Kábítószerek
Már a primitív korokban is nagy jelentőséggel bírtak ezek a szerek, már akkor is
használták őket gyógyítási, illetve szórakozási célra. Ezeket a szereket, és
hatásaikat már az ókori népek is igen jól ismerték. Az ópiumot például gyógyító
hatása miatt indiában még a XX. században is széleskörűen alkalmazták. Az
ópium ismerői, használói már korán rájöttek, hogy a szer huzamosabb ideig való
használata az emberi fizikumra és a pszihikumra is egyaránt negatív hatással bír.
Ezért már a középkorban is többször betiltották őket, azonban mégis olyan
jelentőségük maradt, hogy háborúk robbantak ki miatta. A kábítószerkereskedelem ma talán jobb üzlet, mint valaha. A drogbárók a termeléstől a
terítésig szigorúan ellenőrzik a kábítószer útját, katonai szintű fegyveres csoportok
védelmezik azt.
Drognak nevezünk minden olyan szert, amely a szervezetbe kerülve annak
működését megváltoztatja, s ezzel együtt megváltozik az ember közérzete,
hangulata és legtöbbször a magatartása is. Orvosi felfogás szerint kábítószer az a
gyógyszer vagy vegyszer, amely az élő szervezetben, elsősorban a központi
idegrendszer működésében olyan változást idéz elő, amely – akárcsak rövid időre
is – átalakítja az ember személyiségét.
Először etsünk prá szót a kábítószerekről általánosságban. A kábítószerek négy
fő fajtáját ismerjük, ezek a következők: Központi idegrendszeri depresszánsok
(gátlók), Pszichostimulánsok (serkentőszerek), Hallucinogének, illetve a vitatott
besorolású vagy összetett hatásmechanizmusú szerek (kannabinoidok, szerves
oldószerek, disszociatív szerek).
Hatásuk szerint az alábbi csoportokba rendezhetjük a kábítószereket:
Depressziós hatás: a központi idegrendszer reagálását lassító, tompító hatás.
Szomorú, levert hangulatot, szorongást, félelmet, feszült idegállapotot,
nyugtalanságot, pánikérzetet, a drog utáni sóvárgást előidéző érzelmi állapot.
Stimuláló hatás: Egyes idegrendszeri szerveket érintő „gyorsító, felpörgető” hatás.
Hallucinogén hatás: a központi idegrendszerben okozott fizikai és pszichikai
változás, amely érzékcsalódásokat, rövid ideig tartó – a valóságban nem létező
dolgok valóságként történő megélését jelentő -, színes, álomszerű látomásokat
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módszer a belőle készült gyümölcslé előnyeinek kiaknázása. Sokakszerint a
centrifugázás a megoldás arra hogy az össze növényi hatóanyag a növényben
maradjon. Egyes vélemények szerint elősegíti az emésztést, bár ez vitatható.
Felhasznált szakirodalom:
http://azember.co/?p=522
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Kannabinoidok
http://www.vital.hu/marihuana-agyban

