
Aš mąstantis žmogus. Aš pats priimu teisingus sprendimus  

Pirmoji pagalba  

Apalpimo atveju, jei tavo draugas netenka sąmon÷s:  

•        Išvesk jį į gryną orą.  

•        Paguldyk ant dešinio šono.  

•        Patikrink pulsą.  

•        Patikrink, ar jis kv÷puoja.  

•        Jei ne, iškviesk greitąją pagalbą.  

•        Daryk jam dirbtinį kv÷pavimą.  

•        Po medikų apžiūros paaiškink, kas atsitiko.  

•        Duok jam atsigerti (tik ne alkoholio).  

•        Paklausk, kokį narkotiką vartojo, užd÷k jam ant galvos šaltą kompresą.  

   

   

12 patarimų, kaip tapti narkomanu  

   

1. Įtikink save, kad vyresnieji, kalb÷dami apie alkoholio ir narkotikų žalą, meluoja.  
2. Nusispjauk   į   tai,   kad,   pavartojus   narkotikų,   apsinuodijama, susergama AIDS, 

patenkama į kal÷jimą, nusižudoma, mirštama (per metus d÷l įvairių priežasčių miršta 2-
2,5% narkomanų).  

3.  Įtikink save, kad pirmoji tablet÷, pirmasis dūris yra nepavojingi (95% narkomanų  "pilnai 
s÷do ant adatos" po pirmojo dūrio).  

4. Vartok  kuo   dažniau   ir   kuo   gausiau,   nepaisant  to,   kiek   tai kainuotų, tur÷si 
garantiją artimiausiu metu tapti tikru narkomanu.  

5. Tam, kad tave ir tavo šeimą v÷liau persekiotų, grasintų,  muštų narkotikų prekeivos:  

• skolinkis ir manyk, kad tavo t÷vai turtingi ir už tave grąžins.  

• vok iš artimųjų   pinigus ir vertingus daiktus.  

• vartok narkotikus skolon.  

• nebijok t÷vų, tu juos apmulkinsi, nes jie tave myli arba neturi tau laiko.  

   



6. Nebijok pedagogų, nes tu žinai, kokie jie mulkiai ir kaip lengva juos apgauti.  
7. Galų gale, jei vartoti narkotikus tau trukdo mokslas, mesk mokslus. Tur÷si galimybę 

papildyti 3000 valkataujančių Lietuvos jaunuolių gretas.  
8.  Nebijok policijos.  T÷vai - tavo gelb÷tojai.  
9. Įtikink save, kad esi ypatingo talento menininkas, o narkotikai tau pad÷s sukurti 

pasaulinio garso šedevrus.   Tuo  tik÷jo  ir Elvis Preslis,    Viktoras   Cojus,   Džimis   
Morisonas,   Džimis   Hendriksas, Markas Balanas,  Kurtas Kobainas,  Fredis Merkuris,  
muzikantas ir didž÷jus Kristijonas, kurių šiuo metu jau n÷ra tarp gyvųjų.  

10.  Kad   nebūtum    vienišas,    lenk   savo   draugus   kartu   vartoti narkotikus.  
11. Būk  dosnus   ir   draugiškas,   negail÷k  savo   švirkšto   ir  adatos draugams. Įgysi 

neeilinę progą prapl÷sti pažįstamų ratą - jais taps AIDS centro specialistai.  

   

   

10 priežasčių, d÷l kurių narkotikams aš tariu NE  

   

•        Narkotikai sukelia  klaidingą palaimos jausmą.  

•        Narkotikai trukdo galvoti.  

•        Vartojant narkotikus,   atsitinka daug nelaimių.  

•        Narkotikai ardo draugystę.  

•        Narkotikai - daugelio ligų priežastis.  

•        Narkotikai priverčia žmogų vogti, imtis smurto.  

•        Narkotikai ardo šeimas.  

•        Narkotikai   -   vaikų   apsigimimo priežastis.  

•        Narkotikai  trukdo  žmogui dvasiškai tobul÷ti.  

•        Narkotikai  daro  žmogų silpną ir bevalį.  

   

   

Lengvabūdiškumas ir eksperimentai gali privesti prie priklausomyb÷s, tuomet Tu 

jau nebegal÷si atsisakyti narkotikų.     



Aš nenoriu, kad man taip atsitiktų:  

   

"Prakeikiau tą dieną, kai pamačiau kreką. Jis man kainavo viską: savigarbą, draugus ir 

žmones, kuriuos pažinojau, at÷m÷ bet kokį orumą" (penkiolikmetis);  

   

"Pripratau labai greitai. Nesp÷ji susivokti, o jau esi narkomanas " (šešiolikmetis);  

   

"Man priklausomyb÷ nuo narkotikų reiškia, kad esi visiškoje jų valdžioje. Jų reikia, kad 

išvis gal÷čiau ką nors veikti. Nebegaliu valdytis. Atsikeliu ryte ir skaičiuoju minutes, kai 

gal÷siu gauti savo dozę" (šešiolikmetis);  

   

”Blogai, kad daugiau niekam nelieka laiko, nes jį suryja narkotikai. Bet jei esi 

priklausomas nuo narkotiku, turi su tuo taikstytis. Narkotikai tau daug svarbiau ui viską 

gyvenime” (penkiolikmetis);  
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