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Zamiast...

Dla wspó³czesnego cz³owieka, a zw³aszcza dla dzieci i m³odzie¿y, s³owo
&bdquo;wolno¶æ&rdquo; jest niezwykle atrakcyjne i przybiera niemal magiczne
znaczenie. Wolno¶æ - uto¿samiana jest, bowiem z postêpem spo³ecznym i z
samorealizacj± cz³owieka. Wiêkszo¶æ programów politycznych i
pedagogicznych odwo³uje siê w³a¶nie do obietnicy wolno¶ci: wolno¶æ dla
wszystkich grup spo³ecznych, wolno¶æ s³owa, przekonañ, sumienia.
Jednocze¶nie wypowiedzi na temat wolno¶ci - nawet w¶ród ludzi uznawanych
za autorytety w tej dziedzinie &ndash; czêsto okazuj± siê jednostronne,
zawê¿one, karykaturalne. Czasami jest to spojrzenie jedynie
moralizuj±ce. Innym razem jedynie psychologizuj±ce czy socjologizuj±ce.
Czasem, ukazuje kto¶ wolno¶æ w sposób naiwnie optymistyczny, myl±c
zdolno¶æ do podejmowania decyzji z dojrza³± wolno¶ci±. Inni z kolei
przedstawiaj± ludzk± wolno¶æ w sposób fatalistyczny, traktuj±c j± jako
dramat i ¼ród³o nieszczê¶æ. Czêsto uzale¿nienie ujmowane jest, jako
utracona wolno¶æ. Cz³owiek uzale¿niony nie dzia³a ju¿, jako wolna osoba.
Do g³ównych objawów uzale¿nienia nale¿±: pragnienie, czêsto bardzo
silne, objawiaj±ce siê wrêcz przymusem przyjmowania jakiej¶ substancji
(alkoholu, narkotyku), czy trudno¶ci w kontrolowaniu swoich zachowañ.
Wcze¶niej jednak nastêpowa³ stopniowy wzrost tolerancji, a wiêc
wzrasta³a potrzeba coraz silniejszej, mocniejszej dawki.
Po jakim¶ czasie, dana osoba ma poczucie, ¿e przyjmowane substancje, czy
podejmowane w tym zakresie dzia³ania rujnuj± jej ¿ycie, ¿ycie rodziny,
ale wchodz±c na drogê uzale¿nieñ - cz³owiek nie jest w stanie my¶leæ o
czymkolwiek innym, tylko o tym, jak zdobyæ narkotyk, czy jak wypiæ. Ten
w³a¶nie stan trzeba ju¿ okre¶liæ jako stan utraconej wolno¶ci.

Ka¿de uzale¿nienie to utrata wolno¶ci cz³owieka. Uzale¿nienie mo¿e
dotkn±æ ka¿dego z nas i nale¿y robiæ wszystko, by temu
zapobiegaæ.Fundacja &bdquo;Trze¼wo¶æ i Gospodarno¶æ&rdquo; przy wspó³pracy Urzêdu
Miasta i Gminy Lipsko oraz rozg³o¶ni Twoje Radio Lipsko przystêpuje do
realizacji projektu profilaktycznego zatytu³owanego &bdquo;ZAMIAST&hellip;&rdquo;Poprzez
nasze dzia³anie chcemy dotrzeæ do szerokiej rzeszy odbiorców i
u¶wiadomiæ zagro¿enia p³yn±ce z uzale¿nieñ - a tych zagro¿eñ ¿ycie
niesie ka¿dego dnia coraz wiêcej. Ju¿ nie tylko alkohol i narkotyki, ale
ka¿da niemal dziedzina ¿ycia niesie ze sob± niebezpieczeñstwo
uzale¿nienia. Jedni uzale¿niaj± siê od telewizora, inni od komputera czy
hazardu, jeszcze inni nie mog± obej¶æ siê bez papierosa czy co, staje
siê bardzo gro¼ne - od wspomagania swojego nastroju. Uzale¿niamy siê
sami od innych ludzi, moda i chêæ bycia piêkn± niesie ze sob± zagro¿enie
anoreksj± itd., itd. &hellip;W naszym projekcie, staramy siê szukaæ
odpowiedzi na pytanie, które zadaj± sobie czêsto zwykli ludzie &ndash; co
zamiast ? &hellip; narkotyków, alkoholu i innych u¿ywek, ale tak¿e jak kochaæ
piêknie, by byæ kochanym przez innych, jak ¿yæ, by ¿ycie nasze by³o
pe³ne pogody ducha, by¶my cieszyli siê prawdziw± wolno¶ci±. W naszych
poszukiwaniach towarzyszyæ nam bêd± wybitni specjali¶ci z dziedziny
profilaktyki uzale¿nieñ. Bêd± to pracownicy naukowi UKSW i UW z pani±
prof. Mari± Ry¶ oraz ks. dr. Markiem Dziewieckim na czele. W projekcie
wezm± udzia³ praktycy &ndash; psychologowie i terapeuci.W ramach projektu na
antenie Twojego Radia Lipsko wyemitujemy 12 audycji &ndash; rozmów, w których
poszukiwaæ bêdziemy odpowiedzi na pytanie &ndash; Co zamiast&hellip;?. Emisja
pierwszej rozmowy, która nosi tytu³ &bdquo;Uzale¿nienie jako utrata wolno¶ci&rdquo;
ju¿ w kwietniu. Podsumowaniem naszych dzia³añ bêdzie konferencja, która
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odbêdzie siê 07.06.2011r. w LCK.Wyk³ad fina³owy wyg³osi ks. dr. Marek
Dziewiecki. Przyjazd na konferencjê zapowiedzieli wszyscy odpowiadaj±cy
na nasze pytania specjali¶ci, zwi±zani ze Stowarzyszeniem Uniwersyteckim
&bdquo;Fides et Ratio&rdquo;. Po konferencji na placu przed LCK przewidujemy
happening dla m³odzie¿y z udzia³em wybitnego muzyka, jednego z
za³o¿ycieli &bdquo;Oddzia³u Zamkniêtego&rdquo; - Krzysztofa Jaryczewskiego z
zespo³em &bdquo;Exces&rdquo;Zachêcamy do s³uchania naszych audycji w Twoim Radiu
Lipsko, a do udzia³u w konferencji i w happeningu zapraszamy wszystkich,
którym nie jest obojêtny fakt. ¿e ¿ycie nasze i naszych dzieci jest
zagro¿one utrat± wolno¶ci.Zapraszamy - ca³e rodziny &ndash; rodziców i
dzieci, zapraszamy nauczycieli i ksiê¿y, zapraszamy radnych gminnych i
powiatowych, zapraszamy burmistrza, wójtów i starostów &ndash; zapraszamy
Razem szukajmy odpowiedzi na nasze pytanie &ndash; Co zamiast&hellip;"

http://www.tig.org.pl

Kreator PDF

Utworzono 17 August, 2018, 03:07

