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,,Suntem cu toiiiin situafia aceastaimpreuni - dar singuri,'

Lily Tomlin

Multora le plac scrisorile. O scrisoare frumoasi ifi comunici faptul

sl cineva se gindea la tine qi qi-a ficut timp si te salute. De la scrie-

nra primei edilii a ci\ii Fiice perfecte, am primit numeroase scrisori

de la fiice adulte ale alcoolicilor. Prin corespondenla lor, impirti-
geau propriile experienle de viafi, adresau intrebiri referitoare la

ele lnsele, se intrebau daci le va afecta faptul ci au crescut in familii

alcoolice, iqi exprimau ingrijorarea legati de relafiile lor, doreau

ctr afle cum si renunfe la trecut, ofereau speranli pentru alte fiice

adulte gi, in cele din urmi, pur gi simplu spuneau ,mulEumesc".
lnsi cel mai important este faptul ci aceste scrisori provin de

la femei care nu igi mai neagd viefile, care preiau controlul asupra

propriei vindeciri qi igi dau seama cd nu sunt singure. TrecAnd

prin durere gi traumi, vi putefi conecta mai bine cu ceilalli. Unele

dintre scrisorile pe care le-am primit compun acest prim capitol.

Degi fiecare scrisoare provine de la o alti sursi, este evident fap-

tul ci toate conlin teme comune. Impirtigesc aceste scrisori cu
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dumneavoastri, in speranfa ci veli incepe si vi simqigi conectati
cu alfii. Le mulqumesc corespondenplor mei pentru ci au scris
aceste scrisori $i pentru ci v-au transmis ci nu mai suntefi singure.

Dragi doctore Ackerman,

Am dorit si vi scriu dupi ce am citit Fiice p erfecte. A fo st prima
carte despre copiii alcoolicilor pe care am citit-o in intregime, deoa-
rece majoritatea cirflor de autoajutorare nu mi se par deloc utile...
Mi-a plicut in mod special faptul ci scrierea nu a ci2ut in capcana
mult prea des intAlniti de a considera ci fiecare comportament
este codependent.

Citind Fdice perfecte, mi-am dat seama ci am ficut mari pro_
grese. Am realizat, de asemenea, ci mai am un drum lung de
parcurs, deoarece inci resimt multi durere. Cel mai mult mi des_
curaleazi faptul ci fac terapie * am aflat multe despre mine gi
de ce mi comport in anumite feluri - qi totugi nu gtiu incotro
si o apuc de aici inainte. Este ca gi cum am inleles, din punct de
vedere intelectual, cAt de defectuoasi a fost cresterea mea, dar nu
am reugit si prelucrez acest lucru din punct de vedere emofional.
inci simt multi furie. incir sunt dominati de frici in relaliile mele.
imi este greu si mi simt cu adevirat apropiati de oameni (birbafi
gi femei): Atunci cAnd mi simt speriati sau vulnerabili, tind si ii
indepirtez pe cei din jur. Am prietenii strinse, dar imi este greu
si simt ci acele persoane imi sunt foarte apropiate. Uneori incep
si mi tem, iar atunci tind si md, izolez, deoarece pare ci este calea
cea mai siguri. Uneori descopir ci imi este mai ugor si fiu singuri,
dar apoi devin confuzi, deoarece eu sunt, din fire, introvertitir $i
rezervati - aga ci nu gtiu cit anume din faptul ci stau singuri tine
de personalitatea mea gi c6t line de modul in care am crescut. $i
mi intreb permanent daci sunt,,normali...

Cred cir autoacceptarea reprezintd o parte importanti a proce_
sului de vindecare, dar, dupi cum ali indicat in cartea dumneavoas_
trd, nu este destul ca eu si friu asta. Trebuie si o Ei simt. Dar cum
si fac acest lucru? inci nu imi este clar. Ne sfituigi, de asemenea,

si invifim despre ,,renuntarea la control". imi puteli spune cum

si fac asta? Si-mi spun, pur gi simplu, ,,Renunli la control!"? Sau

ce anume trebuie sir faci o persoani pentru a renunla la control?

inci nu am gisit niciun material in care si se explice cum se poate

renunta la control. De asemenea, situalia mea este diferitiL de cea

a altor fiice prezentate in cartea dumneavoastri. Nu numai ci am

avut un tata alcoolic, dar am avut gi o mami cu o boali mentali cro-

nici, o mami care mi abuza emolional extrem de tare. Existi cirli
despre copiii care cresc intr-un astfel de mediu familial? Cred ci
este aseminitor cu a avea doi pirinli alcoolici, dar nu sunt siguri.

Daci aveli informalii care mi-ar putea fi de ajutor, le-aq aprecia

foarte mult. Am incercat si iau parte la cdteva intruniri ACOA1,

dar, in general, nu imi plac programele in Doisprezece Pagi. Existi

alternative la programele in Doisprezece Pagi, care ar putea oferi

sprijin in cadrul unui grup? Din nou, ag aprecia orice informalie
pe care ali putea si mi-o oferili. Mi bucur ci am descoperit cartea

dumneavoastri. Sunt convinsi ci a ajutat multe fiice adulte. Vi
mulgumesc pentru timpul acordat citirii acestui e-mail.

Cu stimd,

Elizabeth

Buni ziua, doctore Ackerman,

Am douizeci qi cinci de ani qi un tate care s-a lisat de biuturi
dc optsprezece ani. Pini si citesc Fifce p erfecte, tu mi-am dat seama

ctr inci eram prizonieri in iadul codependenfilor. intotdeauna am

rpus despre mine, cu zdmbetul pe buze, ci sunt ,,fetira lui tata".

Adevirul este ci tata este gi va fi mereu un alcoolic. Astizi pot

rpune cu capul sus (inci mai lucrez asupra sentimentului de vini)
cl nu mai sunt codependenta lui.

Am descoperit cartea dumneavoastri din intAmplare... pur

1l rimplu dintr-o coincidenli (modul lui Dumnezeu de a rimdne

I Arlult Children of Alcoholics (Copiii Adulli ai Alcoolicilor). (N. rr)
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anonim - acesta va fi singurul cligeu din mesajul meu, promit)...
Tatil meu, in vdrsti de 53 de ani, va suferi o operalle de triplu
bypass mAine. Aceasta este prima ,,crizi normali" pentru familia
mea, gi si gtili ce suntem o adunituri de pomini! Pentru prima
dati in viala mea pot si imi vid familia prin ochii unei persoane

semisinitoase, nu doar ca o fiiciL adulti. Am plins siptimAna
aceasta gi m-am simlit extraordinar.

incep si mi obignuiesc cu ideea ci nu ii pot vindeca pe ceilalli.
Mama, tata $i fratele meu sunt pe cont propriu. Mie imi pasi de

MINE.

Acestea au fost cAteva informalii ca si intelegeli contextul. Vi
scriu acest e-mail in primul rAnd pentru a vi spune ,,MulEumesc!".

in al doilea rind, ag wea si menfionez ci, degi pirinlii se lasiL

de biuturi, nu toli ceilalli membri ai familiei incep procesul de

vindecare in acelaqi timp. Tata nu a mai biut de cAnd aveam gapte

ani. Dupi cum spuneam, acum am douizeci gi cinci, Nu mi in!e-
legefi greqit; gtiu ci datoriti faptului ci el nu mai bea 9i abilitililor
sofului MEU putem menfine o cisnicie sinitoasi. Prietena mea cea

mai buni are un tatd alcoolic activ, iar ea nu poate. (Nu vi ingrijo-
rali, i-am trimis cartea dumneavoastri.) Acum am cisnicia pe care

pirinlii mei nu au avut-o niciodati. Slavi Domnului!
in orice caz, acum sunt mai puternici. invil sd fiu indepen-

denti. Nu imi vine si cred ci singura relalie din viala mea pe care

am crezut-o a fi cea mai buni este, de fapt, cea mai rea.

Mullumesc din nou - suntefi o persoani speciali!

Jen

Doctore Ackerman,

Vi mulfumesc foarte mult pentru invitalia de a impdrtiqi unele

dintre experienlele mele din cadrul ACOA. Sunt de acord ci ne ajuti
si citim despre experientele altora. $tiu ci mie mi-a insuflat spe-

ranfi si citesc despre alte femei, ale ciror experiente erau chiar mai
groaznice decdt ale mele, gi depre felul cum au reuqit, in cele din
urmi, si igi gestioneze viefile, firi a permite comportamentului

persoanei alcoolice sau dependente de anumite substanle chimice

si le scoati din minfi.
Am treizeci qi qapte de ani gi am devenit viduvi la vArsta de

douizeci gi trei. Sunt in relalia actuali de paisprezece ani. Sunt cea

mai mare dintre patru frali gi singura fati. La nouisprezece ani,

m-am miritat cu iubitul meu din liceu James, care provenea tot

dintr-o familie de alcoolici. Locuiam in striinitate, iar el iqi desfi-

gura stagiul in armati, cind a murit intr-un accident auto. CiLsnicia

noastri era pe punctul de a se destrima la momentul morlii lui,

pentru ci mi ingela constant.

L-am cunoscut pe Brian la cAteva luni dupi aceea. Mi-a diruit

atenlia de care aveam atata nevoie in acea etapi dinviafa mea. O

parte din mine era triste pentru ci imi murise soful, dar o alte parte

era uEurati, pentru ci acum nu mi mai putea reni. Cred ci mi voi

simf, intotdeauna pufin vinovati pentru cd gAndeam acest lucru,

dar chiar aga simleam.

Brian era cam petrecere! cAnd ne-am cunoscut, dar eram tineri

gi singuri 9i nu aveam copii, aga ci nu pirea a fi o problemi. Timp

de ani de zile dupi ce ne-am cunoscut, obignuiam si iegim in orag

cu prietenii gi si bem, ocazional, firi efecte adverse. Eram tineri

gi voiam si ne simlim bine. Problemele au inceput cam dupi gapte

ani, cand am hotirdt se ne intemeiem o familie. Pentru mine era

clar ci atunci cAnd iei hotirdrea aceasta te maturizezi 9i te apuci

serios de treabi. Dar pentru Brian nu a fost la fel de simplu. Nu

mi-am dat seama ce substangele deveniseri o adevirati dependenli

pentru el. Lucrurile s-au inriutilit cAnd a inceput si experimenteze

cu cocaina. Igi lua doza gi pleca toati noaptea' Asta se intAmpla in

timp ce eu eram insircinati cu fiica noastri. imi aduc aminte ci
eram gravidi in luna a opta sau a noua 9i plecam cu maqina, in toiul

noplii, de nenumirate ori, si il caut, deqi ar fi trebuit se stau acase

gi si dorm, pentru ci a doua zi trebuia siL fiu la munci.

Stiteam treazi gi plingeam toate noaptea. A fost o perioadi

lngrozitoare a vielii mele. O sunam pe mama lui in miez de noapte

gi mi plAngeam la ea, ceea ce ei nu ii convenea foarte tare. Odati
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eram atAt de situli, incAt i-am adunat toate lucrurile intr-un mor-
man, in mijlocul sufrageriei, cu intenlia si ii spun si se mute, cind
se va intoarce acasi,

De la na$terea fiicei noastre, astfel de intimpliri sunt mai
pugine gi mai rare, dar inci mai are scipiri. Cred ci a trecut mult
timp de cAnd nu mai ia cocaini, dar gtiu ci mai fumeazi marijuana
ocazional gi se mai imbati din cind in cAnd. lnci.mi deranjeazi
atunci cind o face, dar, in cele din urmi, mi-am dat seama gi am
acceptat faptul ci intotdeauna este doar o chestiune de timp pini
la urmitoarea intimplare. lnainte, credeam ci intr-o zi se va matu-
riza gi va lisa in urmi comportamentul acesta iresponsabil. Acum
inteleg ci este foarte posibil si nu o faci niciodati. Alcoolismul gi

dependenla de substanle chimice nu sunt probleme pe care pur gi

simplu le depiEegti, maturizAndu-te. insi tot mi se pare frustrant
cAnd vine acasi dupi ce a petrecut toatA noaptea gi imi spune c1t
de supiLrat este pe el insugi gi cum de data aceasta va fi altfel, pen-
tru ca are de gind si se schimbe cu adevirat gi si nu mai repete
gregeala. Cred ci vi puteli imagina de cAte ori l-am auzit spunind
aceleaqi cuvinte.

La inceput il credeam, iar totul mergea bine o perioadi, dar
apoi bineinteles ci se intAmpla din nou. Urmau alte promisiuni
care, la rdndul lor, erau incilcate. Nu mai am puterea si le cred.
Ag fi nebuni si il mai cred. Mi doare prea tare daci imi permit si
cred gi mi laud prietenilor gi familiei ci de ilata aceasta chiar vor-
begte serios, de data aceastava fi altfel. Ei se uitau mereu la mine
gi imi dideam seama ce gAndeau: ,,Ce creduliL e". M-am siturat si
mi simt ca o fraieri gi doare prea tare si mi se spulbere speranlele
iar gi iar. Aga ci acum pur qi simplu accept ci el este aga cum este.

Cred ci mi consider recunoscitoare, pentru ci lucrurile ar
putea sta mai riu, mult mai riu. Ar putea fi un alcoolic nenorocit,
furios, violent, care bea in fiecare zi gi le transformi viegile tuturor
celor din casi intr-un iad. Aga era tatil meu. Deci nu, din punctul
acesta de vedere, nu e chiar atAt de riu, Brian are perioade de luni
intregi, chiar de un an sau mai mult, intre recidive. Asta creeazi

'iluzia ci, poate, de data aceasta chiar a reuqit. PAni siptimAna
aceasta, trecuse mai mult de un an gi jumitate de la ultima recidivi.

A plecat si il duci acasi pe fratele meu - care, apropo, este

gi el alcoolic - gi s-a mai intors peste weo patru ore. Fratele meu

sti la douizeci de minute de mers cu magina de noi. M-a sunat de

mai multe ori in seara aceea ca siL imi ofere scuze pentru faptul ci
inci nu ajunsese acasi. Mi-am dat seama de la inceput ci era pus

pe rele. intimplarea precedenti, de dinainte cu un an gi jumitate,

il implicase tot pe fratele meu gi, ca si scurtez povestea, Brian a

ajuns la inchisoare in noaptea aceea. M-a sunat pe mine si vin gi

si depun caufiunea. I-am spus ce nu am de gAnd si fac asta; in
niciun caz nu aveam si imi trezesc copiii din somn in toiul nopfii
ca si il scot pe el din inchisoare. I-am spus ci gi-a ficut-o cu mAna

lui Si trebuie ii se descurce singur. De ce si sufir eu pentru grege-

lile lui? A stat acolo toata noaptea. A fost una dintre cele mai bune

decizii pe care le-am luat in viala mea. PAni gi Brian a recunoscut

asta. A avut timp, in noaptea aceea, si se gAndeasci la viitorul lui
gi la ce se va intimpla daci nu igi pune ordine in viaji. Aqadar, da,

gtiu sigur ci sunt mult mai bine decit eram acum cAgiva ani. Acum

gtiu ci am puterea si am griji de mine.

Cea mai mare preocupare o reprezinti acum copiii mei, mai ales

fiica mea. Avem doi copii impreuni, o fati de Eapte ani gi un biiat
de patru ani. $tiu ci, pe misuri ce fiica mea cregte, va incepe si
simti tensiunea din relalia pirinlilor ei. in cele din urmi, Brian igi

va da in petic, iar ea va afla. Nu am de gind si o mint in legituri cu

problemele tatilui ei. Pur gi simplu nu o voi face. Oricum gi-ar da

seama imediat. Copiii gtiu cXnd nu spui adevirul sau cAnd incerci

si pui lucrurile intr-o lumini roz. Eu una $tiam intotdeauna. Nu

vreau si transmit vreodati astfel de mesaje ambigue. De fapt, cred

ci Brian ar trebui si ii explice aceste lucruri. Dar gtiu sigur - gi

asta este cea mai mare temere a mea - ci va veni intr-o zi la mine

gi mi va intreba de ce mai stau cu el daci mi minte gi se poarti aEa

cu mine. E o intrebare grea; Mi-e greu gi mie si rispund, chiar gi

mie insimi. Binein{eles ci il iubesc, gi este un tate minunat. Este
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S. UTZVOLTA IIMPURIU UN GRAD 1IIIRIT NT AUIONOMIE

Nu vi putefi s€para complet de o familie alcoolica. insi fiicele alco-
olicilor care au putut si igi stabileasci o alti identitate, in afari
de cea de fiici a unui alcoolic, au reugit si iqi dezvolte un anumit
grad de autonomie. Obignuiam si numesc acest lucru ,fenomenul
veranda din fafa iasei". De fiecare dati cdnd eram in casi, mi inchi-
deam in mine. Aflat in viltoarea tensiunii gi a disfuncfionaHtatii,
devii parte a unui sistem disfuna$onal firi si wei. Nu pofi rimdne
simplu spectator. Eram implicat, indiferent daci imi plicea sau nu.
Dar atunci cAnd iegeam pe ugi gi piEeam pe veranda din faga casei,

mi cuprindea un sentiment coplegitor de ugurare gi credeam ci,
pentru o vreme, puteam fi eu insumi. Dar dumneavoastri? Aveali
ocazia si vi detagafi pentm o vreme sau identitatea dumneavoastri
era complet eclipsati de faptul ci erafi fiica unui alcoolic?

4 SE IMPLICA iIII OIVTNST ACTIVIAI SAU PROIECTE

$r sE DESCURCA Brl\E iru Un.JORTTRTEA LUCRURTLoR

PE CARE $I LE PROPUN

Un pic de succes undeva reprezinti o cale minunati de a com-
pensa multi durere din familia dumneavoastri. Fiicele de astizi
ale alcoolicilor au mai multe ocazii de a se implica in activitefi
decdt fiicele adulte care au ficut parte din studiul original pe care

s-abazat aceasti carte. Fiicele adulte mirturisesc adesea ci se sim-

feau ca nigte ratate acasi sau erau injosite de citre alcoolic. Actrila
Suzanne Somers, fiica unui alcoolic, igi face povestea publici qi

igi amintegte ci tatil ei ii spunea mereu ci este ,,o nulitate, zero
barat sau un nimic"; ceea ce trebuie si fi fost extrem de dureros.

Fiicele care s-au implicat in diverse activitefi gi s-au descurcat
bine in acestea au avut ocazia si simti succes in vielile lor. Degi
triiau in durere, aceste fiice erau capabile si igi foloseasci talentele

se simti bine cu ele insele. O femeie din piesa A *rcrus Liner

qte despre suferinla din familia sa 9i despre infidelitatea

a tatilui ei, care gi-a pirisit familia, dar spune ci ,,totul

frumos la balet". Timp de cAteva ore, in fiecare siptimini, ea

acolo, iar lumea dansa impreuni cu ea.

SUI\JT RELAXATE DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL $I II FAC

PE CETLALTI SA SE SIMTA C0NF0RTABIL it\l pRrR;UtR L0R

ci am ficut multe pentru copii. Am dezvoltat programe pen-

copiii aflafi in situalii de mare risc, am colaborat cu lucritorii

domeniul sinitifii mentale in cazul tinerilor, am contribuit la

organizafiilor care se ocupi de problemele copiilor 9i

ascultat mii de copii' Dar ag fi ultima persoani care si spuni

te tofi copiii. M-afi putea inconjura de copii pentru o peri-

lungi de timp gi nu cred ci ar apirea cuVAntul ,,dragoste"

des intre noi. Unii copii sunt mai uqor de ajutat decit allii'

Atunci cAnd se simt confortabil in situafii sociale, iar allii se

relaxali in preajma lor, copiii pot beneficia mai ugor de aju-

. Indiferent daci persoana care uflneazi si ii ajute igi di sau nu

daci ea se simte confortabil in preajma copilului, ii va da

tot ceea ce are. Din contri, daci ceva in legituri cu acel

iil o face si se simti incomod, va fi ezitanti gi precauti, chiar

nu igi di seama ci face acest lucru.

Multe fiice adulte au abilitafi sociale exffaordinare. $tiu ce trebuie

tn preajma altora, iar asdel oamenii se simt in largul lor in pre-

lor. Daci fiicele adulte posedau aceste trisituri 9i in copilirie,

cd au cunoscut mai multe persoane dispuse si interacfioneze

gi si le sprijine. Se poate ca fiicele care au avut intotdeauna

din punct de vedere social si nu fi fost la fel de norocoase'

Musical de Marvin Hamlisch, Edward Kleban, James Kirkwood Jr 9i Nicholas

Dante. (iv. rn;



@ 
=llliliil

llll,
Fjlce perfscts

n0tml J, tc(tllilail

0 nrzvottA tlN srMT AL UtrloRULUT FANTASTTc

Din wemuri strivechi, cu tolii am crezut ci a avea un sim! al umo-
rului dezvoltat in conditii de stres este o caracteristici a adullilor.
insi acum ne dim seama ci acei copii care au un simt al umorului
dezvoltat sunt mai rezilienli in fafa stresului. Nu mi refer aici la
a fi sarcastic. A fi sarcastic la adresa propriei situalii este foarte
diferit fafi de a avea un siml al umorului sinitos. Sarcasmul nu
indici faptul ci avefi capacitatea de a devia sau a reduce impactul
emo,tional al tensiunii. in realitate, sarcasmul poate indica faptul ca

suferinla este foarte prezenti. Am ascultat nenumirate fiice adulte
care ficeau glume dupd glume sau ironii fine la adresa familiilor
lor alcoolice, dar se simlea durerea din spatele acestora.

Un siml al umorului sinitos nu inseamni neapirat ci puteali
rAde de orice, ci poate si indice faptul ci erafi capabili si avefi un
punct de vedere alternativ la adresa situafiei. De asemenea, un sim!
al umorului sdnitos in copilirie inseamni ci uneori vi dideagi
seama ci singurul lucru pe care il puteafi face era si vi ,,invese-
li+i". $tiafi ci nu putefi schimba situagia, dar poate ci o puteafi
face mai pulin tensionate. G.K. Chesterton, un filosof britanic, a

spus cAndva ci ingerii pot zbura pentru ci iau totul foarte ugor.

A fost prezent weunul dintre factorii care contribuie la rezis-
tenla unei persoane ln copiliria dumneavoastri? Astfel de trisi-
turi de personalitate vi pot ajuta si limurili diferenlele dintre
fiicele adulte. Studierea factorilor de rezilienti ve poate aminti nu
numai de propria copilirie, ci gi de experienlele dumneavoastri
din afara familiei. Uneori trebuie si ne analizim trecutul ca si ne
dim seama cine ne-a ajutat, iar de multe ori ne aducem aminte
de oameni buni gi situatrii pozitive. Acum trebuie si gisifi cAt mai
mul,ti gi mai multe.
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Cine tntreabd despre copildia tavrea sd afle ceva despre sufletul tdu.

ERIKABURKHART

Cred cd tata $i restul familiei au irwentat familia aceea fericitd gi

,transpus-o in filme, ca sd tnnebuneascd pe toqtd lumea.

JILL ROBINSON

'tnainte ca un secret sd fie dendluit, ti simpim de obicei greutatea

SUSAN GRIFFIN

O formd. de singurdtate este sa ai o amintire Si pe nimeni cdruia

tmpdrtdsegti.
PTryLLIS ROSE

.Amintiile nu sunt cheia cdtre trecut, ci cdtre viitor.
CORRIE TEN BOOM


