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Huumekierre joka ei tunnu loppuvan

Kaikki alkoi siitä kun kavereideni kanssa päätettiin kokeilla kannabista kun yks tuttu sitä poltteli.
Nuuskaa silloin käytin ja alkoholia hyvin harvoin. Ekalla kerralla tuli aivan kamala olo tuntui ihan kun
en olisi enää oikeessa maailmassa ja et olisin omassa kuplassa eikä kukaan kuule kun pyydän apua.
Ajatellin että en enää koske mutta ensiviikolla päädyimme taas polttamaan ja aloin nauttia siitä. Siitä
hetkestä aloin polttamaan lähes joka päivä, valehtelin vanhemmille että saisin rahaa mutta en
ajatellut sen olevan ongelma koska kannabis ei mielestäni ole vaarallista tai haitallista.
No sitten kuvioihin tuli lsd sitä kavereiden kanssa kokeiltiin ja se oli niin uskomatonta että sitä ei voi
sanoin kuvailla lsdtä kuitenkin käytin harvoin sitten tuli ekstaasi ja sitä käytin usein mutta kaverini
saivat minut vähentämään. Jossain kohta kuitenkin tajusin kun olin alkanut myydä tavaroita kotoa
että minulla on ongelma koska en osannut enää olla selvinpäin vaan aina piti olla sekasin. Sitten
kuvioihin tuli amfetamiini ja lääkkeet kaverini olo benzo koukussa mutta päätin lopettaa kunnes
kerran vedin bentsoja ja alkoholia kotona kaverini kanssa ja jäin kiinni ja jouduin sairaalaan siellä
kerron vanhemmilleni kaikista huumekäytöistäni ja masennuksesta ja ahdistuksesta.
Sain apua ja olin suljetulla noin kuukauden. Pääsin pois ja ajattelin etten enää koskaan koske
huumeisiin kunne yksi päivä kaverini kanssa vedettiin bentsoja meillä ja jäin kiinni taas jouduin
takaisin suljetulle. Pääsin kuitenkin nopeasti pois ja olin peräti 3Kk ilman huumeita kunnes päädyin
polttamaan pilveä siitä sitten alkoi taas kierre ja käytin taas kauan salaa äidiltä ja satunnaisesti jäin
kiinni ja vannoin lopettavani ja taas jatkoin nyt vähän aikaa sitten jäin taas kiinni pilvestä ja olin
myynyt paljon tavaraa kotoa. Nyt jään koko ajan kiinni valehtelusta vaikka en haluaisi valehdella se
vain tulee ulos mun suusta ja en osaa lopettaa sitä päätin että lopetan huumeet ja nyt tuntuu että
pystyn mutta niin paska olla henkisesti kun nään miten äitini kärsii ja koko ajan saa tietää lisää asioita
mitä olen myynyt halun oikeasti pois tästä kierteestä. Olen käyttänyt noin 2 vuotta. Kiitos jos jaksoit
lukea helpottaa avautua!

Source URL:
https://nuortenlinkki.fi/tarinat/lue-tarinoita/vuodelta/2021/huumekierre-joka-ei-tunnu-loppuvan

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

