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Наркотиците през моите очи 

 

21. век – векът на новите технологии, на младите хора, на зависимостите. Всеки 

един човек е зависим – спрямо работата си, спрямо семейството си, спрямо начина си 

на живот. Но има и едни малко по-различни зависимости, които са способни да 

променят коренно всекидневието на хората. Алкохолът, наркотиците, никотинът, дори 

храната представляват зависимостите на новото време. 

Под ,,зависимост“ най-общо се приема състояние, при което заниманието с 

дадена дейност или приемът на определени вещества пречи на ежедневните 

отговорности на хората и променят психическото им състояние. Какво всъщност 

подтиква обществото към зависимости? Липсата на самоконтрол и воля? Психическото 

и физическото им несъвършенство? Парите? Тук можем само да гадаем, тъй като 

хората са съвършено различни и носят различни истории със себе си.  

Наркоманията е една от най-срещаните зависимости през 21. век. Значително 

голяма част от населението е прибягнала до употребата на наркотични вещества. 

Спрямо това каква удовлетвореност търсят хората, те употребяват различни 

разновидности на опиатите. Едни дават енергия, други успокояват, трети те карат да 

забравиш реалността и да се пренесеш в друга. И докато повечето изтъкват вредата от 

наркоупотребата, аз ще опитам да представя другата страна – наркотиците за 

наркозависимите. 

Няма безвредни наркотици! Всички нарушават правилното функциониране на 

организма, а някои водят и до смърт. Тук голяма роля има това какъв вид е наркотика и 

в каква честота се употребява. 

Асортиментът на опиатите е изключително широк, но има около 5 вида, които 

влизат в най-честа употреба. Техният състав носи различни действия, реакции и 

чувства от страна на приемащия. Всеки мисли, че пристрастяването води до 

необратими последствия, но аз съм на мнение, че контролираната употреба на част от 

веществата влиза в голяма полза за зависимите. 

Така например от доста години насам хероинът е използван за 

болкоуспокояващо. Кокаинът, получен от растението ,,кока“ носи щастие, еуфория, 
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енергия и потиска апетита. Амфетамините, близки родственици на MDMA и LSD 

(екстази), най-често се използват за възпрепятстването на желанието за сън и не водят 

до пристрастяване, а възстановителния период за пречистване на организма е едва 2 

дни. Халюциногените представляват силни психотропни вещества, които предизвикват 

тежки халюцинации. Следващото най-разпространено вещество е марихуаната или 

т.нар. трева. От една страна употребата на растението предизвиква глад, жажда и 

забавена умствена реакция, а от друга причинява лека еуфория, развива въображението 

и най-вече успокоява.  

Възрастовата група, в която търговията с наркотици е най- разпространена, е 

между 16 и 35-годишна възраст. И докато едни се чудят как да похарчат парите на 

мама и тате, други се сблъскват с трудностите на живота. Загуба на близки хора, 

раздяла с любим човек, проблеми на работното място са само част от проблемите. Има 

хора, принудени да се справят с тежкия живот на улицата, някои пък страдат от 

нечовешки болести и физически болки, които обикновените лекарства не могат да 

успокоят. В такива моменти страдащите достигат до решението, че може би 

употребата на някакъв вид наркотик ще предизвика по-добро състояние.  

Халюциногените и кокаинът карат да забравим тъжната действителност, 

пренасяйки ни в друга. Марихуаната дава нужното спокойствие, което да потисне 

забързания и напрегнат начин на живот, а амфетамините от своя страна помагат да му 

устоим, давайки енергичност. 

В един от американските щати е разрешена експлоатацията на екстази от 

психотерапевти с цел лечение на хора с изключително лабилна психика. Приемът на 

едно хапче LSD разпуска въображението и позволява на страдащия да сподели мъките 

си свободно. Процесът продължава няколко часа, но резултатите са удивителни. Така в 

Холандия е законно отглеждането и употребата на марихуана за лична употреба, но не 

на всеки. Всичко е съобразено със съответния закон, който го позволява. 

По никакъв начин не споделям мнението, че дрогата е полезна, но смятам, че в 

контролирани количества, по предназначение, би могла да доведе до съответните 

подобрени резултати в състоянието на хората.  

Продажбата на наркотици е бизнес. Всеки търговец би искал бизнесът му да се 

развие и да бъде доходоносен. Наркокартелите имат нужда от потребители, както 
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всеки друг бизнес. Колкото по-често един човек започне да употребява наркотици, 

толкова повече пари трупа картелът, а наркобароните не се интересуват от чувствата и 

вредите, които предизвикват, а единствено от парите. Това е доказателство, че парите 

въртят света на тежките зависимости (и не само). Законността също не е правилно 

организирана, тъй като ако имаше работа и дом за всеки, нямаше да има бездомни, 

отчаяни хора. Ако напрегнатото ежедневие и зачестилите болести не оставяха толкова 

тежки последствия върху хората, светът щеше да бъде една идея по-различен.  

Съдим хората без да знаем историите им. Наричаме ,,лоши хора“ 

пристрастените към дрога (наркоманите), а пристрастените към храна (например 300-

килограмовите) ,,лоши хора“ ли са? Изкривеното мислене на днешното общество го 

кара да следва едни общоприети мнения, които доста често са невалидни. Всеки съди, 

но никой не предприема съответните действия, за да промени нещо.  

На първо място не съдете без основание! Говорете, споделяйте, не позволявайте 

на миналото да засенчва бъдещето Ви. Бъдете хора първо за себе си, а след това за 

другите. Поемете нещата в свои ръце. Бъдете промяна, от която се нуждае светът! 
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