Mi a GHB?
* A GHB (gamma-hidroxi-vajsav) egy szagtalan
folyadék, enyhén sós ízzel, amit általában kis
üvegcsékben árulnak. Megtalálható por és kapszula formájában is.
* A nyugtatók közé sorolják, mivel eredetileg
altatónak fejlesztették.
* Egy hasonló drogot, a GBL-t szintén árulják
különbözõ neveken, a szervezetbe jutva a GHBvel megegyezõ hatásokat produkál.
Mik a hatásai?
* Kisebb dózisoknál az alkoholhoz hasonló
eufórikus hatása van, a fogyasztó boldognak, nyugodtnak érzi magát, könnyebben ismerkedik.
* Magasabb dózisoknál felléphet álmosság és
szédülés; néha hányást, izomgörcsöt és
eszméletvesztést okozhat.
* A túladagolás mindig eszméletvesztéshez vezet
(átmeneti kóma) és lelassítja a légzést. Néha,
alkohollal keverve a GHB veszélyes mértékben
lelassíthatja a légzést, ami már több halálesetet is
okozott.
Mi az adagolás?
* Egy teáskanál szájon át általában az átlagos
dózis, de az anyag erõssége természetesen nem
mindig megegyezõ. Az óvatos fogyasztók fél
teáskanállal kezdenek, és legalább egy órát várnak, mielõtt többet vennének be.
* A hatások általában a bevétel után számított 10
perc után, de maximum egy óra múlva jelentkeznek. Az elsõdleges hatások 2-3 órát tartanak.
* Nehéz megfelelõ dózist találni a GHB-vel. Egy

teáskanál megfelelõ lehet elsõre, de túladagolást
okozhat a második alkalommal. Ez függ a testtömegtõl, mennyi táplálék van a gyomorban és
más, nehezen meghatározható tényezõktõl.
* A hatások nem biztos, hogy 2 óra múlva elérik a
csúcsot. Sok túladagolás abból következik, hogy a
fogyasztók nem várnak eleget a következõ
dózisig.

Mi a pszilocibin gomba?
*Apszilocibin, vagy varázsgombák olyan gombafajok,
melyek pszilocibint tartalmaznak. Ez egy olyan vegyület, melynek hatásai igen hasonlóak az LSD-hez.
* A pszilocibin tartalmú gombákat sok õsi kultúra
használta vallásos rituálék során. A cél más tudatállapotok, valamint az istenek elérése volt.

Légy óvatos!
* A GHB alkohollal, vagy más depresszánsokkal
keverve különösen veszélyes, ez már sok halálesetet okozott!
* Önmagában a GHB túladagolása is veszélyes,
és életveszélyes helyzetet teremthet.
* Ne vezess GHB hatása alatt! Egy átlagos dózis
nagyjából annyira zavarja meg a motorikus
képességeket, mint 6 pohár alkoholos ital.
* A GHB rendszeres, mindennapi használata
fizikai függõséget okozhat, rendkívül kellemetlen
mellékhatásokkal.
* A GHB Magyarországon illegális, kábítószernek
minõsülõ anyag.
* Néhányan ételfestékkel színezik a GHB-t, hogy
megkülönböztethetõ legyen a közönséges víztõl.

Hogy fogyasztják?
* A gombákat sokféle módon lehet fogyasztani:
nyersen, ételbe keverve vagy teaként, frissen, vagy
szárazon tartva a késõbbi használatra.
* Nincs konkrét mód meghatározni a pszilocibin mennyiségét minden egyes gombában. A mérték függ a
fajtától, a gomba méretétõl és korától.
* Kis dózissal kezdeni a fogyasztást megfelelõ arra,
hogy elkerüljünk egy túl erõs tripet, és minimalizálja
annak az esélyét, hogy mérgezést kapjunk egy nem
megfelelõ fajtájú gombától.

Mi történik, ha valaki túladagolást szenved?
* Ha egy zárt szórakozóhelyen vagy és valaki
eszméletét veszti, azonnal hívd a mentõket.
* Amíg vársz a segítségre, próbáld meg stabil
oldalfekvõhelyzetbe helyezni a túladagoltat, így,
ha hány, nem tud megfulladni. Gyõzõdj meg, hogy
a légutai tiszták-e, szükség esetén tisztítsd meg.

Mik a hatásai?
* Kisebb dózisoknál a gombák relaxált érzést nyújtanak, mely nem sokban különbözik a kannabisz ezen
hatásától.
* A fogyasztók gyakran beszámolnak nevetésrõl, és
arról, hogy a dolgokat gyakran viccesebbnek találják,
mint általában.
* Magasabb dózisoknál az élmény LSD-szerû,
rengeteg képi és színhatás jelenik meg, vizuális hallucinációkkal kísérve, az eufória is gyakori.

* Egy gombával való „utazás” körülbelül 5 órát tart.
* A fogyasztók szerint a gomba által nyújtott élmény
sokkal természetközelibb más pszichedelikumoknál,
és kevesebb zavart okoz a felhasználóban az élmény
elemzése.
* Sok fogyasztó a pszilocibin-élményt spirituálisan
jelentõsnek fogja fel, míg mások zavarónak,
ijesztõnek találják.
Légy óvatos!
* A legnagyobb veszély a gombák kapcsán a rossz
fajbeazonosítás. Néhány gombafaj mérgezõ, hasfájást, hányást, hasmenést okozhat, ritka esetben
halált is. Ennek ellenére a pszichedelikum-fogyasztók
által elérhetõ gombafajták gyakorlatilag mindig
fogyasztásra alkalmas pszilocibin tartalmú fajok.
* Néhányan a nem mérgezõ pszilocibin tartalmú gombáktól is rosszul lehetnek.
* Ne vezess gomba hatása alatt!
* A gombák, - mint minden pszichedelikum elõhozhatnak lappangó mentális betegségeket és skizofrén jellegû pszichotikus tünetek léphetnek fel.
Ezeket nem a gomba okozza, hanem a „felszínre
emeli” a már meglévõ elváltozásokat.
* Pszilocibin gombák fogyasztása esetén is elõfordulhatnak bad tripek, azaz rossz utazások. Zavartság,
idegesség és pánik léphet fel, nagyon ritka esetekben
ezek néha újra jelentkezhetnek a fogyasztás után.
* A pszilocibin tartalmú gombák Magyarországon
illegális, kábítószernek minõsülõ anyagok.

