
Наркотиците през твоите очи  

 

Според мен всичко започва, когато попаднеш в грешна приятелска среда, в 

която употребяват наркотични вещества. Кога от срам, кога от неудобство, за да 

избегнеш подигравките от ,,приятелите” си... Човек опитвaнаркоти ците без да 

осъзнава как жестоко попада в капана  на смъртоносната игра. Наркотиците със 

сигурност унищожават всеки, който се докосне до тях, дори стигат по-далеч, 

унищожават цели семейства! Те не са решение на проблемите и мъката, а напротив-

пътят към смъртта, защото заради тях човекът губи своя разум и започва да губи 

контрол над себе си и постъпките си. След всяка доза всеки зависим се чувства 

недосегаем.  

Животът на един наркоман, е живот без смисъл, той пропилява своя живот, 

бъдеще и цели. Всеки зависим първо започва от любопитство, след което продължава с 

навик и много често завършва със смърт. Те си вменяват чуство, че никой не ги 

разбира и обича и затова гледат как да избягат от неприятности и проблеми, а в същото 

време сами вървят към пропастта. Благодарение на  наркотиците губят всичко, всички 

и самите себе си. Всички започват с „Не, аз не съм като другите - няма да стана 

зависим” , но всъщност веднъж опиташ ли, отказване НЯМА, защото си пристрастен и 

искаш още и още. Повечето се дрогират, за да се избавят от ежедневието, толкова са 

обладани от наркотиците, че не осъзнават, че те не ги пазят от проблемите, а напротив 

- водят ги до нови неприятности и по-бърза смърт. С всяка изминала година, броят на 

починалите от наркотици е все по-голям; едни се самоубиват, други умират от 

свръхдоза, трети ги убиват заради постъпките им от влиянието на наркотиците и т. н.  

Заради това е казано, че всеки сам прави своя избор, как да постъпи с живота си. 

Аз мисля, че животът е един и не трябва да правим пагубни грешки. Наркотиците са 

убийствен навик, отнел много човешки животи и разделил много семейства с 

любимите им хора. Понякога се изправяме пред много трудности и изпитания,, но 

наркотикът определено не е решение, което ще ни избави от трудностите, а по-добре 

да решим проблемите си БЕЗ наркотична намеса. Няма нещастие или беда, която да е 

непоправима, за да накара нормален човек да прибегне до употреба на наркотици. 

Мислейки си, че така ще потушава мъката си, а напротив - мъката и нещастието, което 

причинява на своето семейство, е стократно по-голяма от удоволствието, което самия 

той би изпитал след употребата на наркотици. Когато използва наркотик, човек не 



показва на света своята сила и мощ, а напротив - показва своя страх и нерешителност, 

да се срещне очи в очи с трудностите. Затова би било добре да се замисли цялото 

общество, как може да се помогне на зависимите. Ако те видят, че ние им подаваме 

ръка ... Ако осъзнаят, че им вярваме и ще бъдем с тях в трудностите, може би ще 

повярват в себе си и ще намерят изход от тази ситуация. Аз мисля, че няма нищо по-

хубаво от това, да се опитаме да помогнем на наркозависим приятел или познат. 

Опитвайки се да го убедим, че животът е единственото нещо, което той притежава, и 

не бива да го пропилява с лека ръка. Няма цифри, с които да бъде изразена цената на 

човешкия живот. Моя живот описват думите - смях, семейство, приятели, разходки и 

мечти. Аз мисля, че всеки сам избира своя път, затова аз избирам да бъда различна в 

стремежа си за живот - не избирам трагичния край! 
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