
Czy alkohol dodaje nam odwagi? 

Zanim zrozumiesz związek między alkoholem a odwagą, musisz pojąć czym jest 
odwaga. Musisz tez zrozumieć inne słowo, nierozerwalnie z odwagą związane: strach.  
Na ogół odbieramy strach jako coś złego. Strach nie jest zapewne miłym doświadczeniem, 
ale tak naprawdę jest naszym sprzymierzeńcem i przyjacielem. To jedna z tych cech, w które 
wyposażyła nas matka natura, żeby nam zapewnić przetrwanie. 
Z powodu lęku wysokości nie wybieramy się na wspinaczkę bez odpowiedniego sprzętu. Ze 
strachu przed zaprószeniem ognia ostrożnie obchodzimy się z zapałkami. 
W obawie przed utonięciem zakładamy kapok, a ze strachu przed zranieniem lub śmiercią 
nie ryzykujemy niepotrzebnie w walce. 

Strach nie jest złem, tak jak złem nie jest alarm przeciwpożarowy. Strach to genialny 
wynalazek matki natury, który ostrzega nas przed niebezpieczeństwem i pozwala nam mu 
zapobiec. 

Odwaga to pokonywanie strachu. Jeśli więc zmniejszy się poziom strachu, czy nie 
potrzebujesz mniej odwagi, żeby go pokonać? Faktem jest, że alkohol działa otępiająco, 
również na sprawność zmysłów i zdolność odczuwania strachu. 

Człowiek, który boi się podróży samolotem, często upija się przed lotem. Wcale się 
nie łudzi, że alkohol doda mu odwagi, bo strach go nie opuszcza nawet po wypiciu. Nie ma 
żadnej wątpliwości, że pije przed wejściem na pokład, żeby mniej się bać w czasie lotu. 
Alkohol nie dodał mu odwagi, tylko zredukował poziom strachu na tyle, żeby w miarę 
spokojnie wsiąść do samolotu. 

 
Alkohol zmniejsza strach, ale nie dodaje odwagi. 

 
Eliminowanie strachu w sposób inny niż przez usuwanie jego przyczyny jest jak wiara 

w to, że ugasimy pożar przez wyłączenie alarmu. Tymczasem postępując w ten sposób, 
jednocześnie uniemożliwiasz rozwiązanie problemu: jeśli alarm będzie wyłączony, straż 
pożarna nie przyjedzie. Pomaganie sobie alkoholem, żeby zredukować strach, jest dokładnie 
tym samym. Odbierasz sobie możliwość rozprawienia się z przyczyna strachu, a tym samym 
pozbycia sie strachu na zawsze. 

Czy „chowanie głowy w piasek” w obliczu niebezpieczeństwa to akt odwagi? 
Oczywiście, że nie. To raczej tchórzostwo. Jak więc możemy mówić, że upijanie się w obliczu 
niebezpieczeństwa dodaje nam odwagi? 

Picie alkoholu w obliczu niebezpieczeństwa wzmaga strach, bo, jak wiadomo 
pozbawia cię naturalnych mechanizmów obronnych. W rezultacie czujesz, jakbyś miał mniej 
odwagi. Nie znaczy, że brak ci odwagi jako takiej. Znaczy tylko tyle, że alkohol blokuje ci do 
niej dostęp. 

Czy według ciebie alkoholik należy do tych, którzy dzielnie stawiają czoła próbom, 
jakim poddaje ich życie? Wręcz przeciwnie – jest to ktoś, kto nie radzi sobie z życiem na 
warunkach, jakie mu ono stawia. Dlatego stara się o tym zapomnieć – niestety nieskutecznie. 
To oczywiste, że jego kłopoty spowodował alkohol.  

 
Alkohol nie dodaje nam odwagi ani pewności siebie. Alkohol je nam odbiera. 
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