társak 

nyomása, belső történések, különleges élethelyzetek.  
  

AA  FFEELLÉÉPPÜÜLLÉÉSS  SSZZAAKKAASSZZAAIIBBAANN  MMIINNDDIIGG  TTÖÖRRTTÉÉNNHHEETT  EEGGYY  VVÁÁLLTTOOZZÁÁSS,,  

AAMMIIKKOORR  AA  SSZZEENNVVEEDDÉÉLLYYBBEETTEEGGEEKK  VVIISSSSZZAAEESSNNEEKK..    
  



 
  

AA  TTÁÁRRSSFFÜÜGGGGŐŐSSÉÉGG    
  

 A viselkedési függőségek különleges formája, amikor a függőség tárgya 
nem egyszerűen egy másik ember, hanem egy „problémás” személlyel 

hosszabb távon fenntartott, boldogtalan, frusztrációkkal teli, szoros 
kapcsolat. A „problémás” partner olyan felnőtt, aki szenvedélybetegségben 
szenved. Ennek következtében kapcsolati működésében kiszámíthatatlan, 
megbízhatatlan, bántalmazó, szélsőséges, érzelmileg elérhetetlen lehet. 
A kapcsolat esetleges felbomlását vagy lazulását követően  a társfüggő 

életében újabb „problémás” egyén válhat központi szereplővé. 
 

A társfüggőség legfőbb jellemzői: 
 

A másikról való állandó, kényszeres gondoskodás és/vagy irányítás,  
amelyben  a társfüggő túlzott felelősségérzete jelenik meg. Az önmagát a 

másik áldozatának érző társfüggő önmagáért ugyanakkor nem vállal  
eléggé felelősséget. Önmagával nem törődik, személyes fejlődése háttérbe 

szorul. Gyenge énhatárokkal, fokozott függőségi igénnyel és negatív 
önértékeléssel jellemezhető. Érzelmi életében a szégyen, harag és a 

bűntudat uralkodó, szorongásai erősek.  Negatív állapotaival tagadás és 
elfojtások révén próbál megküzdeni. Kapcsolati viselkedésében 
manipulatív, játszmákhoz folyamodik.  Jellemzően az alkoholista 
játszmában vállal szerepet. Párválasztásában fogékonyabb lesz a 

„problémás” partnerekre, akik intenzívebb érzéseket ébresztenek benne.  
Sokszor a szülőktől tanult példákat követi. Párjával és gyermekével való 

kapcsolatában maximalista elvárások, a felelősség indokolatlan átvállalása, 
az önhibáztatás és az önbüntetés jellemzik – ezzel hozzájárul a másik 

felmentéséhez, problémájának konzerválásához. A társfüggőségből való 
felépülés a betegség felismerésétől, tüneteinek beazonosításától és az 

önmagáért történő felelősségvállalástól indul. Ez egyben lehetővé teszi az 
áldozat pozíciójából való kilépést, és a másik megmentésére irányuló 

hiábavaló fantáziák, erőfeszítések leállítását is. 

AA  TTÁÁRRSSFFÜÜGGGGŐŐ  SSZZEEMMÉÉLLYY  VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSÁÁBBAANN  SSOOKKAATT  SSEEGGÍÍTTHHEETT  AA  

HHOOZZZZÁÁTTAARRTTOOZZÓÓII  CCSSOOPPOORRTT,,  MMEELLYY  AAZZ  AANNOONNIIMM  AALLKKOOHHOOLLIISSTTÁÁKKHHOOZZ  

HHAASSOONNLLÓÓAANN  MMŰŰKKÖÖDDIIKK  AALL--AANNOONN  NNÉÉVVEENN..  

 



 
  

AAZZ  AALLKKOOHHOOLLIISSTTAA  JJÁÁTTSSZZMMAA  
  

Sok esetben megfigyelhetőek a családi játszmák ott, ahol 
szenvedélybeteg személy él. Fontos, hogy a játszmázás legtöbbször 
nem teljesen tudatos, tehát nem a rosszindulat vezérli résztvevőit, 

egyszerűen csak segíteni akarnak szenvedélybeteg családtagjuknak. 
Ezt azonban a saját családi mintáik szerint teszik, és itt talán 

akadhat néhány érdekes összefüggés. Mégpedig az, hogy minden 
szereplőnek közvetve nyeresége van a játszmából, valamint rejtett 

módon törekednek szükségleteik kielégítésére, nem tudatosan. 
 

AA  SSZZEERREEPPEEKK  
  

Az alkoholista/kábítószer-függő: Ő a szerfüggő, szenvedélybeteg 
személy, akinek a szerfogyasztás segít kezelni szorongásait, 

elfeledteti múltbeli és jelenbéli problémáit.  
A játszmában nyeresége,  hogy ihat és ő van a  

középpontban, figyelmet kap. 
 

Az üldöző:  Nyeresége, hogy kiélheti hatalmi törekvéseit. Kutat, 
leleplez, átkozódik, de nem váltja valóra fenyegetéseit. Fontos, 

hogy valódi következmények nem történnek, csak az alkoholista 
számára kellemetlenek. Mivel gyengének vagy tehetetlennek látja, 

ezért átveszi a felelősséget az alkoholistától. A változtatni akaró, 
vagy éppen felépülőben lévő szenvedélybetegek munkáját erősen 

hátráltathatja bizalmatlansága. Törekvései legtöbbször hiábavalóak, 
hiszen a szenvedélybeteg a játszma során mindig eléri céljait, 

és az általa alkalmazott erőszak csak ellenállást szül. 
 

„„AANNYYÁÁDDAATT  LLEEHHEETT,,  HHOOGGYY  ÁÁTT  TTUUDDOODD  VVEERRNNII,,    
DDEE  EENNGGEEMM  NNEEMM..  ““  

  

„„EELLŐŐRREE  TTUUDDTTAAMM,,  HHOOGGYY  EEZZTT  FFOOGGOODD  CCSSIINNÁÁLLNNII..””  
  

A megmentő: Nyeresége, hogy csodálatot és elismerést vált ki a 
környezetéből. Mindent megtesz, hogy segítsen az alkoholistának, akinek 
így nem kell szembenéznie a saját problémáival. Emiatt nem érik negatív 

események és következmények, aminek hatására esetleg változtatni akarna. 
Egészen szélsőséges módon segít a józan ész határain túl.  



 

 
 

Emiatt saját életminősége jelentősen sérül, gyakran több negatív hatás éri, 
mint a szenvedélybeteget. Megmentő szülő esetén nagyon nehéz lehet a 

gyereknek az otthonról való elszakadás, a független, felnőtt élet elkezdése 
is, ami egy szerfüggő fiatal esetében elengedhetetlen a felépüléshez. 

Átvállalja a felelősséget, így a szenvedélybetegnek nem kell 
foglalkoznia a hétköznapi problémákkal. 

  

„„NNEEMM  ŐŐ  TTEEHHEETT  RRÓÓLLAA,,  HHOOGGYY  IILLYYEENN  LLEETTTT,,  HHAANNEEMM  

EEGGYYSSZZEERRŰŰEENN  NNEEMM  AALLKKAALLMMAASS  AAZZ  ÖÖNNÁÁLLLLÓÓ  ÉÉLLEETTRREE..””  
  

„„HHAA  EEZZTT  NNEEMM  IINNTTÉÉZZZZÜÜKK  EELL  NNEEKKII,,  TTEELLJJEESSEENN  PPAADDLLÓÓRRAA    
KKEERRÜÜLL,,  OONNNNAANN  NNEEMM  LLEESSZZ  VVIISSSSZZAAÚÚTT..””  

  

A balek: Nyeresége az, hogy kielégítődik a kapcsolati igénye (például 
befogadja magához az alkoholistát). Hülyére lehet venni, ki lehet 

használni. Fontos lehet az is, hogy nem konfrontálódik, és 
mindenkinek meg akar felelni, így enged. Legjobban ő csukja be a 

szemét, és a nyilvánvaló problémákat sem ismeri fel. 
A szenvedélybeteg szempontjából ő a jolly joker, akihez gond esetén 
mindig lehet fordulni, megpuhítható. Viszont vannak határai, nem 

üldöz vagy ment a végtelenségig, csak inkább háttérbe húzódik. 
 

„„ÉÉNN  NNEEMM  HHIISSZZEEMM,,  HHOOGGYY  VVIISSSSZZAAÉÉLLNNEE  AA  BBIIZZAALLMMAAMMMMAALL..  
EEGGYYSSZZEERRŰŰEENN  BBIIZZOONNYYOOSS  PPRROOBBLLÉÉMMÁÁKKAATT    

NNEEMM  TTUUDD  KKEEZZEELLNNII..””  
    

„„AAZZTT  MMOONNDDTTAA,,  HHOOGGYY  BBEENNZZIINNRREE//ÉÉDDEESSSSÉÉGGEE//MMOOZZIIRRAA  

KKEELLLL  AA  PPÉÉNNZZ..””  
 

A csapos: Ő a díler, aki biztosítja a kábítószert, vagy az alkoholt.  
Játszmából ő a legkönnyebben kizárható személy. Sok esetben 

saját önigazolását keresi, hiszen ő is függő. 
 
 

VVÉÉGGKKIIMMEENNEETTEELLEE  LLEEHHEETT  AA  JJÁÁTTSSZZMMÁÁNNAAKK,,  HHOOGGYY  AA  
RRÉÉSSZZTTVVEEVVŐŐKK  BBEESSZZÜÜNNTTEETTIIKK  AADDDDIIGGII  SSZZEERREEPPÜÜKKEETT,,  ÍÍGGYY  AAZZ  

AALLKKOOHHOOLLIISSTTAA  EEGGYYEEDDÜÜLL  MMAARRAADDNNAA,,  ÉÉSS  KKÉÉNNYYTTEELLEENN  LLEENNNNEE  
EELLGGOONNDDOOLLKKOOZZNNII  ÉÉLLEETTÉÉNN  --  EEBBBBŐŐLL  FFAAKKAADDÓÓAANN  VVÁÁLLTTOOZZNNAA..  



 
  

AA  CCSSAALLÁÁDD  JJEELLEENNTTŐŐSSÉÉGGEE  
  

  

Az egészséges családban is előfordulhat szerhasználat, mindez 
azonban észrevétlenül is lecsenghet, mert nincs semmi, ami 

fenntartsa a használatot. A problémás családok a játszmákkal, és a 
bizonytalan, kritikus légkörrel tartják fenn a szerhasználatot. 

A rendszeres szerhasználóból függő lehet, és a megfelelő működés 
szempontjából hiányokkal rendelkező családot újabb megpróbáltatás 
éri, amikor a függőség lelepleződik, és a családtagok szembesülnek 

a sokkhatással. A problémát önerőből nem képesek  
megoldani, ráadásul a szenvedélybetegség a társadalom által 
elutasított, titkokkal, előítéletekkel jellemezhető nehézség.  

 
 

AA  CCSSAALLÁÁDDNNAAKK  JJEELLEENNTTŐŐSS  SSZZEERREEPPEE  VVAANN  AA  NNEEVVEELLÉÉSSBBEENN    

ÉÉSS  AA  SSZZEERRFFÜÜGGGGŐŐ  CCSSAALLÁÁDDTTAAGG  GGYYÓÓGGYYUULLÁÁSSÁÁBBAANN  IISS..    
  

A szenvedélybetegeknek elengedhetetlenül szüksége van a 
hozzátartozóira, az általuk teremtett megértő légkörre, pozitív 

szavaikra. A hozzátartozók kétségbeesnek, ha családtagjuk függővé 
válik, bűntudatot éreznek, magukat hibáztatják, azt gondolják,  

hogy nevelési hibákat követtek el. Sokszor megkérdőjelezik 
hozzáállásukat, fájdalmasan élik meg a helyzetet, hallgatásba 
burkolóznak. A függő családtag támadóan viselkedik velük, 

szemrehányást kapnak tőle, amit el is fogadnak.  
Fontos tudni, hogy a változás során a folyamat része a fájdalom, az 

elfogadás megtanulása, a tolerancia kialakítása, az agresszív 
indulatok nélküli kommunikáció elsajátítása. 

 
 

KKÉÉRRJJÜÜKK,,  HHOOGGYY  GGOONNDDOOLLJJAA  VVÉÉGGIIGG,,  HHOOGGYY  AAZZ  ÖÖNN  

CCSSAALLÁÁDDJJÁÁBBAANN  MMIILLYYEENN  EERRŐŐSSSSÉÉGGEEKK  VVAANNNNAAKK,,  ÉÉSS  HHOOGGYY  
MMEELLYYEEKK  AAZZOOKK  AA  BBEELLSSŐŐ  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSII  MMÓÓDDOOKK,,  

AAMMEELLYYEEKKEENN  VVÁÁLLTTOOZZTTAATTNNII  SSZZEERREETTNNEE..  
  

  
  



 

  

  

„„IISSTTEENNEEMM,,  AADDJJ  LLEELLKKII  BBÉÉKKÉÉTT  AANNNNAAKK  EELLFFOOGGAADDÁÁSSÁÁRRAA,,    

AAMMIINN  VVÁÁLLTTOOZZTTAATTNNII  NNEEMM  TTUUDDOOKK,,  

BBÁÁTTOORRSSÁÁGGOOTT,,  HHOOGGYY  VVÁÁLLTTOOZZTTAASSSSAAKK  AAZZOONN,,    

AAMMIINN  TTUUDDOOKK,,  ÉÉSS  BBÖÖLLCCSSEESSSSÉÉGGEETT,,  

HHOOGGYY  FFEELLIISSMMEERRJJEEMM  AA  KKÜÜLLÖÖNNBBSSÉÉGGEETT..””  ((RREEIINNHHOOLLDD  NNIIEEBBUUHHRR))  
  

  

TTAANNÁÁCCSSOOKK  AA  CCSSAALLÁÁDD  HHAARRMMOONNIIKKUUSS  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSÉÉHHEEZZ  
  

  

Határozzunk meg világos értékeket, és próbáljunk azok szerint élni. 
  

Gondoljunk egyszerű, megvalósítható értékek kialakítására.  
 

Érték lehet a munka, a tanulás, az ígéretek betartása. 
 

Mindenféle változást készítsünk elő, tegyük átláthatóvá a 
családtagok számára.  

 

A változást lassan, körültekintően bonyolítsuk le. 
 

Változás lehet a költözés, az új családtag befogadása is. 
 

A problémákból fakadó feszültséget próbáljuk meg együtt  
enyhíteni, oldjuk meg közösen a problémát, kerüljük a 

bűnbakképzést, vállaljuk a felelősséget. 
 

Mutassuk ki érzéseinket, indulatainkat, beszéljünk ezekről  
nyíltan, hiszen mindezek a normális emberi élethez tartoznak. 

 

A családi rituálékat, ünnepeket, évfordulókat, eseményeket  
tartsuk meg, éljük meg az örömteli pillanatokat. 

 

Támogassuk egymást érzelmileg, álljunk ki egymásért, biztassuk 
egymást, időnként mondjunk le valamiről a másikért. 

 

Bánjunk egymással és önmagunkkal tisztelettel. 
 

Alakítsunk ki bizalmat egymás között. 
 

A felelősség legyen megosztva, mindenkinek legyen meg a feladata. 
 

Folytassunk egyértelmű és nyílt kommunikációt.  



 

SZ   N  N Szermentes 

S   Í   Szakember, aki támogatást nyújt 

  T  K  Elismert érdem, hasznosság 

 E    CS    
A másik iránt érzett tisztelet, 

elismerés 

S       G  
Ha valaki bajban van, erre van 

szüksége 

  O      C Mások viselkedésének elfogadása 

 É   T     Amit el akarunk érni a létezésben 

B       G   Szoros kapcsolat két ember között 

   K   É    Ami a szabályt erősíti 

    SZ   T   Igazmondó 

     Á   G  Segít a rászorulón 

   M   T    Elsajátít valamit 

  L   K     Testi és …… egészség 

 N   E      Adott irányban történő oktatás 

  H        Több mint bizalom, meggyőződés 

H  L       Előremutató irányban mozduló 

   L T     Elengedhetetlen a fejlődéshez 

E     I    Átérezni a másik helyzetét 

 K  Z   S   Emberek csoportja 

R  H       
Bentlakásos segítségnyújtás 

röviden 

 A   A   M  
Valaminek a lényege (pl.: könyv, 

film) 

Az alábbi rejtvény kitöltése során a Noszlopon működő 
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fő értéket fejtheti meg, amelyek nagyon fontos szerepet 
játszanak a terápia és a rehabilitáció során. 



 

 Ö   E  L    
Mások érdekeit tartja 

fontosabbnak 

    A   O   L Az egyik gyakoribb legális drog 

   O   L     s Összecsapás, küzdelem 

   D        
Legális és illegális szerek 

gyűjtőneve 

     G  S  G  Hozzászokás, dependencia 

 M É     Ó    Iránymutató 

 É       O S  Az elérendő pontra koncentrál 

  S   Á  G    Vágyakozás valami után 

    Ű  É   S  
Kitart a másik ember, érték 

mellett 

M   E   Z     Prevenció 

  Á   SZ  Á    Döntés a dolgok között 

    H  T    S A valóságnak megfelelő 

       E L E  Javaslat, tanács (régies) 

   K  T   T   Folyamatosan képvisel egy célt 

      L     Vezérfonal (értékrendben) 

 K  P    É    Valamire való alkalmasság 

   E   NY     Pozitív tulajdonság 

    E G É     Felfog, átérez 

 

ÖÖNN  MMIILLYYEENN  ÉÉRRTTÉÉKKEEKKEETT  TTAARRTT  FFOONNTTOOSSNNAAKK  AA    

MMIINNDDEENNNNAAPPJJAAII  SSOORRÁÁNN??  
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www.drogambulancia-veszprem.hu 

Kérjen segítséget pszichológustól, 
akár névtelenül: 

segits@drogambulancia-veszprem.hu 

A kiadvány szakmai kivonatának 
készítésében részt vett: 

Zsigmond Melinda 
Latorczai Gergely 

Kiss Teodóra 
A rejtvényt létrehozta: 

Torma Zsuzsanna 
Bangár Károly 

A kiadványt szerkesztette, és összeállította: 
Kiss Teodóra 

A kiadványt lektorálta: 
Bartha Dávid 
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