
Лесният начинда контролираш алкохола 

 

Изминаха 18 години откакто доказах на света, че всекипушач може лесно да откаже 
цигарите. Когато открихтози метод, бях твърдо убеден, че само за няколко години пушенето 
ще остане в историята.Всъщност оттогава насам по моя начин са излекувани над пет 
милиона пушачи.(Към 2013 година повече от 14 000 000 пушачи по света са отказали 
цигарите по метода на Алън Кар.) Но въпреки това милиони други пушачи поцелия свят 
изобщо не са чували нито за Алън Кар, нитоза неговия метод – вероятно защото е нужно 
време, зада се разруши една догма.В края на краищата всички сасигурни, че да откажеш 
цигарите е „много трудно“. 
През по-голямата част от времето на нашата цивилизация, ние сме вярвали, че земята е 
плоска и е центърна вселената.По същия начин сме убедени, че ако имашпроблем с алкохола 
и искаш да се справиш с него, титрябва феноменална воля и ако изобщо опиташ, 
поненяколко пъти ще се провалиш.Хората вярват, че най-трудно контролиратпиенето си 
точно онези, коитоимат най-голяма нужда да го контролират.И ако на менми беше трудно да 
убедя читателите си, че има лесени приятен начин да откажеш цигарите, представятели си 
колко по-трудно ще ми бъде да ви убедя, че всеки може да овладее пиенето си лесно, веднага 
и завинаги.Независимо дали четете тази книга, защото висе струва, че започвате да се 
превръщате в алкохоликили смятате, че вече сте такъв, моята задача не ставапо-лесна. 
Особено като се има предвид категоричнототвърдение на „Анонимните алкохолици“ (АА ) – 
световноизвестната в тази област организация – че: 
Алкохолизмът е смъртоносна болест, за която нямамедицинско лечение. 

За нещастие, това мнение се споделя от много именити представители на медицинската 
професия, както и от обществото като цяло.Вярването, че за алкохолизма няма лечение, е 
така здраво вкопано в съзнанието ни, че аз ще ви разбера, ако още сега запратитекнигата в 
кошчето за боклук. 
И все пак, моля ви да не го правите! Има много лекари, които не са съгласни с твърдението 
на АА, но сестрахуват публично да заявят това. 
Ако членувате в АА или в друга подобна организацияи сте трезвен от 20 години, сигурно се 
чудите защозапочвам тази книга, оспорвайки крайъгълния камъкна философията на АА и в 
същото време я посвещавамименно на тях.Това е защото изпитвам най-дълбокоуважение 
към тази организация, спасила живота на буквално милиони алкохолици – хора, потънали в 
отчаяние,останали без работа, без приятели, дом и семейство,без никаква надежда и без 
никакво самоуважение.АА приемат и сърдечно подкрепят всички тези хора, независимо от 
расата, социалното положение, цвета на кожатаили вероизповеданието.Нещо повече, те нито 
ги обвиняват, нито ги съдят.Много хора отиват на сбирките в АА, след като са имали 
наистина лош ден. В началотоатмосферата е такава, че сравнена с нея, чакалнята на 
зъболекаря би ви се сторила като увеселително заведение. Но докато всеки излива мъката си, 
настроениетосе променя: все по-често се чува смях и накрая наистинанастава веселба, при 
това без алкохол! 
Чувал съм мнозина – сред тях и такива, които редовно ходят на църква – да казват, че 
изповедта е чистолицемерие.Други със сигурност мислят обратното.Ноне смятам да 
задълбавам в тази тема.Знам обаче, че даоблекчиш съвестта си е много успокояващо. Ако 
споделен грях е половин грях, то колко по-голямо облекчениее да споделиш проблемите си с 
цяла група хора, коитоти съчувстват, без да те съдят и без да те карат да серазкайваш! 
Въпреки че алкохолизмът е общият проблем, койтосвързва членовете на АА, темите, които 
се обсъждатна техните срещи, често нямат нищо общо с алкохола.Там се говори за стреса в 
нашия живот и за униженията, на които всички понякога сме подложени, без значение дали 
имаме проблеми с пиенето или не.Всъщностаз съм толкова впечатлен от подкрепата и 
реалнатаполза, която АА носи на алкохолиците, че смятам, че евреме някой да направи по 
нейния модел и общество на АВП – Анонимни с Всякакви Проблеми. Убеден съм, че 
ако такава организация съществуваше, като резултатв капана на алкохола щяха да попадат 



много по-малкохора. 
Едно от тъжните последствия на алкохолизма е, четой оставя жертвите си без никакви 
пари.Изключение са богаташите, които щом изпуснат положениетоот контрол, се скриват в 
някой „възстановителен център“.За огромната част от алкохолиците обаче АА еединствената 
достъпна и ефективна форма на помощ.Така че защо оспорвам фундаменталното за 
философията им твърдение, че алкохолизмът е болест, за коятоне съществува лечение? 
 
ЗАЩОТО Е ОСНОВАНОНА ЗАБЛУДА! 
 
В сбирките на АА най-много се възхищавам на възможността всеки да говори както иска, без 
да бъде прекъсван или да му се възразява.Можеш да правиш скандални изявления, да се 
гневиш или да плачеш, да използвашдуми, които биха засрамили всеки каруцар. Трябва да 
изпратим политиците на срещи в АА , за да се научат каксе водят дебати. 
Зная, че някои от моите твърдения ще ви успокоят,други ще ви ядосат, трети могат да ви 
уплашат илиобезверят.Но независимо дали се приемате за човек слек проблем с алкохола, за 
завършен алкохолик, за възстановяващсе от алкохолизъм и т. н., аз имам за вассамо добри 
новини.Просто ме оставете да говоря, както бихте направили за всеки участник на сбирка на 
АА. 
Нека бъде ясно, че каквото и да казвам за АА, аз не съмим противник и не се конкурирам с 
тях.За повечетоалкохолици тази организация е единственият достъпен източник на помощ. 
Но оспорвам доктрината на АА, че за алкохолизманяма лечение, а възстановяването на 
алкохолика можеда бъде дълго и болезнено! 
Сега си представете, че съществува цялостен, лесени евтин метод, подходящ за всеки, който 
има проблемс пиенето, който ще ви излекува: 
 
• НЕЗАБАВНО! 
• ОКОНЧАТЕЛНО! 
• БЕЗ НУЖДА ОТ СИЛНА ВОЛЯ! 
• БЕЗ БОЛКИ, СТРАДАНИЕ И АБСТИНЕНЦИЯ! 
• БЕЗ ДА ЖЕРТВАТЕ НИЩО, БЕЗ ДА СЕ ЛИШАВАТЕ ОТ НИЩО, БЕЗ ДА СЕ БОРИТЕ С 
ИЗКУШЕНИЕТО! 
• ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА СЕ НАСЛАЖДАВАТЕ ПОВЕЧЕ НА ЖИВОТА СИ! 
• ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ПО-ДОБРЕ ДА СЕ СПРАВЯТЕ СЪС СТРЕСА! 
 
Сигурно ще ви бъде по-лесно да повярвате в съществуването на феи! Но само за момент си 
представете,че такова лечение действително има и че „Анонимните алкохолици“ го 
използват.Дали алкохолизмът ощедълго време ще да бъде бич за нашата планета? Кой ра- 
зумен човек не би използвал такова лечение? 
Е, това лечение съществува.То е в ръцете ви.Щомпрочетохте дотук страниците от книгата, 
значи смятате,че в някаква степен имате проблем с алкохола.Няма ли да бъде глупаво да не я 
дочетете? Със сигурностси струва да проучите това лечение, особено щом топретендира, че е 
незабавно, лесно, приятно и трайно! 
Може би се питате защо трябва да ми се доверявате?Всъщност не искам да го правите. Точно 
обратното! Бъдете скептични! Съществено изискване на мояметод е не просто да сте 
скептични, а да поставятепод въпрос всяко мое твърдение, както и всичко, което досега сте 
вярвали за алкохола и за алкохолизма. 
Когато за първи път заявих, че с моя метод всекипушач може лесно да откаже цигарите, 
приятелитеи близките ми решиха, че се шегувам.Въпреки че бяхатвърде учтиви, за да ми се 
изсмеят в лицето, беше повече от ясно, че ме смятат за човек с „леко отместване“. И това не 
е изненадващо, като имате предвид,че вече десетки пъти се бях провалял в опитите си да 
спра да пуша и че направих горното изявление секунди,след като изгасих последната си 
цигара. 



Днес често се случва хора да ме спират на улицата ида ми благодарят, че съм им спасил 
живота, или животана техен близък или приятел.Всеки ден получавам писма, в които пише 
какъв гений съм, че трябвало да мидадат благородническа титла или да ме обявят за светец. 
Имаше предложение дори да бъда представен наКралицата! Е, похвалите са много по-големи 
отколкотозаслужавам.Както всички велики открития, и „Easyway“е резултат по-скоро на 
късмет, отколкото на гениалност. Всъщност почестите и вниманието, които по- 
лучавам, нерядко ме карат да се чувствам неудобно.Ивсе пак, като на всеки човек, и на мен 
ми е приятно даме хвалят.И ценя тези похвали толкова високо, че поникакъв начин не бих 
поставил на риск репутацията си,като твърдя неща, които не мога да докажа. 
Сега вече сигурно си казвате: 
 
Ако методът на Алън Кар е толкова добър, колкототой твърди, защо тогава не се използва 

от АА,от лекарите, от ASH и QUITи т.н.?С модернитесредства за комуникация целият 

свят със сигурностби разбрал за него само за една нощ. 

 

Ето това озадачава и разстройва и мен от години. 
Причината е, че тези организации са големи и мощни.Те не само си мислят, че са експерти, 
но за експерти гиприемат и правителството, и медиите, и обществото като цяло.Тези 
организации разполагат с огромнидържавни и благотворителни фондове. Кой ще обърне 
внимание на един обикновен човек, който на практикаоспорва всичко, което те, уважаваните 
специалисти,твърдят?Когато в медиите се говори за алкохолизма,чули ли сте поне веднъж 
мнението на Алън Кар?Обикновено ще чуете възгледите на някой доктор или психолог, на 
някой тежък пияч или на поредната знаменитост, току-що излязла от „възстановителен 
център“,която декламира евтини ню ейдж лозунги и преповтаря същите глупости, които 
слушаме от години. 
Неотдавна британското правителство назначи инспектор по наркотиците. Кого избраха? 
Един полицай.Сухият режим в Щатите разреши ли проблема с алкохола?Напротив, дори 
породи нов проблем – организираната престъпност.Дали полицаят разреши проблемас 
наркотиците в Англия? Вие кажете. 
Сигурно се питате защо хора от всички краища наземята идват за помощ при един най-
обикновен човек,който няма медицинско образование и дори не плащаза реклама – и защо 
този човек е считан за най-големияексперт по въпроса на зависимостите в целия свят. 
Отговорът е съвсем прост: 
 
МЕТОДЪТ „EASYWAY“ РАБОТИ 
 
Може би сте си създали впечатление, че официалнатамедицина е против моя метод.Да, в 
началото те наистина се отнасяха към мен като към знахар или поредния шарлатанин.Днес 
обаче представителите на медицинската професия, които търсят помощ от нашитеклиники, 
са повече от всички други, а и повечето никлиенти идват именно по техни 
препоръки.Работатана лекарите и медицинските сестри е високо отговорна и силно 
стресова.Те в много по-голяма степен, отколкото представителите на други професии, са 
изложени на риска да започнат да приемат наркотици, притова имат лесен достъп до тях. 
Дори и да иска да използва моя метод с пациентитеси, обикновеният общопрактикуващ 
лекар не би могълда се справи.За терапията са нужни поне четири часа,плюс една година 
предварително обучение. В доброволните организации като DRINKLINE, ASH и QUIT рабо- 
тят добронамерени аматьори, много от които няматпредстава какво е да си пушач, алкохолик 
или наркоман.Те раздават познатите банални съвети, които простоне вършат работа. 
И все пак аз вярвам, че членовете на АА – всеки откоито е стигал до дъното – имат нужните 
опит, знания, мотивация и отдаденост.Ако добавим към това ивярна информация, 
алкохолизмът наистина ще останев учебниците по история само за няколко години. 
Значи ли обаче, че щом не е подкрепен от организация като АА, моят метод „Easyway“ не 



работи при проблемис алкохола?Не, нищо подобно.Хората идват в нашитеклиники в 
различна степен на отчаяние, убедени, че акоизобщо успеят да се отърват, това ще стане след 
поненяколко седмици, месеци или дори години на борба и мъчения.Повечето вярват, че дори 
да успеят, вече никога няма да се наслаждават на живота си, няма да могатда се справят със 
стреса и ще прекарат остатъка отживота си в битки с изкушението.Само след четиричаса при 
нас над 90 % от тях си тръгват вдъхновени инапълно излекувани. 
 
Чакайте малко! Аз пия алкохол от 30 годинии тялото ми е привикнало към него. Моляда не 

обиждате интелигентността ми, като миобяснявате, че ще се оправя за някакви си 

четиричаса! 

 

Аз не съм казвал, че ще се оправите за четири часа.Казах,че вашият проблем ще бъде 
разрешен за четири часа.Забелязали ли сте как дори един зъб да ви боли седмици наред, щом 
съберете кураж и отидете на зъболекар, болката по чудо изчезва?Това е законът на 
Мърфи.Забелязалили сте също така колко измъчени изглеждат хората, когато влизат при 
зъболекаря и колко са щастливи, когатоизлизат?Веднага, щом му сложат лекарство или го 
извадят, зъбът престава да ви боли, челюстта обаче можеви наболява още няколко 
дни.Независимо колко ви болиобаче, в момента, в който си тръгнете от зъболекаря,вие се 
чувствате страхотно – особено ако не трябва даидвате пак. 
Това се отнася за всички проблеми – физически илипсихически: самият факт, че си открил 
решение, вечете кара да се чувстваш добре. Колкото по-голям е проблемът, колкото по-дълго 
си страдал от него и колкотоповече си вярвал, че за него няма решение, толкова по- 
голямо облекчение изпитваш, когато най-после го разрешиш. 
 
Но за дългосрочни и сложни проблеми катоалкохолизма, не е възможно да има бързо и 

леснорешение! 

 

Представете си, че сте в затворническа килия, коятоима ключалка с шифър.Може години 
наред да се опитвате да откриете комбинацията и никога да не успеете.Ако обаче аз ви дам 
тази комбинация, ще се освободителесно, веднага и завинаги. 
 
Но с алкохолизма със сигурност не е същото. 

 

Абсолютно същото е и с алкохолизма.А „Easyway“ е комбинацията, който ще ви отвори 
вратата на този затвор. 
Тази книга не е ли просто реклама на клиниките на АлънКар? Не. Тя предлага същото 
лечение, както в клиниките,и е напълно завършена сама по себе си.Клиниките и книгата са 
просто различни форми на едно и също лечение.Предимството на клиничното лечение е в 
това, че можете да задавате въпросите си директно и да обсъждате всичко, което ви вълнува, 
с обучен терапевт.Това неможе да стане, когато четете книгата и за някои хора 
епроблем.Терапевтът, освен всичко друго, ще види далине сте пропуснали да разберете нещо 
наистина важно ище ви коригира.Книгата не може да го направи.Аз заявих,че ще бъдете 
излекувани веднага и имам предвид веднагаслед края на терапията.В клиниката тя 
обикновено траечетири часа, а с книгата ще продължи толкова, колкотовреме ви е нужно да 
я прочетете.Предимство на книгата е, че можете да я четете със свой собствен ритъм.Макар 
че това може да бъде и недостатък. Често получавам писма, в които се казва нещо такова: 
 
Дъщеря ми ми подари вашата книга преди тригодини.Аз я прочетох преди десет дни. Колко 

степрав! Толкова е хубаво да си свободен! Защо пропиляхтези три години? 

 

Защо, наистина?Може да има много причини някой дане започне или да не дочете книгата, 
докато в клиниката е по-вероятно да останеш до края на терапията. Азлично съм работил с 



над 25 000 души и само веднъж еднадама си тръгна преди края – мъжът й беше позвънял, за 
да й каже, че я изпраща на друго място.Както повечетохора и аз мразя скучните книги с 
инструкции и затовамного се постарах да направя тази книга интересна.Надявам се 
достатъчно интересна, за да я дочетете докрая, защото в същността си тя е гарантирано 
лечениеза вашия проблем с пиенето. Той ще бъде решен веднага,щом разберете 
информацията, която се съдържа в книгата, а за тази цел трябва да сте трезви и да можете 
да се концентрирате.Някои хора сядат и я прочитатнаведнъж от начало до край, което обаче 
не ви препоръчвам. 
По-горе заявих, че лечението е гарантирано.В клиниките ние връщаме парите на нашите 
клиенти, аконе успеем да ги излекуваме.За съжаление, не е възможнода дам такава гаранция 
и с книгата. 
Сигурно вече се чудите защо някои хора се проваляти дали вие ще имате същия лош късмет. 
Но късметъттук няма нищо общо! Лечението е гарантирано за всички, но при условие, че 
спазват инструкциите. Ако спазвате всички инструкции, които ви давам, ще ви бъде 
невероятно лесно да разрешите своя проблем с пиенето.За повечето хора това дори е 
забавно. Може би симислите: 
 
Надушвам капан. Инструкциите ще са нещо катотържествено да се закълнеш, че никога 

вече няма дапиеш алкохол и да спазваш това обещание,а ако някога се изкушиш, просто да 

си кажеш:„Не е ли страхотно?! Аз съм свободен!“ 

 

Всъщност, ако спазвахте дори само тази простаинструкция, тя със сигурност щеше да 
разреши вашияпроблем с пиенето.Но се съмнявам, че щяхте да бъдете много щастливи и със 
сигурност нямаше да я препоръчвате на други хора.Ако методът спираше дотук,ние нямаше 
да имаме 90 % успеваемост. Сега може би сиказвате: 
 
Ето я уловката! Инструкциите ще са толковасложни, че трябва да си Айнщайн, за да ги 

разбереш.А пък Алън Кар ще каже, че не съм бил достатъчноинтелигентен, за да разбера 

метода и да успея. 

 

Не, няма да кажа такова нещо.Ако сте достатъчноинтелигентни да четете тази книга, значи 
сте достатъчно интелигентни и да успеете.Всичко, коетотрябва да правите, е да спазвате 
инструкциите.Гледайте на всяка една от тях като на число от комбинацията, която ще отвори 
ключалката на затворническатави килия.Ако пропуснете инструкция или объркате реда им, 
ключалката няма да се отвори. 
 
Вашата първа инструкция е: 
 
СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ. 
 
Запомнете, над 90% от хората, които идват в нашитеклиники, успяват.Те успяват, защото 
спазват всичкиинструкции, които получават по време на терапевтичния сеанс.По същия 
начин вие получавате инструкциите, докато четете книгата.Както споменах, азмразя 
ръководства с инструкции и ако и с вас е така, серадвам да ви кажа, че тук инструкциите са 
само седем ивие ще ги получите всичките на следващите две страници. Вашата втора 
инструкция е: 
 
НЕ ИЗБЪРЗВАЙТЕ. 
 
Като казвам „Не избързвайте“, имам предвид да четете книгата последователно, все едно 
четете детективски роман.Всъщност тя е точно това.Капанътна наркотиците е може би най-
голямата измама в историята на човечеството. Но – както казва ЕйбрахамЛинкълн: 



 
Можеш да мамиш всички хора за известно времеи някои хора през цялото време, но не 

можешда мамиш всички хора през цялото време! 

 

Мисля, че наркотичните зависимости правеха точно това, докато не съществуваше 
„Easyway“.Нямампредвид, че всички хора бяха наркомани, а че всичкибяха мамени от 
илюзията през цялото време. Кактовсички измамнически схеми, и тази на наркотиците 
може да примами интелигентни хора. Но щом веднъжразбереш как е устроена и действа, 
трябва да си глупак, за да й се вържеш отново! 
 
Тази книга се различава от повечето детективскиромани по това, че има отворен край.За 
някои хоратой е тъжен, даже трагичен.За много е най-щастливият момент в живота 
им.Красотата е в това, че виеизбирате какъв да бъде краят.Ако искате да е щастлив, трябва 
просто да спазвате инструкциите. Вашата трета инструкция е: 
 
ЗАПОЧНЕТЕ С ПОЛОЖИТЕЛНА НАГЛАСА. 
 
Но как мога да искам това от вас, ако сте от хората,които са убедени, че за алкохолизма не 
съществува лечение, още по-малко пък лесно лечение?Получава се нещокато омагьосан 
кръг. Ако можехте да пътувате напредвъв времето и още сега да почувствате дори само час- 
тица от радостта и облекчението, които ще изпитате, когато завършите книгата, просто няма 
начинда не започнете с положителна нагласа. Все едно да сеучиш да скачаш в басейн от 
трамплин: дълбочинатана басейна е три метра, но на теб ти изглежда катоедин метър; 
дъската, на която стоиш, е само на метърот водата, но ти се струва че е на три метра; ти си 
убеден, че просто ще се размажеш и независимо от инструктора, който те убеждава, че няма 
да пострадаш,за да скочиш, все пак ти е нужна голяма смелост. 
Точно толкова плашеща за човек, който вече иманяколко неуспешни опита зад гърба си, 
може да бъдемисълта да се опита да контролира пиенето.Може дасе чувствате сякаш сте на 
мястото на онзи на трамплина. Но не сте! В действителност вие се намиратев завидното 
положение да спечелите толкова много –без да загубите абсолютно нищо! Най-лошото, 
коетоможе да ви се случи, е да не успеете.Ако стане така,няма да сте по-зле отколкото сте 
сега.Само спазвайтеинструкциите и ще успеете. 
Навярно някои си мислят, че „Easyway“ е просто едноупражнение по положително мислене. 
Нещо от сортана: ако вярвате, че можете да постигнете нещо, значище го постигнете. Не е 
съвсем така.Аз винаги съм билпозитивен човек, но това не ми помогна да избягам откапана 
на зависимостите, както не би ми помогнало даизбягам и от затворническа килия.И все пак, 
много по-вероятно е да постигнете успех, ако мислите позитивно, както и е по-вероятно да се 
провалите, ако мислите негативно. Така че вашата четвърта инструкция е: 
 
МИСЛЕТЕ ПОЗИТИВНО. 
 
Нека отхвърлим песимизма си! Няма нужда да бъдем нещастни! Вие сте на път да 
постигнете нещо чудесно,нещо, което повечето хора мислят за невъзможно –трайно решение 
на вашия проблем с пиенето. Погледнете на пътуването си през тази книга като на 
вълнуващоприключение, каквото то наистина е! Само си помислете колко ще се гордеят с 
вас вашите близки и приятели!И най-важното – колко горди ще бъдете самите вие! 
Една от прекрасните страни на „Easyway“ е, че всъщност можете да продължите да пиете, 
докато завършите целия курс.Това може да ви звучи невероятно, нови обещавам, че всичко 
ще ви бъде обяснено. Вашатапета инструкция е: 
 
НЕ СПИРАЙТЕ И НЕ НАМАЛЯВАЙТЕ ПИЕНЕТО, ПРЕДИ КРАЯ НА КНИГАТА. 
 



От това правило има едно важно изключение.Ако вечесте отказали пиенето или просто не 
сте пили повечеот един ден, продължавайте да не пиете, ако можете.Вашата шеста 
инструкция е: 
 
ЧЕТЕТЕ КНИГАТА САМО КОГАТО СТЕ ТРЕЗВИ. 
 
Последната и най-трудната за спазване е седмата инструкция. Тя гласи: 
 
ОТВОРЕТЕ СЪЗНАНИЕТО СИ! 
 


