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Závislost na nakupování je nebezpečná.
Oniománie může zbortit životní jistoty
Závislost na nakupování nemusí být odhalena hned. Do obchodů zavítáte
zprvu je zřídka kdy, později však máte čím dál větší nutkání nakupovat ve
velkém. A častokrát si koupíte i věci, které vlastně nepotřebujete. Tohle
závislé chování se odborně nazývá oniománie. Pokud přesáhne únosnou
mez, je nutné docházet k psychoterapeutovi.
A jaká úskalí přináší závislost na nakupovaní? Dá se říct, že je jich nespočet. Oniománie může
dotyčného přivést do značných finančních potíží a zkomplikovat i partnerské či rodinné vztahy. Jak
se tedy nebezpečné závislosti vlastně zbavit a proč k ní dochází?

Závislost na nakupování jako manický stav plný potěšení
Možná tušíte, koho se závislost na nakupování týká nejvíce. Ano, jsou to ženy. Ty se zpravidla
v nákupech oblečení rády vyžívají a zahrnují do nich i své blízké kamarádky, matky, sestry a
podobně. Zajít do obchodu ale není pro tyto dámy jen pouhou rutinou. Považují odchod na nákup
za něco mimořádného, čemu je nutné věnovat pozornost. Zpravidla se shopaholička velmi
zodpovědně vymódí, aby byla u lovení nových kousků stylová. S každou položkou, kterou vhodí do
košíku, její euforie narůstá a je ochotna zaplatit nevídané částky. Tohle počínání může
předznamenávat začátek finančních problémů. Nezřídka kdy si dotyčná/dotyčný na nákupy peníze
půjčuje, avšak na jejich vrácení nemá již dostatek prostředků. Nakupovací mánie tak mívá zpravidla
hořký konec.

Závislost na nakupování se může jevit jako rozmařilost
Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo je nákupní megaloman, může se vám jeho chování jevit
v počátku jako pouhá rozmařilost a plýtvání penězi. Pravděpodobně se však jedná o člověka
závislého, který si objemnými nákupy nepotřebností pouze kompenzuje jakési vnitřní pocity
nejistoty. Za oniománií se totiž vždy skrývá nějaký duševní problém. Závislost na nakupování je
tedy skutečnou komplikací, která dokáže ničit životy.

Závislost na nakupování aneb jak z toho ven?
Postihla závislost na nakupování vás samotné, nebo vaše blízké? Pak celou záležitost nenechávejte
ladem. Řešení nepřijde samo od sebe, proto je důležité, aby si dotyčný uvědomil svůj problém. Ve
většině případů lze oniománii vyřešit zcela samostatně bez odborné pomoci, je však důležité mít
okolo sebe ty lidi, kteří dokážou být opravdovou oporou a k nepřiměřeným nákupům nedají šanci.
Rozhodně pomůže i to, že si do obchodu nebudete nosit platební a kreditní karty a platby
omezíte jen na hotovost (v nižších částkách). V případě, že vás nákupy zavedly do dluhové pasti, co
nejdříve jednejte se svými věřiteli. A pro ty, kteří nedokážou dostát svým závazkům, se naskýtá
možnost uvalení osobního bankrotu. Začněte znova a lépe.

Závislost na nakupování a potřeba psychoterapie
Když se závislost na nakupování nepodaří ukočírovat samostatně, nastupuje na scénu odborná
pomoc v podobě psychoterapie. Docházením na individuální nebo skupinové terapie se můžete
oniománie za nějaký čas definitivně zbavit. Řada odborníků však tvrdí, že pracovat
s vnitřními pocity je důležité po celý život. Jak již bylo uvedeno výše, za nezřízeným nakupováním se
mohou skrývat nedořešené záležitosti z minulosti, traumata, pocity méněcennosti, nebo nízké
sebevědomí. Řešení se tedy skrývá ve vás samotných. Pracujte na rozvoji své osobnosti a
počínejte si tak, abyste na sebe mohli být hrdí, stavěli se k problematickým situacím čelem a žili
podle svých představ. Vystrnaďte ze života všechno to, co vás utlačuje a nákupy už vám nikdy
nebudou nástrahou. Připravte se však na to, že možná bude nutné, vyndat i dávné kostlivce ze
skříní.
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