PROBLÉMY OKOLO NÁS

M: Ako sa voláš a koľko máš rokov?
Ahoj, pochádzam zo Spišskej Novej Vsí,
volám sa Jaroslav a mám 24 rokov.
M: Čo robíš, pracuješ alebo chodíš do
školy?
Momentálne som nezamestnaný, ale
snažím sa nájsť si nejakú prácu.
M: Ako je to s tvojou závislosťou?
Momentálne je to také nijaké, snažím sa
po „odvykačke“, ale je to stále ťažké. Veľa
ľudí si povie, že stačí mať pevnú vôľu, ale
je to aj o tom, s kým chodíš vonku a ako tí
ľudia na teba vplývajú.
M: Hovoríš o „odvykačke“. Aké drogy si
skúsil?
Skúšal som všeličo. Boli to veci ako piko
(pervitín), tráva(marihuana), kolesá(extáza),
rôzne halucinogény. Ale najčastejšie to
bolo piko.
M: Ako si sa k tým drogám vôbec dostal?
Tak k tým ľahším drogám som sa dostal viac- menej aj sám, chcel som to
vyskúšať, ale k pervitínu, to bolo tak, že
sedeli sme na DNB(Drum&bass) a prišiel
nejaký „týpek“ ,ktorý sa nás spýtal, či sa
chceme trochu zabaviť, no a my sme už
mali niečo „to v sebe“, tak prečo nie a
podal nám vrecúško s bielym práškom ,
že nám bude dobre. Asi tak sa to stalo...
zapáčilo sa mi to a už som si nevedel
pomôcť. Peniaze sa stále na to našli, to je
ako s cigaretami, vždy sú prostriedky, ako
sa k nim dostať.
M: Ako často si to brával a čo tvoje okolie?
No tak ako už som povedal, piko som
brával v podstate stále, keď som šiel do
práce, tak aby sa mi viac chcelo, ale ostat20 |
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né ako kolo, tráva, tie som brával menej
často, nebavili ma tak ako pervitín.
M: Kedy si sa rozhodol s tým skoncovať,
kto ti pomáhal?
Rozhodol som sa prestať asi po roku a
pol, pretože už som nevládal „vykrývať
situácie”, napríklad keď som bol v práci
a začalo ma z ničoho nič klepať, začal
som sa potiť a ďalej už by som nechcel
zachádzať. A vtedy som si uvedomil, že
niečo asi nebude v poriadku , postupne
som sa začal vyhýbať ostatným, ale „ono“
ma to všetko vždy našlo.
M: Ako vyzerá „odvykačka“?
No popravde je to „psychiatria”. Keď
ma tam priviezli, tak to bolo celé divné,
nadopovali ma tabletkami a vlastne to robili celé 3 mesiace. Podľa mňa je to aj tak
o človeku či chce s tým prestať alebo nie.

M: Chcel by si nový život, aké plány máš
do budúcna?
Tak v prvom rade, ako som spomenul,
už sa snažím mať nový život, ale ide to
pomaly. No a moje plány zatiaľ sú nájsť si
prácu a usídliť sa.
M: Stýkaš sa ešte s ľuďmi, ktorí drogy
ešte užívajú?
Popravde sem-tam ideme na pivko,
pokecáme, ale snažím sa byť s nimi čo
najmenej.
M: Čo je podľa teba na závislosti
najhoršie?
Asi to nutkanie na ďalšie veci, skúšať viac
a viac.
M: Máš nejaký odkaz pre mladých?
V prvom rade - drogy nie sú cesta!!!
MARTIN

NIE SÚ CESTA !!!
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