
32. Наркотики -  це зло.

Валерія Булавіна, І. Нікітіна
Національний університет харчових технологій

Я  хочу висловитися на тему про наркотики, сповідь покоління, яке на власній шкурі 
пізнало страшну справедливість девізу -  «НЕМАЄ МАЙБУТНЬОГО».

Багато людей, а точніше підлітків, які пробували цигарки, алкоголь, і навіть певні 
наркотичні речовини. Багато підлітків, спробувавши раз їх, не зупинились і досі.

У мене є багато знайомих, як хлопців, так і дівчат, які почали вживати 
наркотичні речовини. На мою думку, вживати вони почали для того, щоб виділитися 
із натовпу, виділитися і показати своїм старшим товаришам, що вони їм не 
поступаються чимось, або навіть звернути увагу батьків. Виділитись із натовпу і 
показати, що ти їм не поступаєшся ні в чому, більше відноситься до підлітків, які 
потрапили до дорослої компанії. Вони бояться, що не будуть знати про що з нами 
говорити, що за маленьку помилку їх виженуть з компанії і тому починать спіпо
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копіювати рухи дорослих , копіювати те, що вони роблять, не думають, що буде далі.
Людина сама створює своє майбутнє. Починаючи вживати наркотики, люди не 

розуміють, що попадають в добровільне рабство, вороття з якого не буде. Людина 
вільна, сама робить певний вибір, робить помилки, адже вона істота вільна, бо в неї є 
свобода дій і свобода вибору. А починаючи вживати наркотики, вона позбаляє себе 
цієї свободи і попадає в рабство нартотичної залежності. Людина, яка вживає 
наркотики -  це раб, який, проснувшись ранком в жахливих муках, підвладний 
жалюгідній крихті дурману.

На данний час у всьому світі нартотики -  це страшна біда. Багато людей 
торгують цим ядом, хоча і знають скільки «доза» приносить болі не тільки людини, 
яка купує, але і близьким.

Коли ти знаходиться в компанії, тобі пропонують: «Та давай спробуй! Ну чого 
ти, давай!». Із цього і все починається.

У багатьох компаніях, навчальних закладах, навіть сім’ях наркоманія набирає 
обороти. Вона має внутрішні початки. Початок наркоманії починається не на 
вулицях, а в звичайнісіньких житлових будинках. Проблема на роботі, проблеми в 
коханні, проблеми з родиною, дурна комнанія -  це все підштовхує на наркотики.

Я думаю, що треба вміти давати собі обєктивну оцінку, і звісно думати про 
майбутнє. Якщо навіть ви потрапили в таку компанію, Вам подобається спілкуватися 
з людьми в ній, але в них є дурні звички, це не значить, що зразу потрібно копіювати 
їхні дії. У кожної людини має бути своя голова на плечах, адже ти індивід, і не 
повинен бути на когось схожим.

Всі люди, які починали «балуватися» наркотиками з дурощів, спираючись на 
свою молодість, жаліють досі, тільки одиниці змогли викарабкуватися з цього. А інші 
тільки хочуть і просять домоги у близьких для них людей. їх підтримка і віра -  це все, 
що залишилась в них.

Так, що не треба займатись дурощами, які можуть принести великі проблеми. 
Наркотики -  це порок, якого важко позбутися. Також я вважаю, що наркотичні 
засоби сильно шкодять здоров’ю людини.


