Ahojky...
tak,jak bych měla začít nebo spíš čím bych měla začít,aby to mělo hlavu a
patu a bylo to ku prospěchu...
Tak pro začátek,je mi už 22 let,asi se divíte proč říkám už,když to zas
tak strašný věk nejspíš není,ale nechme si na to každý svůj názor...:)
Jak si tady čtu různé příběhy,různé zážitky v diskuzích a na úvodníku,a
tak...si říkám co se to vlastně kolem mě a né jen mě,kolem nás děje.Jak je
možné,že věc zvaná,zvané drogy nám lidem dokážou,tak moc ovlivnit život a
dělat z nás jejich "otroky"...je to tak jsme...
To,že řeknu,říkám,že beru jen občas či víjimečně,že to mám pod kontrolou
to je vše ok a i dost často pravda,ale i to stačí k tomu,abychom se tě
mi"otroky? staly...myslím,že hodně z vás to pochopí,jak jsem to myslela a
dámi za pravdu...:)
Je velice smutné slyšet,vidět jak 16tiletí si ničí život těmi to věcmi ač
většina z nich říká,že to má pod kontrolou,no možná,ale né úplně.To je jen
začátek,protože v tom to věku se nejvíc rozvíjejí naše schopnosti,naše
touhy,přání a spousta dalších důležitých věcí pro další život v budoucnu.A
když tohle vše viměníme za drogy,ikdyž v míře,tak náš život to ovlivní
navždy a až později si uvědimíme,že vlastně nic nemáme a hlavně jsme pro
sebe nic neudělali,nedokázali.
Proč píši zrovna o tomhle?
No,kdybych psala o užívání,zkušenostech apod.,tak by to bylo na velice
dlouho a upřímně nevím zda by se mi to chtělo psát,né proto,že bych se o
to nechtěla podělit,ale o to psaní.Ikdyž jak ted koukám,toho taky není
málo,ale co...
Takže k té otázce,proč o tomhle...,protože tohle přesně se stalo mě...asi
se nezdá,že by to bylo nějak zvláštní či nějak vážné apod.,ale je...
Člověk se pak neustále ohlíží za sebe,(aspoň tedy u mě to tak je...)a před
sebe a nevidí nic,vůbec nic.A věřte či ne,že je to zprominutím k
"zblití"-nic nevidět,nic nemít a v nic nevěřit...nevěřím ve smysl,ve
spravedlnost,ale hlavně v život...Možná vám to příjde směšné,fajn...,ale
mě už nee...tak pokud se k tomu chcete vyjádřit budu ráda:)
Můj e-mail: m.i.s.a.1983@centrum.cz
PS:určitě se dá začít znovu žít...když to najdu,tak budu ráda a budu se
snažit aby i ostatní věřily,že se to dá najít... Michaela jinak
fetnicka:)
jo a na chyby se vykašlete,dík...

