
ansas, galimyb~ atsistoti, pa 
kilti i dugno, i savo proble 
mu rato. Tiesiog reikia patik~ 
ti savimi, savo noru ilipti, ir 

aplinkiniu itiesta pagalbos 
ranka ne atstumti, o usika 
binti u jos. 

Ne paslaptis, kad mes visi 

mirsime, bet tokiais momentais 
labai svarbu suvokti, kad renka 
m~s patys, kaip pragyvensime 

sj gyvenima. 
Dabar a darau pirmus blai 

vaus gyvenimo Zingsnius. Protu 
suvokiu, kad viskas priklauso 
nuo manes. Bet kiekviena diena 
- tai lyg naujas i55~kis! Kiekvie 
na diena, kiekviena akimirka  

tai kova paios su savimi, kaip 
nepaimti ir neigerti tos pra 
keiktos tablets, kuri daug ka 
pakeiia: tavo pasaulio matyma 

• padaro grazesni, priimtinesni; 

~I toksikoman~s urau" 
D~I. KO VERTA LIPTI IS BET KOKIOS PRIKLAU SOMYBS 

Mums duotas tik vienas gyvenimas. 
Gyvenimo kokyb~ priklauso nuo m~su pa~iu. Mes patys esame savo gyvenimo eimininkai. 
Atsid~rus duob~je ivyksta stiprus vertybiu perkainojimas, nuo kurio priklauso, kaip kilsi j nauja 
savo gyvenimo etapa. 
PripaZink savo klaidas, tik tuomet imanomas jud~jimas j priekj. Ir visu pirma, pripazink savo pri 
klausomybe - nuo to ir prasid~s tavo atspirties taskas ir tolesn~ tavo gyvenimo kryptis. 
Niekuomet nepasilik vienas su savo b~domis. Visada kreipkis pagalbos. Ji visada ateis, jei tu b~si 
atviras. 

m Parkrites nebijok stotis is naujo. . 
Man neg~dad~l savopriklausomyb~s. D~l jos tapau dvasikai stipresn~, labiau pamilau gyvenima, 
supratau savo gyvenimo prasme 5ioje zem~je. D~l priklausomyb~s labiau prad~jau vertinti savo 

s h3/ ,  $  •  artimuosius, ju buvima salia. 
a Priklausomyb~ niekur neinyks! Netur~k tokios vilties! Svarbu, ar valdo tavo priklausomybe, ar tu 

pats imi valdzia jsavo rankas. • 
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bloga nuotaika pakeiia j geres 
ne; net palengvina santykius su 
aplinkiniais mon~mis - tampi 
laisvesnis, linksmesnis, ne toks 

jsitempes... Bet tai laikina b~se 

na. Ir a nebenoriu tokios dirb 

tin~s b~senos. 

Kiekviena diena a jau~iuosi 
lyg maas vaikas, kuris ie5ko 

nauju gelb~jimosi ratu, kurie 

neleistu v~l jkristi j priklauso 

mybe. Labai svarbu tokiais mo 

mentais artimuju supratimas ir 

pagalba. Tai didel~ pagalba pri 

klausomam mogui. 

Taigi, ir b~damas priklauso 
mas tu gali gyventi visavertj gy 

venima. Esm~: nevartoti tos 
mediagos, kuri ir daro tave pri 
klausoma. 

Zmogaus viduje yra daug 
daugiau stipryb~s ir galimyb~s 
is to pakilti nei jis jsivaizduo 
ja. 

Svarbu, kad neb~ 
tum vienas. Kad su 
tavimi b~tu ir tavo 
draugai, ir artimie 
ji, ir, aiku, profesi 
onal~s medikai. 

Ju itiesta profesionali pa 
galbos ranka reikalinga. Jie su 
teikia viltj, kad tau pasiseks 
jveikti visus psichologin~s ir fi 

zins abstinencijos sunkumus 
(o jie, patik~kit, bais~s). 

Klausimas: ar esi pasiruoes 

sumok~ti ta kaina, kaina kan 
ios, kuria patirsi lipdamas is 

duob~s. 

Atsispirti nuo dugno 
I bet kokios, taip pat ir i5 

analgetin~s priklausomyb~s ga 
lima i5eiti. Bet tam reikia be ga 

lo didel~s vidin~s motyvacijos, 

reikia tur~ti tiksla, d~l ko nori 
gyventi, nes kakada save uko 
daves, kad nenori gyventi, dabar 
turi isikelti tiksla, kuris prikel 
tu tave gyvenimui. 

Bet kad iliptum is 5io m~lo, 
reikia jkristi j pati dugna. Dugne 
susitinki su paiu savimi, ir turi 
spresti dilema: ar kilti i 5io dug 
no, ar ristis emyn link mir 
ties ... 

Pries sau pripazindama, kad 
esu priklausoma nuo tam tikros 
chemin~s mediagos, jutau g~ 
da, kalte, o atsid~rus duob~je Ka supratau? 
neb~ra Siu jausmu. Kod~l? Nes Ka supratau jkritusi j pri 
pradedi aikiai jausti, kaip tiksi klausomybe? Tai, kad a - ne 
tavo laikrodis, kaip vis maiau iuk5l~, ir tu - ne iukl~, jei ir 
lieka laiko . . .  laiko pagyventi gi esi priklausomas nuo kokios 
blaivu gyvenima. Ir tu turi apsi- nors mediagos. 
spresti: ar eisi nauju keliu, ar Taip, parklupom, bet ia  

ne? ne b~da, mes pajg~s atsisto 
Supranti, kad u tai irgi tu- ti... Nesvarbu, kokios proble 

r~si sumok~ti tam tikra kaina. mos mus kamuotu, visada yra 
g}45st;+;es,AA % ·%e A, 
·N'·i'»'as,S's %e + 3? 

Isigandau suvokusi, kokia 

galinga yra m~usu pasamon~ ir 
kaip atsargiai reikia suja elgtis. 

Kakada nor~jau tik vieno - is 
eiti i io pasaulio, bet neuteko 
jgu tai pa~iai padaryti. O kai 
usinor~jau gyventi ir pamaiau 

savo gyvenimo prasme, jau ne 

buvo j~gu kaka keisti. Organiz 

mas nuolankiai vykd~ ukoduo 

ta susinaikinimo program. 

Tai nebuvo alkoholis, narko 

tikai, bet tai buvo analgetikai, ku 

rie vykd~ chemine destrukcija or 

ganizme. Tai ta pati priklausomy 

b~, j kuria pakliuvus gyvenimas 

sukasi priklausomybiu uburtu 
ratu. Ar tai gyvenimas? Atsakysiu 

tiesiai - tai 24 valandas per para 

trunkantis komaras. 

Tik po daugelio 
metu suvokiau, 
kad a nebenoriu 
toliau taip gyventi. 
Nebenoriu gyventi 
nuo doz~s iki doz~s. 
Suvokiau, kad vai 
kyst~je pasamon~je 
paleista susinaikini 
mo programa ma 
nes nebetenkina. 

Pasamon~s j~ga 
Visi intoksikacijos simpto 

mai buvo bais~s (pykinimas, v~ 
mimas perdozavus ir pan.). Gal 
vos skausmai vis stipr~jo, o ne 
gavus laiku jprastos vaistu do 
z~s, lauydavo k~na. 

Nuo 2 table~iu laikui b~gant 
doz~ did~jo iki 10 table~iu per 
para... Duob~ buvo pasiekta, kai 
analgetiku doz~ per para pasie 
k~ 30-50 table~iu... 

Kai man buvo 5-eri, po to 16 
metu, as nor~jau, tiesiog svajo 
jau ieiti i5 Sito pasaulio, nes gy 

venimas buvo juodas, be grazes 
niu spalvu... Brendau, bet viltis, 

+ad greitai paliksiu sj pasaulj, 
suteikdavo nemoniku j~gu ko 
voti su ikilusiais gyvenimo sun 
kumais. Ir kas keisiausia, visa 
da igyvendavau, jveikdavau 
sunkumus ir atsistodavau ant 

koju. Paradoksas. 

Per para 

net 50 table~it 
Bet susinaikinimo programa 

'kkoduota dar vaikyst~je, ji jau 
mano organizme dar savojuo 
da darba. Kaip? Uaugusi dir 
bau negail~dama saves, daznai 
iki i5sekimo ribos. Mas~iau, kad 
taip dirba visi, jei nori ko nors 

gyvenime pasiekti. 

Prasid~jo nemoniki galvos 
skausmai, nesibaigiantys itisas 
dienas. Kadangi organizmas bu 
vo ant isekimo ribos, save to 

"nizuoti ir galvos skausmams 
jveikti labai pad~jo analgetikai. 
AS neinojau, kad ilgalaikis Siu 

mediagu, o ypa tokiu, kuriu 

sud~tyje yra didel~s doz~s ko 
deino ir paracetamolio, vartoji 

mas priveda prie analgetin~s 

priklausomyb~s. 
Vaistai ilgus metus mane 

~ve~", suteikdavo fiziniu ir psi 

chiniu j~gu, pad~davo jveikti 
sunkius galvos skausmus, kurie 
paadindavo mane is gilaus ry 

tinio mi ego . . .  

Reik~davo nemonisku pa 

stangu ir dideliu vaistu doziu, 

.kad gal~iau prad~ti darbo die 

na ir produktyvuma palaiky~iau 
visa likusia dienos dalj, ir taip, 
kad niekas nieko nejtartu. 


