Mi az LSD?
* Az LSD (lizergsav-dietilamid) egy félszintetikus vegyület; a leghíresebb pszichedelikus drog.
* A folyékony LSD-t általában itatóspapírra (blotter)
csepegtetett kiszerelésben forgalmazzák. Ezek jóval
kisebbek egy átlagos bélyegnél (0.6 x 0.6 cm). A
folyékony LSD-t legtöbbször kockacukorra szokták
csepegtetni.

Mit csináljunk, ha valakinek bad tripje van?
* Vigyük egy csendes, nyugodt helyre, ahol
kényelmesen érezheti magát.
* Keressünk egy közeli barátot, aki meg tudja nyugtatni.
* Nyomatékosítsuk, hogy az élménye csak a drog
hatása miatt van, és hamarosan el fog múlni. Gyakorlott használók megpróbálhatják más irányba terelni
Mik a hatásai?
a trippet.
* Az LSD-élményt gyakran „tripnek”, „utazásnak” is * Ha teljesen kezelhetetlenné válik, önmagára, vagy
nevezik. A fogyasztó gyakran tapasztalja a hétköz- a környezetére veszélyessé válna (ezek szélsõségenapi valóság teljes megváltozását, amiben többnyire sen ritka esetek), hívjuk a mentõket.
kialakul egy összetett, összefüggõ eseménysor. A
trip általában négy részre különül el:
Légy óvatos!
* Kezdet - A bevétel után számított fél-egy órával, a * Az LSD elõhozhat lappangó mentális betegséget
színek élesebbnek tûnnek, a mozgó tárgyak csíkokat (pl. skizofrénia, paranoia). Ha a családodban elõforhúznak maguk után, a sima felületek „lélegezni” kez- dult már ilyen betegség, jobb ha nem használsz LSDdenek.
t.
* Felfutás – A második óra után a hatások egyre * A rosszul megválasztott környezet, rossz lelki
intenzívebbé válnak. Képi hatások bárhol megjelen- állapotban történõ fogyasztás, elvétett dózis mind
hetnek, alakok rajzolódhatnak ki a füstben, a tenyér- hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kialakult rossz
ben, a felületeken mozgó mintázatok rendezõdhet- utazás akkora traumát okozzon, hogy az a
nek be.
fogyasztás után is foglalkoztassa az embert. Ezek a
* Csúcs – A tér és az idõ fogalma megváltozik. mély érzelmek idõnként felszínre törhetnek. Gyakran
Gyakran egy pillanatban érzi magát a felhasználó, jele annak, hogy létezik egy megoldandó probegy teljesen más világban. Ezek az élmények lehet- lémánk.
nek misztikusak, spirituálisak - ez sokakat foglalkoz- * Extrém ritka (az összes felhasználó kevesebb, mint
tató téma. Egyesek megriadhatnak az intenzitástól. 1%-a) esetekben az LSD használata maradandó
* Lejövetel – 5-6 óra után a hatások elkezdenek érzékelési zavarhoz (Hallucinogen Persisting Pergyengülni, 8-10 óra után már nincsenek, vagy nagy- ception Disorder, HPPD) vezethet. Ez gyógyszereon gyengék, de érezhetõ a hétköznapi valóságtól sen kezelhetõ mellékhatás.
való eltérés, illetve az utazó gyakran próbálja * Soha ne vezess, vagy üzemeltess bármilyen gépet
felidézni és elemezni élményeit. Körübelül 12-14 óra LSD hatása alatt!
múlva lehetõvé válik az alvás, mely nagyon pihentetõ * Az LSD Magyarországon illegális, kábítószernek
élmény egy trip után.
minõsülõ anyag.

Mi a kannabisz?
* A kannabisz (Cannabis sativa, Cannabis indica)
egy elterjedt növény, melynek pszichoaktív
hatóanyaga a THC (delta-9-tetrahidrocannabinol)
* A kannabisz nõnemû növényének a legnagyobb
a pszichoaktív-anyag koncentrációja. Ennek
kiszárított bimbóit adják el marihuánaként.

lenhet hányinger, gyenge hallucináció, idegesség,
paranoia.
* Gyorsítja a szívverést, a szemek bevörösödhetnek, szájszárazság jelentkezhet.
* A kannabiszt egyre több országban használják
gyógyászati célból a krónikus fájdalmak, az étvágytalanság és álmatlanság csökkentésére,
különösen
gyógyíthatatlan
betegségben
Hogy fogyasztják?
szenvedõk veszik hasznát (multiplex sclerosis,
* A kannabisz leggyakoribb fogyasztási módja a rák, AIDS).
füst elszívása, de ételeket is készítenek belõle.
* Általában cigarettát tekernek belõle (joint), de Függõséget okoz?
rengeteg céleszköz rendelkezésre áll: vízipipák, * Sok ember használ rendszeresen kannabiszt,
bongok, vaporizerek, stb.
de nem jön létre fizikai függõség, és jelentõs
* Sütéshez általában vajban készítik elõ, de néha elvonási tünetekrõl sem számolnak be a
rögtön belesütik ételekbe.
fogyasztók.
* Sokan inkább a leveleket sütik, a rügyeket
meghagyják más fogyasztásra.
Mik a kannabisz-szívás hátrányai?
* Bárminek az elszívása, így a kannabiszé is,
Mik a hatásai?
károsíthatja a tüdõt, a torkot és a szájat.
* Kis dózisban a kannabisz relaxáló, ugyanakkor * A kannabisz büntetõjogi megítélése Európában
stimuláló hatású is.
széleskörûen változó, hazánkban illegális,
* Az érzetek felerõsödnek, gyakori például a nagy kábítószernek minõsülõ anyag.
étvágy.
* A kannabisz lelassítja a reflexeket, így ne
* Nagy mennyiségben (vagy potensebb vezessünk hatása alatt!
növényeknél) a hatások hasonlóak lehetnek az * Néhány ember idegesnek, kényelmetlenül érzi
LSD-hez vagy a pszilocibin gombákéhoz. Megje- magát a fogyasztás után.

