
ZAPAMIĘTAJ!#UZALEŻNIENIE OD GIER 

Maks właśnie przygotowuje się do matury, na studia chce 
wyjechać ze swoją dziewczyną Karoliną do Warszawy. 
Od gimnazjum marzy mu się prawo, w przyszłości chciał-
by otworzyć własną kancelarię. 

Rodzice Maksa prowadzą firmę, a brat (Adrian) studiuje na politechnice. Maks 
uwielbia sport w każdej postaci: ćwiczy i chętnie ogląda zawody sportowe, ostat-
nio razem z kolegami obstawia wyniki swoich ulubionych drużyn. Lubi też gry 
komputerowe. 

Za dwa miesiące ta cholerna matura, mam już dość książek, notatek i tego całego 
wkuwania. Nie mam czasu na spotkania z Karoliną, a co dopiero na treningi. 
Ostatnio tylko dzięki graniu przestaję na chwilę myśleć o tym, co będzie w maju 
i później. Jedyną moją nadzieją jest to, że już za chwilę wyprowadzę się z domu. 
Serio, już nie mogę znieść gadania ojca, że mam iść na ekonomię albo zarzą-
dzanie, a potem w przyszłości przejąć jego firmę. Prawo to głupota, nie dostanę 
się na aplikację, do wszystkiego będę musiał długo dochodzić, prawników teraz 
mnóstwo... bla... bla... bla… no ile można? Milion razy mówiłem, że firma mnie nie 
interesuje, że chcę zrobić coś swojego. Kurde, na bank nie pójdę na te studia, któ-
re jego zdaniem są najlepsze. Nie będzie mi ojciec ustawiał całej przyszłości!

 

Wielkie plany15.03.
2012

Kasia ~ U mnie było podobnie, ale nie odpuściłam i postawiłam na swoim.      
              Powodzenia!

             Maks ~ Ja też nie odpuszczam, najwyżej ojciec nie będzie się do mnie 
                           odzywał.

• narastający poziom stresu                                     
(tu spowodowany maturą)

• granie jako sposób radzenia sobie ze stresem

• narastający konflikt z ojcem:
- niespełnianie oczekiwań ojca
- nieakceptacja planów nastolatka przez rodzinę
- różne wizje przyszłości

• narastający bunt



ZAPAMIĘTAJ!#UZALEŻNIENIE OD GIER 

Siema, witam się z Wami z greckich wysp, wakacje w pełni ;D Jestem już po 
maturze, dostałem się na prawo, tak jak chciałem, chociaż ojciec oczywiście 
niezadowolony. Powiedział, że jak jestem taki cwany, to mam się sam utrzymy-
wać w Warszawie. No problem. Znaleźliśmy już z Karoliną mieszkanie, mam 
trochę oszczędności, na początek wystarczy. Poza tym chcę zacząć pracować, 
a dodatkowo dorabiać sobie na grach. Ostatnio idzie mi coraz lepiej, znalazłem 
grupę na fb i forum z wszystkimi turniejami, jeszcze trochę i mam zamiar zgłosić 
się na jakiś - czeka tam niezła kasa. 

Dziś mam kilka dobrych wieści ;D. Po pierwsze matura za 2 tygodnie, a po niej 
wreszcie wakacje. Póki co zupełnie nie przejmuję się tymi egzaminami, spokoj-
nie dam sobie radę. Historię lubię, WOS jest mega prosty, z polskim też dam 
radę, angielski bułka z masłem. No nie może być źle. Poza tym uczyłem się, 
chodziłem na korki… już wyczuwam październik w Warszawie razem z Karolą. 
Jedziemy też do Grecji i na kilka dni w góry. Druga dobra wiadomość - ostatnio 
mam niezłe szczęście w grach, spotkałem się kilka razy z kumplami i graliśmy 
w pokera, pozamiatałem! Na fali postanowiłem zagrać online i nawet udało mi 
się wygrać kilka stówek. Dodatkowa kasa zawsze się przyda. Przed wyjazdem 
zagram jeszcze z 2-3 razy, może znowu będę miał farta. Graliście też, może 
polecicie jakieś ciekawe stronki, albo inf. o zawodach?

Po wszystkim

Jest moc

08.07.
2012

17.04.
2012

Anonim ~ Siema, odezwij się do mnie na priv, dam Ci kilka namiarów.

             Maks ~ Dzięki, dzięki… może nawet razem zagramy ;D

• trudna do opanowania chęć zagrania

• brak wsparcia ze strony najbliższych

• chęć szybkiego zdobycia pieniędzy 

• szukanie silnych doznań, adrenaliny


