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Интервју со Ирена Молнар

„Не престанувајте со борбата сервисите да станат покорисни за безбедноста на корисниците,
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главните актери е неопходна за промена на законите, протоколите и праксите поврзани со
употребата на дрога при што веќе се менуваат трендовите.“
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Воведен збор

Морализаторскиот израз на популарниот јавен
дискурс кога е во прашање употребата на дроги
посочува на двојните стандарди на македонското
општество кое, пак, е сериозно зависно од кафе,
од цигари, од алкохол и од седативи. Од друга
страна, доколку супстанцијата е етикетирана од
јавноста како дрога во стереотипна смисла на
зборот (наспроти кафето, цигарите, алкохолот и
седативите), дури и рекреативната употреба на
дроги сè уште може да се третира како голема
„опасност“. Наспроти тешките приказни за
борбите со зависности, рекреативната употреба
на дроги подразбира нешто сосема друго. Без
оглед дали се работи за ритуална или употреба
во специјални прилики или, пак, „световна“
активност за релаксирање од интензивното
секојдневие, рекреативната употреба на дроги
подразбира секакви нијанси на позитивни
искуства: задоволување на човековата потреба
за трансцедентални искуства, едноставно
опушање или стимулирање, до грижа за
менталното здравје (употреба на ЛСД за третман
на различни ментални нарушувања). Рекреа-
тивната употреба на дроги подразбира и добра
информираност, добро познавање на
супстанцијата што ја користиме и на нејзиното
влијание врз нашето тело, перцепцијата итн.,
препознавање на ситуации кои носат можен
ризик и превенција на ризици, сè со цел
употребата да стане ултимативно доживување и
искуство. Во контекст на врската меѓу културата
и дрогите важно е да се започне со
нормализирање на рекреативната употреба на
дроги во македонското општество со
деконструирање на овие прашања во јавноста,
но и нормализација на државно ниво преку
правната декриминализација на рекреативната
употреба на дроги. Во овој број нудиме
перспективи, ставови, искуства, анализи на
секакви луѓе кои во многу нешта се разликуваат,
но се спојуваат во афирмативниот став кон
рекреативната употреба на дроги.

Од Уредништвото

drogi - politiki i praktiki е отворен за соработка со
сите заинтересирани за споделување ставови со кои се
промовира хуман третман на лицата што употребуваат
дроги. Доколку сакате да поднесете статија за објавување
или на друг начин да го помогнете списанието, ве молиме,
пишете на следната е-адреса: hops@hops.org.mk.

Ставовите изнесени во drogi - politiki i praktiki не
нужно ги одразуваат или се во согласност со ставовите на
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Илина Јакимовска предава на Институтот за
етнологија и антропологија. Веќе цела деценија
ја уредува и ја пишува рубриката за култура на
порталот off.nеt. Нејзината колекција чаеви во
моментов брои над 70 видови квалитетен чај од
целиот свет, послужени во внимателно бирани
чајници и шолјички. Досега има организирано
неколку јавни чајанки, со церемонија на гледање
на иднината на листови чај. Во моментов учи да
прави чајни коктели, со и без алкохол. Мечтае
пензионерските денови да ги мине на чајна
плантажа, некаде на Далечниот Исток.

Илина Јакимовска Најлесната од
лесните дроги:
листови камелија
синенсис

„Она по што вулгарниот хедонизам се
разликува од филозофскиот е
култивираноста во уживањето. Уживањето
без учество на свеста е погубно за душата.
Вулгарниот хедонизам во секој момент е
подготвен да жртвува, да искористи или да
злоупотреби. Филозофскиот хедонизам е
свесен за присуството на другите и не му е
толку до тоа да се задоволи себеси колку да
оствари еден складен и успешен однос.
Страсен, сетилен и полов, рафиниран,
елегантен и префинет, хедонистичкиот
ангел се грижи за отстранување на туѓите
грижи. Тој е секаде каде што некоја мајка
готви, пее и ја лула лулката, таму каде што
таткото го допира и го милува своето дете.
Тој е таму каде што рацете и усните се
спојуваат, онаму каде што се разменуваат
знаци на внимание, срдечни и пријателски
гестови, изрази на нежност. Тој наместо
светата водичка го претпочита виното, се
плаши од темјанот и повеќе ужива во
мирисите на некое сакано тело; нему му ги
должиме најубавите чувства, најслатките
пијанства, скапоцените и ефемерни јадења,
малите радости. Животното гесло на овој
пробувач на рајските јаболки би гласело
Carpe diem – искористи го денот! Мислам
дека со мирна душа би можеле да му го
препуштиме својот живот, за Танатос, кога
ќе дојде неговиот час, во своите бисаги да
спакува само тело кое согорело до
последниот остаток“.
(Мишел Онфре, Гастрономски ум:
филозофија на вкусот)



При крајот на 80-тите години на минатиот век, кога
бев средношколка, најкул место за излегување не
беше некоја фенси дискотека или елитно кафуле,
туку најобична, дури и во тоа време излитена –
чајџилница. „Галерија 7“ во Чаршија беше место за
средби на уметници и багабонти, на улични
филозофи и шпиони, на радикални верници и
безбожници, на луцидни умови и начнати души, на
убави луѓе кои, во меѓувреме, се расеаја, се
променија или тивко се одјавија од светот. Сите
нив – сите нас – кон ова сега веќе митско место нè
влечеше не само желбата за муабет и припаѓање
туку и вкусот на турскиот чај. Евтин, од оние кои се
продаваат по пазарите, а се увезуваат на тони,
катран црн, тој се служеше во мали чашчиња и дози,
како отров. Оние кои доаѓаа рано за да си фатат
место, и кои остануваа до доцна, добро го познаваа
неговото дејство. Според спомени на еден од нив,
кои се и ден-денес свежи, по испиени повеќе од пет
чаја, дејството почнувало да се манифестира низ
физички симптоми: блага вознемиреност од
непознато потекло, лесен тремор на рацете, благи
тикови по лицето. По рекордниот 11-ти, доколку не
се свртел некој круг околу Чаршијата на свеж воздух
со брзо одење, последиците можеле да бидат и
пострашни, слични на оние по испиен прекумерен
број енергетски пијалаци: тахикардија, потење,
халуцинации. Тогаш морало да се сврти на нешто
полесно – таканаречениот „оролет“, или греена
цедевита, за „спуштање“.
Да пиеш и да сакаш чај во нашава средина е тема
на бројни недоразбирања. Под „чај“ обично се
подразбира жежок пијалак кој се пие само кога
човек мора – кога е настинат или кога го боли
стомак. „Чајот“ притоа може да е направен од нане
или од камилица, да е планински или од липа, од
шипка или хибискус, спакуван во филтер-ќесичиња,
свеж или сушен. Но, оваа течност добиена со
потопување лековити растенија или овошки не е чај.
Чајот е посебна билка од родот камелии (Camellia
Sinensis) и она што во светот се нарекува chai
(албански, турски), cha (мандаринско-кинески), tsai
(грчки), te (исландски), tea (англиски), всушност е
пијалак добиен со потопување на исушени листови,
цветови и гранчиња од зимзелена грмушка која
најдобро успева во Источна Азија. Оттаму терминот
„овошен“ или „билков“ чај не е соодветен, а
недоразбирањето најдобро го надминуваат
Французите во чиј јазик постојат два термина за
двете различни работи: thé и tisan (чај и тисан –
билков или овошен топол пијалак).

Четирите основни типови – црн, улонг, зелен и бел
чај, се разликуваат само по степенот на
ферментација и оксидација (сушење) на истата таа
билка. Црниот е целосно ферментиран, зелениот
воопшто не е, улонг е некаде на средина, а белиот
се бере пред неговите листови целосно да се
отворат, додека се уште покриени со фини бели
влакненца, па оттаму и неговото име (често и
неговата повисока цена). Сите типови можат да
послужат како основа за ароматизирање – црните
најдобро одат со зачини како цимет, бергамот или
морско оревче и малку млеко; зелениот и белиот со
јасмин или со сушени овошја. Можностите за
комбинирање и експериментирање се неограничени.
Роибос или т.н. „црвен чај“ исто така технички не е
чај бидејќи се добива од друга, мешункаста билка
која расте во Африка и не содржи кофеин (односно
теин).
Каква врска има сето ова со лесните, односно
таканаречените „рекреативни“ дроги? Под
рекреативна употреба се подразбира користење на
психоактивни супстанции кои предизвикуваат
изменета состојба на свест заради задоволство. И,
иако звучи необично, во овие супстанции спаѓа и
кофеинот содржан во кафето, во чајот, па дури и
оној во некои безалкохолни пијалаци. Особено
богати со кофеин се црните чаеви, во кои може да
има (во зависност од видот и времетраењето на
попарувањето) и до 50 милиграми кофеин на голема

Рекреативна употреба на дроги
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шолја. Во споредба со кафето (до 165 милиграми на
голема шолја), ова звучи малку. Но, токму
уверувањето дека чајот „не е ништо“ во споредба со
кафето залажува, па оние навлечени на (црни)
чаеви може да консумираат и повеќе кофеин на
дневна база од некој кој се смета за „зависник“ од
кафе. Симболично е и тоа што чајот во
специјализираните продавници се продава на
грамови, како лек, но и како специфична дрога.
Разликата меѓу кафето и чајот сепак не е само
биохемиска, туку и социјална. Освен чајџилниците
во Чаршија, во Скопје нема специјализирани чајни
салони или клубови. Името на местата за
излегување, каде што повеќе се пие алкохол
отколку кафе, е „КАФичи“ а не „ЧАЈфичи“, а
вообичаена изрека е „ај на кафе“ (за многумина
истата покана со чај би звучела необично). Оттаму
љубителите на (вистински) чај често се чувствуваат
како изолирана „секта“ чиј хедонизам не наидува на
разбирање кај невоведените, па најчесто си пијат
сами дома, во медитација, сркајќи си ја дрогата
тивко, без тоа никој да го знае. Како чајни дилери
тие разменуваат сушени билки во теглички и
метални контејнери по мрачни сокаци, претходно
договорени со лозинка „И’ам нова пратка. Од

Малави“. Можеби дури и овој текст е кршење на
заветот за молчење меѓу „чајистите“, или на
англиски „теисти“, за кои подготовката, пиењето и
споделувањето на добар чај е нешто меѓу мистично
и еротско искуство. Како топчето зелен чај од кое,
кога е потопено во врела вода во проѕирен чајник
(таков специјално за оваа намена), во текот на
неколку секунди ќе никне цел букет цветови кои се
повеќе за гледање отколку за пиење.
И иако звучи изнасилено, и чајот може да е врска
со „оностраното“, но сфатено малку поинаку – како
обид среде нечистотијата на секојдневниот живот да
се создаде оаза, микровселена каде што ќе владеат
редот и спокојот. „Теизмот е обред втемелен на
почитување на она што е убаво меѓу нечистотијата
на секојдневниот живот. Тој е хигиена затоа што
наметнува чистота, економија затоа што покажува
повеќе уживање во едноставното отколку во
сложеното и скапото, тој е морална геометрија
бидејќи ја дефинира нашата смисла за размена со
вселената. Тој е, всушност, почитување на
Несовршеното, и скромен обид да се постигне нешто
што е можно, во оваа неозможна појава која ја
нарекуваме живот“ – пишува Какузо Окакура во
неговата позната „Книга за чајот“.
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„Каква врска има сето ова со лесните, односно таканаречените ’рекреативни’
дроги? Под рекреативна употреба се подразбира користење на психоактивни
супстанции кои предизвикуваат изменета состојба на свест заради
задоволство. И, иако звучи необично, во овие супстанции спаѓа и кофеинот
содржан во кафето, во чајот, па дури и оној во некои безалкохолни пијалаци.“



Поврзуван со зен-будизмот, чајот е често користена
метафора во зен коаните – приказни со поучна
содржина кои патот до спознанието го трасираат
преку интуицијата, а не преку рационалното. Една
од легендите за настанокот на чајната грмушка ја
поврзува со првиот патријарх на кинескиот зен-
будизам – Бодидарма. Дарма бил богат и разгален
индиски принц кој ги вкусил телесните наслади,
алкохолот, со еден збор сите „лесни дроги“. Но, во
еден момент одлучувајќи да се посвети на
духовното, тој станува патувачки монах, оддаден
исклучиво на молитвата и на медитацијата, и ден и
ноќ. Долго време се придржувал до оваа одлука, без

да се одмори, но дури и телото на истрајните
испосници понекогаш попушта – на крај Дарма
заспал. Откако сонот ја однел својата победа,
заветот бил прекршен, а чувството на вина огромно.
Дарма се казнува: со нож ги сече своите очни
капаци и ги закопува во земја. По некое време од
земјата никнала грмушка чии листови по форма
потсетувале на неговите очни капаци – Дарма ги
пробал листовите и ја открил магиската причест која
на очите им овозможува да останат отворени.
Токму како што ни беа, и ни останаа ширум
отворени нам, од чајот во „Галерија 7“.

Рекреативна употреба на дроги
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„И иако звучи изнасилено, и чајот може да е врска со ‘оностраното’, но
сфатено малку поинаку – како обид среде нечистотијата на секојдневниот
живот да се создаде оаза, микровселена каде што ќе владеат редот и
спокојот.“
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Неколку практични совети за подготовка на чај

Минимум прибор: сад за варење вода, шолјички за чај и чајник.

Вистинските љубители користат шолјички без рачки (наречени раку), а за тоа има
најмалку две причини. Првата е практична – ако ја фатите со рака и шолјичката е
премногу жешка, тоа значи дека чајот сè уште не е добар за пиење, премногу е
топол и потребно е да почекате за да не се изгорите. Втората е естетска – доколку
шолјичката е со рачки, под одреден агол сонцето или светлината би можеле да
фрлаат сенка и така да ја расипат чистотата на глетката!

Постапка:

Откако ќе се поттури со врела вода, црниот чај се инфузира (потопува) 5–7
минути.
Зелениот чај не трпи врела вода, па затоа таа прво треба малку да се олади или
да се тргне од оган пред да проврие. Ако се попари со прежешка вода ќе се
уништи. Тој се инфузира 3 минути. Како засладувачи се препорачуваат мед или
кафен шеќер. Боите на приборот треба да се исто така ненападни и чисти.

Градирање на квалитетот на чаевите:

Изразот “Orange pekoe“ кој често се среќава на кутиите чај не означува вид чај
(уште помалку има врска со портокал), туку степен на квалитетот на одреден чај.
Овој систем на степенување се врши според величината на листот и изгледа
приближно вака (од понеквалитетен до највалитетен вид чај):
D – dust, прав
FNGS – fanings, поголеми зрнца прав
BOP – broken orange pekoe, искршени ливчиња и стапчиња чај
OP – orange peкoe, чаеви од цел лист
FOP – fine orange pekoe, чаеви од цели листови и цвет.

Важно: секогаш проверувајте го рокот на траење. Црните чаеви можат да траат и
до две години, но зелениот и белиот не повеќе од шест месеци.
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Во ќесичиња или на грамови?

Обично се смета дека „слободниот“ (loose) чај е
поквалитетен од оној во филтер-ќесичиња, но тоа
не е правило. Ќесичето е практично бидејќи
овозможува полесно вадење на чајот од водата по
инфузирањето и му овозможува доволно простор на
чајот да се отвори (за разлика од металните
контејнери). Она што е јасно е дека чајот во ќесиче
не можете толку лесно да го процените со поглед
бидејќи за тоа да го направите треба да го скинете
ќесичето, односно да жртвувате барем едно. Некои
производители го користат ова за ќесичињата да ги
наполнат со прав, а да ги продаваат како чаеви од
цел лист (Orange pekoe).
Се разбира, на чајот можете да му се предадете и
без да ги знаете овие детали... Но, знаењето сепак
ви ја овозможува потребната култивираност која е
основа на секој образован, информиран, упатен,
свесен – хедонист.

„Љубителите на (вистински) чај често се
чувствуваат како изолирана ’секта’ чиј хедонизам не
наидува на разбирање кај невоведените, па најчесто
си пијат сами дома, во медитација, сркајќи си ја
дрогата тивко, без тоа никој да го знае. Како чајни
дилери тие разменуваат сушени билки во теглички и
метални контејнери по мрачни сокаци.“

Рекреативна употреба на дроги



Употребата на супстанции како начин да се
поттикнат енергијата и самодовербата е присутна со
векови. Сепак, во текот на последниве неколку
декади се зголеми употребата на познати и нови
супстанции за време на музички настани или други
густо посетувани места, но исто така се зголеми и
чистотата на овие супстанции. Кои ризици се
поврзуваат со ова и како можеме да одговориме на
нив?

И. М.: Во рекреактивни околности се употребува
прилично големо количество на алкохол и на дроги.
Доколку зборуваме за употребата на психоактивни
супстанции во околности поврзани со ноќниот
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живот, алкохолот и дрогите главно се користат како
социјален лубрикант со цел да се засилат искуствата
и/или пак за да се издржи подолг период на време.
Токму затоа ноќниот живот е важна област во која
треба да се спроведат стратегии за превенција и
намалување на штети затоа што употребата на
алкохолот и на дрогите оди рака под рака со акутни
здравствени и безбедносни ризици. Во
краткорочните ризици се вбројуваат акутни
здравствени проблеми, вандализам, насилство,
непријатни ситуации, непосакувано сексуално
однесување или пак однесување за кое подоцна
жалиме, управување со возило под дејство на
алкохол или дрога, како и социјални и безбедносни
проблеми, на пример продажба на дрога.
Долгорочната употреба може да предизвика
индивидуални проблеми, на пример со здравјето,
ризик од зависности, попречување на социјално-
емотивниот развој. Со појавата на новите
психоактивни супстанции во последниве години, во
краткорочните ризици исто така се вбројува и
смртта. Поради ова спроведувањето на програмите
во рамките на околности во кои се одржуваат забави
со цел да се информираат потенцијалните

Ирена Молнар дипломирала на катедрата за Социјална
антропологија на Филозофскиот факултет при
Универзитетот во Белград. Како антрополог работи на
неколку истражувања во регионот на Југоисточна Европа
на настани за електронска музика поврзани со културата,
со идентитетите и во последно време со употребата на
супстанции. Заинтересирана е за општествените аспекти
на употребата на супстанции што придонесе до
професионална кариера и ангажман во политиките за
дроги и нивната реформа. Со текот на годините учествува
во проекти за ранливоста на заедници како што се
ромската или младите изложени на ризик и се занимава
со застапување за имплементација на теренски програми
за ноќниот живот во Србија и во регионот. Коосновач е на
НВО Ре генерација каде што од неодамна ја врши
функцијата на извршен директор, откако 7 години
работеше како програмски директор. Работи и со видео
застапување и се интересира за истражувања поврзани со
новите начини на едукација и сензитивизација на
општеството за психоактивни супстанции и употреба.
Благодарение на ангажманот во политиките за дроги и
намалувањето на штети имала можност да работи во
повеќе организации на национално и меѓународно ниво,
каде што се стекнува со искуство во работата со млади
изложени на ризик во регионот на Западен Балкан.

Интервјуто го водеше Ивица Цековски

Интервју со
Ирена Молнар



корисници за ризиците е од суштинско значење во
денешнава култура на ноќен живот.
Загриженоста поврзана со употребата на
комбинирани дроги и алкохол од страна на младите
луѓе во ноќниот живот го поттикна развојот на
стратегии насочени кон измена на социјалната,
економската и физичката средина поврзана со
употребата на алкохол и на дрога, стратегии што
целат кон: измена на однесувањата и нормите
поврзани со употреба; создавање неповолни услови
за интоксикација; и намалување на можностите за
појава на проблеми поврзани со алкохол и со дрога.
Во време кога се јавуваат нови психоактивни
супстанции, тестирањето на дрогите (drug checking)
претставува стратегија за намалување на штетите со
која може да се спречат краткорочните ефекти и
можните исходи како што е предозирање.

Тестирањето на дрогите за првпат се појави во
почетокот на 90-тите години на минатиот век при
што денес ваквите услуги вклучуваат од брзо
откривање на основните состојки на лице место до
детална и прецизна идентификација и
квантификација на сите состојки во даден примерок.
Кои се практичните предности и недостатоци на
секој од овие различни пристапи? Исто така не
сакаме премногу да навлегуваме во техничките
аспекти, но кои техники се применуваат при
мобилното и стационарното тестирање на дрогите?

По несреќните настани што се случија во 2018
година, кога 5 млади луѓе го загубија животот во
различни околности поврзани со клупската сцена
или музичките фестивали во земјата, се јави голема
потреба од сервиси за тестирање на дрогите во
Србија. Поради ова НВО Ре генерација спроведе
опширно истражување на видовите тестирања на
дроги со цел да се откријат достапните опции и да
бидеме подготвени да ја одбереме најсоодветната
опција за нашата земја кога ќе го добиеме
конечното одобрение од властите за
имплементација на овие интервенции.
Предностите и недостатоците се разликуваат во
зависност од видот на сервисите за тестирање на
дроги. Врз основа на достапните финансии,
применуваните техники варираат од мобилни видови
кои вообичаено се засноваат на тестирање со
реагенси, односно најевтината опција, но исто така
и најнепрецизната, потоа колориметрични реагенси
кои исто така не се скапи, но се непрецизни, или пак
стационарен вид на тестирање како што е на пример

гасна хроматографија (ГХ) спарена со масена
спектрометрија (ГХ/МС), ГХ спарена со масена
спектрометрија спарена со масена спектрометрија
(ГХ/МС/МС) или пак ГХ спарена со квантитативна
„време на прелетување“ (time-of-flight) масена
спектрометрија (ГХ/КВнП/МС) (скап, но и многу
прецизен метод). Одредени организации во Европа
отидоа чекор понапред со дизајнирање на мобилни
лаборатории за да се понудат најпрецизни и точни
информации за супстанциите на корисниците каде
што се наоѓаат самите корисници – на забави и на
фестивали. Кога се работи за Србија и за другите
земји од Западен Балкан, сè уште не постои
законска рамка за тестирање на дрогите. Обидите за
промена на законите со цел да се олесни и да се
дозволи услуга од ваков вид не беа успешни, што не
значи дека не можеме да ги едуцираме корисниците
како да бидат безбедни и самите да користат
достапни алатки како што е тестирање со реагенси
за подобро да се информираат во поглед на
супстанциите што планираат да ги користат.

Интервју
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„Во време кога се јавуваат нови психоактивни
супстанции, тестирањето на дрогите (drug check-
ing) претставува стратегија за намалување на
штетите со која може да се спречат краткорочните
ефекти и можните исходи како што е
предозирање.“



Зошто е важно луѓето да знаат каков вид
супстанции употребуваат и во каква доза, и дали
може само таа информација да придонесе до
однесување со кое ќе се намали или минимизира
ризикот од рекреативната употреба на дрога?

Кога зборуваме за намалување на штети се мисли и
на воведување на едукации за употребата на
супстанции. Тестирањето на дроги значи
споделување на информации за содржината на
супстанцијата и може да влијае на одлуката дали да
се користи одредена супстанција, односно да не се
користи. Сервисите за тестирање на дрогите се
структурирани за три основни цели: да се спречи
употребата на особено опасно супстанции, да се
пренесе порака за безбедна употреба и да се
подобри фактичкото знаење на корисниците за
супстанциите и ризиците кои потекнуваат од
употребата на супстанции. Овие информации може
да го намалат ризикот од употреба на несакани или
животозагрозувачки супстанции и ќе придонесе
лицата да размислат дали ќе употребат одредена
дрога кога ги знаат можните ризици.

Наодите на сервисите за тестирање на дрогите
исто така може да се искористат за предупредување
на потенцијалните корисници. Како функционира
овој систем и која е неговата цел?

Сервисите за тестирање на дрогите преку кои се
нуди тестирање на локациите каде што се
одржуваат забавите или музичките фестивали нудат
информации за опасните супстанции, собираат
податоци за супстанциите на пазарот на дрога од
долгорочен аспект и можат да придонесат при
осмислување на систем за предупредување од нови,
неочекувани или многу опасни трендови на дроги и
нивна употреба. Претпоставувам во секој сервис
постојат процедури за работа на терен, но на
повисоко ниво сите информации собрани во Европа
се добиваат преку Системот за навремено
предупредување за нови психоактивни супстанции
опериран од страна на Европскиот центар за
мониторинг на дроги и зависности од дроги и
Европол кој игра голема улога при поддршката на
национално и ЕУ-ниво за подготвеност и реакција за
новите психоактивни супстанции (НПС).
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„Податоците од терен за трендовите на употреба на супстанции и за самите супстанции
се погодни за креирање на други сервиси и поефикасен одговор на употребата на
супстанции засновани на докази и на потребите на луѓето за разлика од неефективната
политика на нула толеранција и репресивните мерки во реалноста.“



Одредени лица тврдат дека со сервисите за
тестирање на дрогите, особено оние на терен, на
корисниците на дроги им се дава погрешно чувство
на сигурност и дека продавачите можат да ги
злоупотребуваат нив. Што може да се направи во
оваа насока?

Постои широка дискусија за предностите и
недостатоците на сервисите за тестирање на
дрогите. Според истражувањата, овие сервиси имаат
влијание на шемите на нелегалниот пазар, особено
кога продуктот јавно се идентификува како опасен.
Исто така се става притисок на произведувачите да
престанат да користат адултеранти во дрогите со
што се спречуваат штетите, па дури и
животозагрозувачкото влијание. Истражувањата
исто така покажаа дека тестирањето влијае и на
однесувањето на корисниците бидејќи повеќето од
нив одлучуваат да не ги користат откако ќе добијат
резултати што не ги очекувале при што ги
предупредуваат и пријателите. Бидејќи пристапот на
нула толеранција се покажа како неуспешен,
сервисите за тестирање на дроги, покрај
резултатите од самото тестирање, нудат и можност
да се понудат поддршка и информации. Со
тестирањето на дрогите се добиваат и долгорочни
податоци за супстанциите на пазарот на дроги, со
што се создава систем за потенцијално
предупредување против нови, неочекувани или
многу опасни трендови на дроги и нивна употреба
што е, секако ќе се согласите, подобро од
собирањето податоци за НПС единствено кога некој
ќе го изгуби животот или ќе заврши во болница.
Податоците од терен за трендовите на употреба на
супстанции и за самите супстанции се погодни за
креирање на други сервиси и поефикасен одговор на
употребата на супстанции засновани на докази и на
потребите на луѓето за разлика од неефективната
политика на нула толеранција и репресивните мерки
во реалноста, за жал, барем во Србија.
Спротивставувањето против сервисите за
тестирање на дроги се заснова на фактот дека
тестовите на терен имаат ограничен капацитет за
прецизно откривање на штетните супстанции и дека
сервисите можеби испраќаат контрадикторна порака
за ризиците поврзани со употреба и поседување на
контролирани супстанции. Опремата за тестирање
со реагенси најчесто се критикува поради големата
ограниченост во супстанциите што можат да се
откријат бидејќи не е веројатно дека тестовите ќе
откријат контаминанти или други токсични

соединенија во пилулите и со нив не може да се
тестира концентрацијата и високите дози на МДМА и
на метамфетамин кои често се фатални самите по
себе. Сепак, и покрај ограничувањата, со нив може
да се понуди решение при спречувањето на
непотребни смртни случаи, а во комбинација со
други стратегии, како што е образование за дроги,
употребата на дроги може да биде побезбедна за
лицата кои ќе се воздржат од ризично однесување.

Идејата дека употребата на дроги ќе продолжи и
покрај законските обиди да се ограничи нивната
достапност сѐ повеќе добива на тежина на
меѓународно ниво. Во одредени земји резултираше
со усвојување на попрагматични политики за дроги,
меѓу другото, преку специјализирани сервиси за
намалување на штети, вклучително и тестирање на
дроги. Ваквиот светоглед е сосема спротивен на
скапата и сѐ повеќе докажано неефективна
криминализација и гонење поврзани со
таканаречената „војна против дрогата“ која се
одвиваше во втората половина на 20 век. Што би им
препорачале на активистите во земјите каде што
личната употреба на дрога сè уште е
криминализирана со закон или во пракса?

Не престанувајте со борбата сервисите да станат
покорисни за безбедноста на корисниците, без
разлика дали употребата или дрогите се
криминализирани или не. Отворена дискусија со
главните актери е неопходна за промена на
законите, протоколите и праксите поврзани со
употребата на дрога при што веќе се менуваат
трендовите. Како активисти и работници за
намалување на штети вие ги имате податоците за
случувањата на терен со што сте чекор пред
рестриктивните мерки за кои знаеме дека не
функционираат. Не е лесно да се најде вистинскиот
пристап за дискусија со носителите на одлуки и
другите актери, но верувам дека е единствениот
начин за систематски промени кои ќе резултираат со
поопфатни пристапи засновани на докази кон
употребата на дрога, со сервиси како што се
намалување на штети и тестирање на дроги со кои,
всушност, можат да се спасат човечки животи.

Интервју
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Ана Чушкова Изменета свест во
неколку потези:
минијатурна лична,
универзална и
локална

Прв пат, формално, во школо, слушнав како
комплетниот молк, на тема дроги, прекинува на час
по македонски, кога професорката како фуснота
додаде, како била напишана Кубла Кан на Колриџ.
Самиот тој помен беше револуционерен, како
хипокризијата, и позиционираноста на школото,
институцијата која се занимаваше со нас, откако
некаква свест се има пробудено, како авторитарна,
секогаш со закана дека може да ти биде и мајка и
маќеа, и да се струполи врз тебе како тон од цигли,
значи конечно некаква искра на пријателска и
искрена поврзаност. Но, прејдовме на Ана Каренина,
љубителка на опиум, и молкот продолжи. Зошто се
фрлила под воз кој јуриша? – Можеби не било толку
очај, колку што било и бессознание? Еден прекорен
поглед го заврши тој разговор.
Тоа беше период, на доцните 90-ти, кога ја
изгубивме југословенската култура, каде што и
покрај социјализмот, имаше нечуени проблици во
уметноста најмногу, на либерализам и
прогресивност, но која е анегдотална, и колку
фактички тој либерализам постоел, а не е само
носталгија, е можеби тема за друга прилика. Беше
епоха во епилогот на кулминацијата на гранџот, кој
беше носечки звук, и неколку години после
самоубиството на Курт Кобеин, измачен поет со
наивност и несташлук на дете, икона од тој калибар

Дали луѓето се така составени, да бараат
оддишка во супстанци надвор од нас, кои
би го одземале притисокот од
психолошкиот експрес лонец, и
оневозможат и олеснат експлозија која е
неминовна, во рецепт на животот кој знае
да нè чукне по тилот, плукне во лице,
нагази на плускавец, или сосема да нè
онеспособи со удар во градите.

која се појавуваше во поп-културата еднаш во секоја
деценија или две. И беше џанак. Некако не ни беше
јасно дека тој не беше последица на тој факт, но
математиката беше јасна: сите неоспорни таленти
колку што можеше нашиот тинејџерски поглед да
досегне во хоризонтот го имаа тој заеднички
носител. „Доколку вратите на перцепцијата се
отворени, сè ќе ни се чини како што е:
бесконечно“ – вака се сеќавам на цитатот, сега
после 25 години и можеби по прв пат го гледам на
англиски: „If the doors of perception were
cleansed every thing would appear to man as it is: Infi-
nite“.
Значи во доцните 90-ти, како заклучок на 20 век,
една работа беше извесна, сè што можевме да
впиеме од спорадичните и измачени преноси на МТВ
на третиот канал, на радио, веќе и на интернет, по
концертите и журките и патот кон и од нив, кога сè
уште и неколку голтки пиво нè онеспособуваа,
музиката, книгите од било која ера и жанр: животот
нема да биде потполн доколку не експериментираме
со дроги. Не знаеме точно кои ќе бидат, и како ќе
изгледа, но едноставно нема смисла да се искуси
живот доколку целата култура која ја впивавме, и
даваше значење, контекст и сочност, естетика, па и
морален компас, не можеме сосема да ја разбереме.
Нешто како акапела пеење, а музиката на



слушалките е исклучена.
И беше извесно дека некој џоинт ќе улета, од
некого, во тој момент, некои постари, полукави и
поочајни од нас, ќе ни ги соберат парите. Ќе дуваме
камилица, или оригано, но конечно – ќе се случи.
Јас лично бев занемена од искуството, за кое и
после толку зборување, читање, објаснување,
нормално, немав референци кои ќе го доловат.
Занемев, но не сосема, знам дека кажав „луѓето
велат за трава дека е лесна дрога?!“ и сите
бескрајно се смееја. Но, после два реда искуство со
анксиозни напади и параноја, и нешто НТШ, бев
обесхрабрена, а и го ислушав целиот трип хоп што
го имав, неколку пати – конечно доби смисла. Се
обидов да читам, но фокусот беше очаен (додека
имаше луѓе кои тоа им беше помагало за спремање
испити!) и некако отпаднав од тој воз, на пушење
трава.
Но, иницијацијата ја пројдов, и можев да кажам
дека имав позади себе едно значајно човечко
искуство кое се провлекува откако луѓето се луѓе
онакви како што ги знаеме денес, на темели на
цивилизации, и ѕидини од култура. И како такво
никако не можам да кажам дека го зажалив, иако
вратите на перцепцијата во смисла на Алдоус
Хаксли, не беа прочистени, односно отворени, затоа
што до ден-денес немам пробано халуциногени
дроги, а тој се обраќа од позиција на човек кој

консумирал мескалин кој помогнал со перспективата
и отворени, односно прочистени врати.
Дали јас, или моите современици во слична
ситуација, би можеле да претпоставиме со сигурност
дека имале слични искуства, е прашање за кое
можеби статистиките само половично можат да ни
посочат – оние кои се заведени во легалниот
лавиринт, побарале медицински услуги како
резултат на хронично или рекреативно користење
дрога, но е секако прашање кое е дел од поширока,
ако не и филозофска дебата. Дали луѓето се така
составени, да бараат оддишка во супстанци надвор
од нас, кои би го одземале притисокот од
психолошкиот експрес лонец, и оневозможат и
олеснат експлозија која е неминовна, во рецепт на
животот кој знае да нè чукне по тилот, плукне во
лице, нагази на плускавец, или сосема да нè
онеспособи со удар во градите. Оддишка во форма
на десетминутна пауза на кафе (кое почнално да се
користи во Етиопија како би се задржал фокусот во
исцрпни религиски ритуали, но и ловечки походи,
откако забележале сточарите дека козите не спиеле
навечер откако јаделе од бобинките – барем таква е
легендата, за потоа да се прошири во Арапскиот
Полуостров) и цигара или три (тутунот е култивиран
уште 6 000 г. пр. н. е. од домородните Американци,
во 1 в. пр. н. е. е користен како билка користена во
религиозни обреди, а од 15 век колонизаторите ја

Рекреативна употреба на дроги
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„Потребата на човековиот род за трансцедентални
искуства е вродена.“



вратиле во Европа, од кога и се популаризира, на
начин кој го знаеме денес). Kафе и цигара, алкохол,
во нашата култура се толку интимно вплетени во
секој аспект што не предизвикуваат ниту реакција
ниту инвоцираат посебно внимание при нивниот
помен, супстанци со благи психотропни ефекти, но
во исламските култури – строго забранети. Исто како
што бил забранет за време на прохибицијата, а и
строго казнувана неговата консумација (освен за
луѓе во одминати години) во Америка пред
доаѓањето на колонизаторите. Цигарите споро, но
сигурно напредуваат до статус на целосно
стигматизирање во Северна Америка, но и Западна
Европа.
Самите овие забелешки укажуваат на тоа дека не е
прашање на специфична енкултурација и
социодизајн, кој има мрачен конспиративен тон,
каде што некој човек или група луѓе немале среќа
или разум или воспитување и морален компас, туку
дека овие искуства се универзални. Она што е
специфично е, ритуалите кои речиси спонтано се
развиле додека се приспособувале на локалното
социјално, па и духовно тло, кои не биле, пак, од
своја страна, изолирани од глобалното искуство и
култура. Како се одвива навигацијата легална,
медицинска, од аспект на намалување на штети – е
динамичен процес и процес кој никогаш нема да
биде конечен, но можеме да се надеваме дека ќе
биде усовршен колку е тоа можно, како човековата
природа и однесување ни станува поблиско. Овој
поход, на ниедно поле никогаш не бил напуштен, од
ниту еден аспек на човековите активности.

ЕНТЕОГЕНИ: „en“ [внатре, во], „theo“ [Бог] и
„gen“ [создава, креира] – неологизам кој либерално
ги олабавува стегите што може само еден термин да
ги внесе во поимањето на цели контексти и
принципи; алтернатива на „религиозна употреба на
психотропни, психоделични суптанци кои со тоа што
ќе ги воведат свештениците (шаманите,
магионичарите (во окултен смисол)), оние кои се
иницираат во таа улога, или пак: болните на кои им
треба интервенција, да се извадат од состојба на
болест, а во магиското мислење тоа би била
состојба на опседнатост од духови, на заразеност од
демони на пат на здравје, од ред во хаос, во
овоземност, во чистота. Магиското мислење сè уште
не е религиско. Тоа не му претходи, ниту му е
супериорно во цивилизациска смисла. Религијата не
е еволуција на магијата. Всушност, магиското
мислење по своите методи и логика има сличности
со научното мислење, логика на контролирање на
исходот, преку строго пропишани рецепти. Во
деведесеттите, кои за мене беа декада кога животот
и светот се отвори на поозбилно и пошироко ниво, и
го продолжив школувањето на книжевност, како
контраст во однос на конзервативноста што ја
сретнував во школувањето до тогаш, почнавме (или
за мене продолживме) да ги третираме овие теми на
академско ниво. Тоа беше епоха на почеток на
транзицијата, која никако не заврши, смена на
системи, вредности, на сите можни полиња, а во
еден момент најбуквално и егзистенцијален:
пролетта кога авионите на НАТО надлетуваа, го
пробиваа звучниот ѕид, полиците на супермаркетите
беа испразнети во исчекување на неминовната
војна, море од бегалци ја преминаа северната
граница, Албанците во кампови и по домовите на
роднините, а Србите, веројатно, исто така по
домовите на роднини и познаници. Скопје го
поплавија странски новински куќи, алкохол, таблети
за смирување, тие доминираа и имаше атмосфера на
„заминување со тресок“. Она што го слушнав на
вежбите и часовите тогаш беше дека овој тип на
периоди и простори, лиминални, гранични, лабилни,
се плодно тло на тоа магиско делување и мислење.
Бајачки, ТВ-тарот – експерти, астролози со
сертификати беа новина, но згрозеноста на
научниците и академиците беше насочена повеќе
кон свртувањето кон религијата, кон
конзервативизмот, регресија и деволуција барем
еден век поназад, наместо да грабаме час поскоро
за да го надоместиме она што го изгубивме во таа
деценија, и заглавивме во затворот на Европа, или
како што уште попрецизно знаеше да се каже
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„… отаде површната параноја предизвикана од издрогираното тело се крие симптомот на идеализираниот и
хомогенизирачки социјален (социјалистички) систем – другото, вонземно, бедно и чудно тело; тело што
посакува и што ја напукнува, избива на површината и ѝ се заканува на здравата телесна политика, и ја
каталогизира и мобилизира неизбежната можност и желба за бегство, трансформација, и/или да се биде друг
и на друго место. “

резигнирано „Балканот стана европската зоолошка“.
Таа дијагноза, дека лиминалноста ќе нè однесе во
состојба на хаос наместо ред, со самиот факт што
тоа мислење го воведовме во свеста на голема
врата, беше погрешно лоцирана. Две децении
подоцна сè уште транзитираме. Супкултурата, или
културата, која беше надвор од ѕидините на
академските уметници, беше повторно: јазик на
револуција, јазик на клоцање и борба, против
пропаѓање и заборавање на цела една генерација, и
повторно: тој страв излезе оправдан. Патувањата,
вклучувањето во културата на Европа, кои иако беа
тешки да се изведат, со визи, и малку пари, и
учествувањето во културниот живот таму – ние
прифатени веројатно како егзотични животни, но и
носењето на музичари, уметници, држењето на
секое ќоше на културата, значеше одржување на сè
послабиот пулс во живот. Некои одеа на транс-
фестивали, во Турција, во Грција, Унгарија – каде
што рекреативната употреба на психоделици се
подразбираше. Некои на рок-фестивалите во Србија,
Унгарија, некои што имаа можност и во Британија,
некои на аџилак во Гоа.
Но, да се вратам на магиското мислење кое се
обидов да го посочам како живо и здраво, до ден-
денес, но не како застарено, комично, примитивно,
нецивилизирано мислење. Односот на
психоактивните супстанци со класичните елементи
на тој систем, начинот на кој универзално – која и
култура да ја изберам како пример, ќе ги содржи
(магионичар, свештеник, кој со точно одредени
критериуми, вклучувајќи и консумирајќи

психоактивни суптстанци како би стапил во контакт
со натприродниот свет, во својата иницијација, а и
последователно, кога ги користи како средство за
лечење, одредено место, одредено време, каде што
има способност и исклучителна контрола врз својата
душа, душата на предците, на демоните – нијансите
зависат од култура до култура), сега, и овде е
одвоена. Психоактивните супстанци, без разлика
дали се халуциногени, стимуланси (ритуално
земање, на пример, тутун или кафе) или имаат
депресивно својство на централниот нервен систем
(користат како анастетици) – се секуларизирани. И
со тоа го добиваат статусот на рекреативни дроги.
Дали ова разведување е резултат на силниот фат
на религијата, посебно монотеистичките кои во
нејзините најортодоксни и радикални форми е
лишена од оваа форма на човековото однесување,
освен виното во христијанството или тутунот,
кафето, црниот чај во сите останати..., веројатно, и
како обид да се искорени паганството, па како
резултат се пресликало во правно-легалниот систем
и потоа конечно ова однесување е сосема
идентично на „ловот на вештерки“ каде таа култура
бега во илегала и во подземјето.
Дали е тоа резултат, што од друга страна,
консумирање на психоактивни супстанци е
патологизирано, од страна на медицината, слично
како и со правно-легалниот статус, можеби не
сосема без основа, не би можела да кажам, но
можеме да лоцираме, дека ситуацијата како што ја
знаеме сега, го има заодено овој пат, во периодот
на прохибицијата.
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„Психоактивните супстанци, без разлика дали се
халуциногени, стимуланси (ритуално земање, на
пример, тутун или кафе) или имаат депресивно
својство на централниот нервен систем (користат
како анастетици) – се секуларизирани. И со тоа го
добиваат статусот на рекреативни дроги.“

Да го земеме овој опис како пример „...пејотл, мал
кактус, кој е домороден на Северно Мексико, и кој
предизвикува шарени халуцинации“. Оние кои го
јадат имаат застрашувачки или комични визии, и
неговото пијанство трае два до три дена пред да ги
спушти. Оваа билка е користена како храна од
Чичимеците; ги одржува и им дава храброст да не
се плашат ниту од битки, ниту од глад или жед;
кажуваат дека ги чува од каква било опасност.
Други билки чии ефекти, сè уште не се проучени,
се чини дека се користеле како наркотици; помеѓу
нив биле вегетативните делови на тлапатл, едно од
соланацае, и семки од микситл. Но, оние кои
најчесто биле спомнувани во литературата биле
фунги, „свети печурки“ кои биле сервирани на
гостите на почетокот на банкетот. „Првата работа
што била консумирана на оваа слава беше мала
црна печурка, која ги опијануваше мажите, и им
даваше визии; исто така, им даваше склоност кон
похотност. Тие го јадеа пред изгрејсонце... со мед; и
кога почнуваа да се чувствуваат топли во образите,
почнуваа да танцуваат. Некои пееја, некои липаа,
толку беа омамени, а причината беа овие фунги; ги

имаше и оние кои не пееја, седеа тивко,
размислувајќи. Некои се гледаа како умираат и
плачеа; некои се гледаа како се распарчени од диви
ѕверови; или како се збогатуваат, и се гледаа како
се господари на бројни робови... Кога опиеноста
предизвикана од овие печурки ќе одумреше, тие
зборуваа помеѓу себе за визиите кои ги имале.“ Овој
опис не звучи драстично различен, ако и има
некаква различност од искуства кои би можеле да се
одвиваат денес и овде. Разликата е следна: таму
консумирањето на тутун било задржано за
свештениците и во медицината, а консумацијата на
алкохолот строго и брутално казнувана! Може да се
забележи дека колонизаторите го забележале тој
поредок, и организирано и смислено ги „поплавиле“
со алкохол со разорни последици. Ова е показател
за улогата на регулацијата на психоактивни
супстанци, која рака во рака со природата на
човековата психа и синдромот на „забранетото
оружје“ може да има последици кои ни се познати.
Во општествата каде што монотеистичките
религии, дури и во секуларно уредување, се
водечки, ритуалите на кафе, цигари, а и алкохол не
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се во сферата на другоста, консументите не се
„странци“, не се спектакл, дури ниту кога преоѓаат
во сферата на зависноста, односно патологијата.
Нечистотијата е задржана, последниов век, морална
и физичка, на оние кои се од другата страна на
законот, и со тоа уште еднаш покажува колку
политиките во сите форми се битни и во која мерка
(и личното е политичко! Телото на жената е поле на
борба, овде поочигледно и поотворено во светло на
политичката клима на Западот во моментов само
зашто таа борба е придвижена).
Можеби првата лекција, која ќе треба некако да се
пренесе на нашите сограѓани, е: потребата на
човековиот род за трансцедентални искуства е
вродена. Таа во овој момент е секуларизирана и
демократизирана, но во зората на човештвото била
поврзана со религиозниот живот и духовните
искуства. Исто толку стара е и вештината и
познавањето на луѓето за ботаниката и
етномедицината. Познавањето на билките, и
нивните својства, на еден обичен жител на
Амазонот, забележале мисионерите и
колонизаторите – е еднаква на специјализирана

ботаничка енциклопедија. Опиумот се спомнува
уште во Одисејата: Хелена го зачинила виното на
уморните и ранети војници, и со тоа ги окрепила.
Тоа го позиционира во 10 в. пр. н. е. Оралното
знаење дека се користел за смирување на плачот на
бебињата е забележан уште во древниот Сумер.

Морална конзервативност и рекреативна употреба
на дроги
Приближувајќи се кон крајот на оваа деценија,
ситуацијата околу марихуаната е помалку
збунувачка. Во 2017 година, Законот за контрола на
опојни дроги и психотропни супстанции се чинеше
дека беше донесен нагло и речиси без најава –
обично контроверзни промени се очекуваат кога
анонимно се пушта пробен балон или „мистериозен“
пропаганден материјал е пуштен и залепен по
јавните површини како припрема, којашто овој пат
изостана) – бидејќи статистиките беа: 25 % од
тинејџерите пробале канабис, бројка која може
слободно да навести дека расте во погорните
старосни групи. Ќе споменам дека е кофигуриран од
една страна да биде декриминализиран доколку е
произведуван во медицинска употреба, а од друга,
да се подразбира дека таа операција не може да
биде поверена на просечен земјоделец, туку е скапа
каде што дури и оние најмалку склоните да се
налепуваат кон конспирациски теории, се насетува
(односно сега, во 2019 веќе се знае) дека ако не
државата, „државниците“ ќе ги држат уздите.
Пропагандниот програм, кој за многумина беше
здраворазумско размислување, беше ретрограден.
Во голем дел, менталитетот, колку и да каска, со
толку великодушна и сесрдна поткрепа од
„државата“ неизбежно следи, и се рефлектира.
Стигмата се чини дека е подигната – но, не сосема,
од една страна глобално западната цивилизација
оди кон декриминализација и легализација, а како
стојат работите со ЦБД-маслото и најави од
Малборо, излегување од сива и црна економија и во
комерцијализација: таа е на пат да го заземе
местото на тутунот.
Од една страна, имаме вести како: „А фирмите

коишто произведуваат медицински канабис, покрај
тоа што помагаат на тешко болни лица, вработуваат
и 300 граѓани низ целата држава, бројка која само
ќе се зголемува. Ја повикувам да погледне во
смиреноста и спокојството кај само едно детенце кое
се бори со епилепсија кога го прима лекот од масло
од канабис. Да не зборувам за помошта кои овие
лекарства ја даваат при справување со другите
болести.



Се прашувам, што имаат Силјановска и Мицкоски
против новите 26 илјади работни места во нашата
земја, што имаат против инвестициите, против
развојот на земјоделството и против растот на БДП?
И конечно, што имаат против здравјето и против
употребата на канабисот во медицински
цели?“ (фејсбук-статус на Заев)
А од друга: „На 15.09.2019 во 03:30 часот

полициски службеници од СВР Скопје на подрачјето
на Бит Пазар го привеле Б. М. (22) од Скопје, затоа
што при извршен преглед кај него била пронајдена
марихуана. По документирање на случајот, против
него ќе биде поднесен соодветен поднесок.“ и :
„Активистката Моника Ристовска е осудена на една
година затвор, за неовластено производство и
пуштање во промет наркотични дроги, психотропни
супстанции и прекурсори од член 215 став 1 од
Кривичниот законик. На 10 мај оваа година на улица
во Куманово, беше приведена Моника Ристевска, по
што е извршен претрес во нејзиното
престојувалиште во Куманово и се пронајдени 14,46
грама канабис“.
Налетувам на луѓе кои отворено палат џоинт на
клупа во Центар, млади, но веќе возрасни луѓе кои

сведочат дека консумирањето на канабис не е
некакво табу, што се однесува до нивната фамилија,
но сепак, коментари по социјални мрежи кои не се
малкубројни, запрепастуваат во жестината со
моралната осуда без разлика дали станува збор за
масло од канабис или т.н. тешки дроги, кои се
најозлогласени, дури и меѓу корисниците, и кои
подлежат на стигматизација, и интернализирана
омраза и презир зошто подлегнуваат кон такво
однесување, па потоа како начин да ги стишаат тие
гласови, на самолекување и повторно ги користат.
И тука во оваа морална и легална конфузија,
некаде опстојуваат рекреативните корисници, кои
себе никогаш не би се ставиле во таа категорија, па
затоа е тешко да се „пребројат“, барем не во овој
момент, кога како изгледа има културолошко и
генерациско поместување. Дали очекував дека
доколку прочачкам ќе најдам: рејверите прават
МДМА и ЛСД, електрашите спид, рокерите хорс,
народњаците алкохол... Едноставно овие категории
се застарени и можеби истражување далеку
посериозно од моето ќе потврди дека општеството е
мапирано по други, апдејтирани категории. Со
зборови како „апдејтирани“. Дојавите од надвор се
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„Во доцните 90-ти, како заклучок на 20-от
век, една работа беше извесна, сè што
можевме да впиеме од спорадичните и
измачени преноси на МТВ на третиот
канал, на радио, веќе и на интернет, по
концертите и журките и патот кон и од нив,
кога сè уште и неколку голтки пиво нè
онеспособуваа, музиката, книгите од која
било ера и жанр: животот нема да биде
потполн доколку не експериментираме со
дроги.“
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дека милениумците (кои се синоним за „младината“,
но всушност се генерацијата родена помеѓу 1980 и
2000) се ужаснувачки питоми. Не се заинтересирани
за секс, и озлогласени се по апстиненцијата на сè,
единственото овердозирање е од серии на
Нетфликс, неколку сезони од вечер на екс. Но, Ген-
Екс, е веќе друга приказна.
Колку тоа е пресликано локално? Веројатно до
некоја мера. Интересно е што, слично на
консумирањето на алкохол до крајот на 70-те, сега
рекреативното консумирање на супстанци се
однесува на „бело“ или кокаин, трава и алкохол. И
тоа нема дискриминација или дистинкција, во која
журка, промоција, галерија, свадба ќе залутате. Ова
е впечатокот кој го добив од неформални разговори,
во рок од неколку недели, и кое се поклопува со
веста, која беше невообичаена, на вестите од овој
тип: „Во акцијата на полицијата во која беа уапсени
четворица дилери на дрога, од слобода се лишени
уште 12-мина кои купувале кокаин, а кои, како што
велат од МВР, биле менаџери на кафе барови, ноќни
клубови и ресторани, потоа адвокати, директори,
банкари и вработени во јавна администрација“.
Реакцијата веројатно е во некоја мера на злорадост,
посебно на понижените и стигматизираните толку
долго време, на толку крвнички начин – протестите
за преместувањето на центрите за лечење на
зависници, некаде на маргините на градовите, и
маргините на погледите, каде што сите што се
„неподобни“ треба да бидат изолирани и
острaтизирани, од погледите на децата, мајките
(кога знаеме дека и деца и мајки имаат потреба од
медицинска помош!), на начин на којшто беа
дочекани деца со посебни потреби во групен дом, во
обид да се стави крај на институционализираност,
слично на тоа како се справуваат редовно со
кучињата скитници. Но, ова е само најава дека
медицинската заедница, па и на намалување на
штети, ќе има на своите раце зависници кои не се
само зависни од алкохол и опијати, што значи дека
конечно ќе треба да се работи на модел на
лекување кој нема да биде компатибилен со
одредена фармаколошка формула, но тоа не е
темата сега.
Она што морам да го споменам кога веќе имам
шанса е: дека елементот на едукација е клучот и
клучен. Тоа е нешто што го имавме во 90-те, кога
имавме пристап на интернет околу 1 час месечно, и
тоа интернет кој беше прилично оскуден, сепак ја
имавме Маргина, и неколку активисти и пионери во
оваа област, кои допираа и до нас, тинејџерите,
преку сите можни гласила до кои можеа да дојдат,

уште кога бевме наивни и невини на тема на кои
било дроги, освен пиво: иако ни оддалеку не
комплетна претстава, но сепак некаква, во што се
впуштаме. Се плашам да помислам дека, сепак била
покомплетна од онаа што ја има денес еден
тинејџер во истата ситуација.
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добро влаЈанаки Митровски работи како адвокат од
2012 година. Има магистерска теза со наслов
„Легализацијата како начин на сузбивање на трговијата
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е жесток поддржувач на легализацијата/декрими-
нализацијата на сите психоактивни супстанции за лична
употреба. Автор е во правните списанија „Правник“ и
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локален економски развој, туризам, развој на секторски
вредносни ланци и рамномерен регионален развој.
Живее во Прилеп, а работно е активен низ цела
Северна Македонија и земјите на Западен Балкан. Од
2016 година е активен поддржувач на повеќе граѓански
иницијативи за воведување на полиберални политики
за канабисот.

Јанаки Митровски Рекреативна употреба
на дроги

За мене како граѓанин кој повеќе од половина
живот консумира канабис на редовна основа,
дополнително и како човек кој се залага за
декриминализација на употребата на сите
психоактивни супстанции и крајно како адвокат кој
практикува кривично право, не е лесно да направам
дистинкција и дадам јасна дефиниција за тоа што е
рекреативна употреба на дроги. Да го земемe за
пример канабисот како најупотребувана „дрога“ во
светот која со задоволство ја консумирам. Дали
секојдневното консумирање канабис може да се
нарече рекреативно или можеме да говориме за
адикција?
Најчестиот синоним за рекреативна е ретка или
повремена употреба на дроги. Во поглед на
канабисот тоа ретко е случаj, а кога се во прашање
потешки психоактивни супстанции, на пример
хероинот и кокаинот (т.н. hard drugs), препорачлива
е ретка употреба, пред сè од здравствени причини.
Но, факт е дека употребата на потешки
психоактивни супстанции создава сериозна
зависност која порано или подоцна се манифестира
како секојдневна (зло)употреба со сериозни
последици по здравјето, од кои причини и
кривичните дела поврзани со дроги се сместени во
главата на кривични дела против здравјето на
луѓето во Кривичниот законик. Затоа овој простор ќе
го искористам за анализа на злоупотребата на
системот за принуда во насока на гонење на
уживатели на психоактивни супстанции без правен
основ.

Во ниедна земја каде што личната употреба
на психоактивни супстанции е
декриминализирана или системот ја
толерира не само што нема зголемена
употреба на психоактивни супстанции туку
и сосема спротивно има генерално
намалување на нивна консумација
независно дали е тоа Португалија, Чешка
или трета земја. Наспроти стереотипите,
токму тоа е водење на мудра државна
политика со бенефити на повеќе полиња.



Фамозниот член 215 од Кривичниот законик кој
таргетира психоактивни супстанции како
инкриминирачки предвидел цела палета дејствија
кои може да му се стават на товар на еден граѓанин:
неовластено произведување, преработување,
продавање или нудење на продажба или заради
продажба купување, држење или пренесување или
посредување во продажба или купување на друг
начин, неовластено пуштање во промет наркотични
дроги, психотропни супстанции и прекурзори. И
ваквата законска норма е сосема во ред и е во
смисла на меѓународно правните обврски преземени
од државава со ратификување на сите три големи
конвенции на ОН кои се однесуваат на дроги.
Но, во пракса постои сериозен проблем на
толкување на инкриминирачкото дејство – „држење
заради продажба“ или „заради продажба купување“.
Самиот проблем настана во 2009 година кога КЗ
беше менуван по којзнае кој пат, но овојпат со
навидум квалитетна измена – воведување на
привилегиран став во член 215 – помало количество
дрога. Оваа навидум позитивна измена на КЗ е
измена со која државава ја имплементира
меѓународно преземената обврска, а тоа е
препораката на конвенциите висината на санкцијата

inter alia да зависи и од видот на дрога воден по два
критериума – можност на психоактивната
супстанција да создаде адикција и опасноста која ја
носи по животот и здравјето.
Но, наместо оваа одредба да им помогне во пракса
на обвинителите да можат да разликуваат случаи во
кои се работи за уживатели наспроти дилери, овој
член доведе до конфузија и прогон на уживатели
бидејќи ЈО на РМ во 2009 година донесе
Задолжително упатство во кое, небаре е
законодавец, сам, без никаква консултација со
експерти од ова поле, психијатри, адиктолози,
медицински лица, активисти и сл. си одреди кои
количини ќе се сметаат за помали – пет грама за
канабис, два грама за кокаин и хероин, без да ги
третира и останатите психоактивни супстанции, на
пример екстази. Секоја заплена над оваа количина
по автоматизам носи обвинение поради „држење
заради продажба“.
За жал, првостепените судови ги прифаќаат овие
обвиненија и постојат илјадници кривично-правни
предмети во Македонија во кои уживатели на
психоактивни супстанции се обвинети и се осудени
без никаков доказ за намера за продажба при што
треба да се има на ум дека намерата за продажба е
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„Рекреативната употреба на психоактивни
супстанции имало и ќе има без разлика на тоа
колку ќе врескаат луѓето со предрасуди.“



умислено дејствие кое треба да се докажува,
односно недопустливо е само да се наведе една
злокобна реченица дека од количеството е јасно
дека се работи за намера за продажба. Секако,
посочувам примери каде што количината на
запленети психоактивни супстанции не е
значителна, иако ја надминува имагинарната на
јавниот обвинител, бидејќи ќе се согласите тешко ќе
го убедите и најлибералниот судија дека килограм
канабис ви се за лична употреба.
Поседувањето и употребата на психоактивни
супстанции, освен ако тоа не е на јавно место, НЕ СЕ
ЗАБРАНЕТИ во Македонија. Дури и Законот за
прекршоци против јавниот ред и мир предвидел
прекршок ако на јавно место се оддавате на
психоактивни супстанции, иако и овој член
консеквентно се злоупотребува бидејќи се глобат и
граѓани кои само поседуваат дрога на јавно место, а
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не ја консумираат. Застарените сфаќања за
употреба на канабис кај нас сè уште се актуелни и
најголемиот дел од постарата популација сè уште се
противи на либерализација на законските одредби
поврзани со употребата на наркотици. И тоа
воопшто не е нелегитимен став, но барањето на
казнени мерки без акцентирање на останатите
фактори е контрапродуктивно, непотребно ги
стигматизира уживателите и ги оптоварува и онака
тенките ресурси на органите на прогонот.
Тврдите противници на рекреативната употреба на
дроги и особено нивната декриминализација
потенцираат дека ваквиот пристап ќе доведе до
експлозија на употреба на психоактивни супстанции
притоа посочувајќи земји каде што се практикува
строг пристап по ова прашање, особено фалејќи ја
ниската преваленца на употреба на психоактивни
супстанции во тие земји. Неспорно е дека постојат

„Алкохолот е проклетството на Земјата – прави
да се караш со земјопоседникот, да пукаш во
него, но и да ти недостига.“ – ирска поговорка



такви авторитативни земји, но како граѓани треба да
се запрашаме дали сме подготени да се откажеме
или да си ги ограничиме сопствените права и
слободи на име на некаква си пропадната војна
против дрога. Воедно сосема е неточно тврдењето
дека декриминализацијата на употреба на
психоактивни супстанции би довело до експлозија
на нивната употреба и ова може егзактно да се
потврди.
Во ниедна земја каде што личната употреба на
психоактивни супстанции е декриминализирана или
системот ја толерира не само што нема зголемена
употреба на психоактивни супстанции туку и сосема
спротивно има генерално намалување на нивна
консумација независно дали е тоа Португалија,
Чешка или трета земја. Наспроти стереотипите,
токму тоа е водење на мудра државна политика со
бенефити на повеќе полиња. Секако тврдите

противници на декриминализацијата на личната
употреба на психоактивни супстанции немаат
против ако се опивате до смрт бидејќи тоа е во
согласност со закон.
Рекреативната употреба на психоактивни
супстанции имало и ќе има без разлика на тоа колку
ќе врескаат луѓето со предрасуди. Да не бидам
погрешно разбран, воопшто не охрабрувам кого
било да употребува психоактивни супстанции, тоа е
пред сè личен избор. Но, апсолутно се залагам за
тоа употребата на психоактивни супстанции да биде
декриминализирана во Македонија, но не на начин
на кој си го замислува оваа извршна власт преку
монополизирање, на пример, на канабисот и
отворање (во 2020 година) на три пилот-локации за
слободно консумирање канабис во Битола, во Скопје
и во Струмица. Нема да е тешко да се претпостави
кој ќе ги добие тие локации.
Модели има многу, а оној кој сметам дека е
најсоодветен е државно детерминирање која
количина на психоактивни супстанции е за лична
употреба преку соодветно законско решение,
едукација на органите на прогонот, соодветна
помош во форма на правни и лекарски совети за
уживатели. Средствата за овие нови трошоци ќе се
добијат со паметно менаџирање на постоечките
средства и пренасочување на ресурсите кои ги
троши државава за овластени службени лица при
МВР, обвинители, судии и казнено-поправни
установи, и на среден и долг рок оваа политика без
сомнение ќе доведе до намалување на употребата
на психоактивни супстанции без изложување на
прогон на корисниците, но и соодветна помош за
нив кога ќе се процени дека е потребна.
Неможно е и од казнено-правен, но и медицински
аспект државава да го преземе овој пазар преку
легализација на психоактивните супстанции.
Пречката е пред сè правна, но и медицинска – факт
е дека сите психоактивни супстанции, освен
канабисот, носат ризици по животот и здравјето на
корисниците, а државата презела обврска дека ќе го
заштитува здравјето на луѓето преку прогон.
Корисниците, како и претходно, ќе се снабдуваат од
црниот пазар со сите ризици кои ги носи тој.
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– Што ќе се напиеш?
– Сок.
– Зошто? Да не си болен?
Секој барем еднаш во животот има доживеано
ваков дијалог. Одиш на гости, те прашуваат што ќе
пиеш, ти велиш сок. И го добиваш она чувство дека
наеднаш сите зјапаат во тебе. Затоа што сите
навистина зјапаат во тебе. Како штотуку да си
паднал од Марс каде, со оној Мет Дејмон кој го
заборавија таму, сте барале вода, ама сте нашле
ракија. И не сте ја испиле.

Тука и таму
Навистина е вака кога на гости ќе побараш сок. А
на менито бела и жолта ракија, „узо“ и „мастика“,
црно и бело вино, ликер од ова, она и ова онаквото,
плус едни пријатели донесоа виски и коњак, ама ти
сок сакаш. Зошто е ова така? Затоа што кај нас тоа е
нормално. Алкохол е нормално да се пие. И не, не
зборувам за екстремни случаи. Не зборувам за
тешки форми на алкохолизам. Или трагедии
предизвикани во пијана состојба. Зборувам за оние
деведесет проценти народ што живее на Балканот.
Пијат сок само кога се болни. Алкохолот е
секојдневие. И сите имаат слични објаснувања.
– Кај нас тоа е традиција.
– Малку алкохол е добро за здравје.
– Понекогаш е потребно да се опуштиме.
Ова се најчести коментари. Тука е и образовниот
алкосистем. До седма или осма година веќе ти дале
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Александар Русјаков, писател Не станав орел

да пробаш пиво. Во средно нема проблем ако на
прослави, родендени или слави, тераш вино со
фамилија. Патем, веќе знаат дека си почнал да пиеш
кога излегуваш со друштво. Имај мерка, не
претерувај, тоа се советите. Со полнолетство веќе
пиеш жестоко со „стариот“.
Во тој период се учи ритуалноста. Старите те учат
дека чашка ракија наутро е добро за циркулација.
Ручек не се почнува без салата и една „жолта“. Ако
се руча месо, се пие вино. По јадење, секако, ладно
пиво. Кога би нè истражувале антрополози, нема
многу да се потат околу нас. Нема тука тотемизми,
шаманизми, не знам какви заебани иницијации,
затворени табуизирани општествени структури.
– Што ќе се напиеш? – го прашуваш антропологот
кој штотуку влегол кај тебе дома за да ги проучи
есхатолошките остатоци во тебе останати од твоите
предци како генетски записи.
– Сок – вели вадејќи диктафон.
– Зошто? Да не си болен?
Сосема различно искуство доживеав со холандска
фамилија. Накратко за тоа. Заеднички ручек во
скопски ресторан. Со мене, брачен пар и две деца.
Децата на возраст од петнаесет и десет години.
Поголемиот син заинтересирано го разгледува
шишето пиво.
– Сакаш пиво? – прашувам.
Неговото лице покажува дека сака пиво. Очигледно
веќе го пие со другарите. Се врти кон родителите.
– Никако – свика мајката.

ГАНЏА ГАНДИ

Мир, брате
Спокој, сестро
Љубовта е молитва
Тивок бунт од лулето на светлината
Насмеан отпор под капата на вселената
Пост за Бога против отровите на демоните
(од збирката песни „Голтка восхит од солзите на
вечноста“)



– Нема шанси – додава таткото.
Се почувствував чудно. Како да сум му понудил
џоинт. Намерно го споменувам џоинтот. Ме
заинтересира нивната реакција. Ги прашав на таа
тема. Ми рекоа дека им изгледа ненормално на дете
да му се дава алкохол. Им објаснив како стојат
работите кај нас. Ми вратија со муабет дека
понормално е да го видат како пуши марихуана,
отколку да пие алкохол. Алкохолот, за разлика од
марихуаната, ми рекоа, е опасна играчка,
смртоносно опасна играчка.

Зависност
Зошто почнувам вака? Сакам компаративно
набљудување на проблемот. Не дека овде имаме
некој проблем. Различни средини и сфаќања.
Различни традиции и ритуали. Таму марихуаната е
секојдневие, тука алкохолот. И полека доаѓаме до
суштината. Рекреативно користење на лесни дроги.
Велам лесни, оти со тешките дроги нема заебанција.
Не се помрднувам од ова стојалиште. Сум искусил
речиси сè на таа тема низ животов.
Хероинот не може да го разбуди Џим Морисон во
тебе. Па, и марихуаната не те прави Боб Марли. Да
се занесуваш дека ќе станеш Тони Монтано
шмркајќи „бело“ е малоумно. Сеедно што во
последно време слушам некои „копиљаци“ како
објаснуваат дека коката е само малку појак апер, па
океј било да се користи рекреативно. Не знам од кај
го собрале муабетов. Нема ништо рекреативно во
хероинот и кокаинот. И ние како „копиљаци“,
мислејќи дека е рекреативно, еднаш во неделата

„дувавме“ солинарска боја, па се збогувавме со
бааги мозочни клетки. Солинарска боја ви е онаа
сребрена боја за ќумци што ако ја ставиш во кеса и
дуваш во неа, почнуваш да халуцинираш. Тоа трае
ужасно кратко, а ти се претвораш во идиот. Ај, да не
им давам идеи на новиве „копиљаци“.
Сакам да кажам, нема играње и рекреација со
тешки дроги. Низ животов изгубив неколку
познаници кои тргнаа рекреативно со хорс и бело.
А-ха, заминаа на вечните ловишта гадно
уништувајќи се себе и своите најсакани. Ловеа во
матно, па станаа улов. Тоа е „рекреација“ која може
да води кон зависност. А зависноста е болест.
Проблемот е што сите сме на некој начин зависни.
Сите сме болни. Речиси и да не сум запознал човек
без зависност. Исклучоците вообичаено го
потврдуваат правилото.
Постојат најразлични зависности. Ако фатам да
набројувам, роман ќе треба да напишам. Ние
најчесто одбиваме да ја забележиме својата
зависност. Со нас секогаш одат милион оправдувања
ако некој ни ја посочи. Па зборуваме будалаштини
мислејќи дека тоа е разумно.
– Не сум цел ден пред телевизор, одвреме-навреме
ѕиркам за да бидам во тек.
– Па само јас ли играм „игрици“ по неколку дена не
излегувајќи од соба, пола свет го прави тоа.
– Само ти личи дека јас сум 24 часа на интернет,
мене тоа ми е работа.
– Подобро да пијам цел ден кока-кола, отколку
ракија, така?
– Е што, да не умрел некој од многу чоколадо?
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„Проблемот е што сите сме на некој
начин зависни. Сите сме болни. Речиси
и да не сум запознал човек без
зависност. Исклучоците вообичаено го
потврдуваат правилото.“



– Јас морам секој ден да јадам свинско, тешка
работа имам, ми треба енергија.
Милион оправдувања, милион будалаштини. Кафе
и цигари. Политика. Секс. Автомобили. Шопинг.
Дрога. Сите зависности во себе ја носат
опсесивноста. Опсесивноста секогаш е опасна. Сте
се запрашале ли зошто нема зависници од добри
дела? Од давање милостина?
– Знаеш, јас во денот мора да испијам неколку
кафиња, инаку не функционирам.
Ова сте го чуле.
Ако во денот не му помогнам на некој во неволја,

како да не сум жив.
Вакво нешто може да најдете само во духовни
книги или научна фантастика.
Такви сме ние луѓето. Склони кон зависности.
Склони кон пороци. И секогаш ја осудуваме туѓата
зависност, туѓиот порок. Својот никако да го
видиме. Ако некој ни го посочи, се оправдуваме.
Оттука на секој треба да му е јасно дека зависноста
од дрога е иста како зависноста од интернет, секс,
шопинг и слично, само првава може побрзо да те
убие. И нормално, глупаво е друг да осудуваш за
неговата болест/порок/зависност затоа што и ти си
имаш своја. За крај на овој дел, ќе ви посочам еден
личен пример.
– Не е океј да пушиш трева од сабајле до вечер –
му велам на својот пријател – не си во ритам, губиш
концентрација, изгледаш како цело време да спиеш.
– Не е убаво по цел ден да седиш пред компјутер и
да јадеш џанк фуд, а навечер да се налеваш со
пиво – ми враќа тој – гледај колкав си се направил!
Дебел си. Губиш здив. Немаш сила. Па уште три
кутии цигари на ден.
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– Пред компјутер ми е работата, јадам за да не
губам време, а пиво навечер мора да се напијам –
кажувам будалаштини правдајќи се.
– Тревата ме смирува, само со неа може да истерам
ден, инаку ќе полудам – кажува будалаштини
правдајќи се.
Сами проценете.

Не станав орел
– Не мораше толку да се изнапишуваш – ми вели
совеста – за дури сега да тргнеш со поентата.
– Јас сум писател и мразам поенти – враќам – мене
пишувањето ми е зависност, дрога без која не
можам да живеам.
– И мораш сите нас да нè малтретираш со твојата
зависност?
– Како што рекол Данило Киш, јас пишувам зашто
не знам да правам ништо друго, а тоа го правам
подобро од другите.
– Што...? Се дрогираш со пишување?
– Не, дрога земам рекреативно, а пишувам со
наркоманска зависност.
Што ли значи тоа да користиш дрога рекреативно?
Многумина тоа едноставно ќе ви го објаснат.
– Па, одвреме-навреме знам да запалам џоинт.
– Понекогаш ми се оди на журка, онака добро да се
изнаиграм, па земам екстази.
– Знам на два три месеца да шмркнам малку бело,
чисто поради релаксација.
Тоа се објаснувањата. Океј сум со тоа.
Додека се образував како личност и писател
поминав низ многу замки. Некои тоа го нарекуваат
искуство. Не сум баш сигурен. Искуството треба да
те направи помудар. Јас не се наоѓам за таков. Како

„Ние најчесто одбиваме да ја забележиме својата
зависност. Со нас секогаш одат милион оправдувања
ако некој ни ја посочи. Па зборуваме будалаштини
мислејќи дека тоа е разумно.“



и де е, бев вљубеник во книжевноста, а нешто во
мене врескаше дека сакам да бидам писател. Им се
восхитував на Есенин, Буковски, Превер. Сакав да
пијам и да пишувам како нив. Со алкохолот ми
успеа. За малку ќе станев алкохоличар, а немав ни
факултет завршено. Поезијата ми беше „срање“.
Потоа се фатив со битниците. Таму дрогата играше
главна улога. Пробав речиси сè што имаше да се
проба кај нас. Ама никако не ми одеше реченицата
или стихот како кај Керуак и Гинзберг. Многу
полесно можев да станам зависник отколку добар
писател. Карлос Кастанеда силно ме потресе. Како
јас да ги стигнам тие чудесни светови? Мескалин и
псилоцибин. До нив немаше начин како да стигнам.
Ама јадев хавајски и мексикански халуциногени
печурки. Не се претворив во орел. Добив гадна
алергија. И тоа не ме направи подобар писател.
Ниту ми го изгради стилот. Со тек на време сфатив
дека креативното „јас“ можам да го изградам само
јас, барајќи го во себе. Никаква дрога тука не
помага. Само може да заебе. Со јадење ЛСД не се
станува Вилијам Бароуз или Хантер Томпсон. Јас
изедов ЛСД со намера да пишувам расказ. Завршив
пред телевизор, зјапнат во атлетски натпревар и
трипував дека сум таму. Неколку дена потоа, сосема
чист, успеав да го напишам расказот за тоа како
сакам да напишам расказ под дејство на ЛСД. Ова го

пишувам за сите оние кои мислат дека дрогата ќе им
помогне на нивната уметност. На оние млади луѓе
кои сега ја откриваат уметноста во себе. Само
уметноста во вас може да ја открие уметноста во
вас.
Поентата е во последната реченица
Но, каде е тука потребата барем малку да се
одвоиме од напнатото секојдневие? Од забеганата
цивилизација? Од неподносливото темпо на
животот? Користење дрога рекреативно. Тоа беше
прашањето. Дали би напишал текст за рекреативно
користење на дрога?
Веќе напоменав, тука ги отфрлам тешките дроги.
Но, сепак треба да се внимава на термините.
Спротивно на рекреативно, понекогаш е редовно, а
понекогаш зависност. На пример, треба да се има
редовен секс, ама е опасно, како од сè друго, да си
зависен од него. Редовно користење дрога не е баш
паметно. Како и алкохол. Како и џанк фуд. Но, да се
испие вино, да се испуши џоинт, одвреме-навреме,
секако е во ред. Дури, ако јас се прашувам,
препорачливо е. Нормално, освен ако телото не го
одбива тоа. Има луѓе кои едноставно не поднесуваат
алкохол. Или марихуана. Но, доколку е обратно, јас
мислам дека навистина е во ред да се консумира
одвреме-навреме. И тука нема да го злоупотребувам
фактот дека вино, пиво, ракија, во мали количини
добри се за телото, за крвта. Марихуаната, тоа веќе
и малите деца го знаат, е лек. Ама, никако со
претерување. И премногу користење витамини е
опасно за организмот. Баланс постои во
универзумот. Мора да го има и во нас.
Да се има мерка, рекле старите. И во право се.
Значи, не зборувам за медицинско користење, туку
за едноставна релаксација. Оти на умот, телото и
душата, треба да им се даде малку опуштање.
Во трката за пари и кариера, среде ова модерно
лудило што нè опкружува, каде животот сè повеќе
се забрзува, а ние трчаме како безумни по успех и
моќ, не слушајќи се ни себе, ни меѓу себе, и така,
додека умот и телото ни врескаат во агонијата на
себенепрепознавање, за да не се најдеме полудени
или со метастазиран канцер насекаде под нападот
на илјада стресови, добро е да се запре, да се
затворат за миг очите, да се испуши џоинт, да се
испие пиво, да се опијани од вино, да се свитка
хашиш пред спиење и да се препушти душата на
мир и мечтаење, оти со следното будење напаѓаат
пороците, зависностите од материјална удобност,
потрошувачка безумност, бездушна саможивост,
волја за моќ и полтронска послушност, елитистичка
надменост или користољубива понизност.
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Рекреативна употреба на дроги

„Само уметноста во вас може да ја открие
уметноста во вас.“



Најпрво, не постои ниедна медицинска установа во
светот која го дефинира канабисот како лек. Сè што
имаме досега се медицински студии кои го
испитуваат влијанието на канабисот врз здравјето
на луѓето. Фармаколошката индустрија, пак, го
препознава канабисот како лек и нуди за профит
производи од канабис во вид на медикаменти.
Државите се сега исправени пред предизвикот да
дефинираат лек од канабисот за специфични
состојби или болести.
Мојот став е дека секоја употреба на канабис дава
бенефит за здравјето на луѓето. Проблемот во
дефинирање на медицинска наспроти рекреативната
употреба е проблем на правење строга дистинкција
меѓу физичкото и менталното здравје. Со други
зборови, бенефитот од употребата на канабисот за
менталното здравје на корисниците се занемарува и
се преформулира како уживање, задоволство,
односно рекреативна употреба. Корисниците на
канабис без проблеми по физичкото здравје сепак
чувствуваат бенефит поради олеснување на
симптомите на анксиозност, стрес, несоница и
слично, симптоми карактеристични за човекот на 21
век. Во нашето опкружување секој знае барем еден
човек кој рекол дека консумирањето канабис му
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Филип Достовски (Зелена алтернатива) Секоја употреба на
канабисот е
медицинска

помага за опуштање. А што е опуштањето ако не
намалување на симптоми на анксиозност, особено
социјална анксиозност или стрес? Конечно, што е
здрав, а што болен човек? Дали за здрав човек се
смета човек кој живее без заболување или за
здравјето на човекот треба да размислуваме во
пошироки рамки?
Јас сметам дека приоритет во овој процес на
регулација на употребата на оваа супстанција треба
да биде безбедниот пристап до канабисот за сите
луѓе, а работа на сите нас како чинители во
општеството е да промовираме одговорна наспроти
неодговорна употреба на канабис наместо
медицинска наспроти рекреативна.

Во светот сè повеќе се актуелни дебатите
за рекреативна наспроти медицинска
употреба на канабисот. Всушност, и темата
на овој број на магазинот е токму
рекреативната употреба на дрогите. Во овој
кус текст ќе се обидам да го образложам
мојот став дека секоја употреба на
канабисот е всушност медицинска употреба.

„Приоритет во овој процес на регулација на
употребата на оваа супстанција треба да биде
безбедниот пристап до канабисот за сите луѓе.“



Став
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„Приоритет во овој процес на регулација на
употребата на оваа супстанција треба да биде
безбедниот пристап до канабисот за сите луѓе.“

„Државите се сега исправени пред предизвикот да
дефинираат лек од канабисот за специфични
состојби или болести.“

„Проблемот во дефинирање на медицинска наспроти
рекреативната употреба е проблем на правење строга
дистинкција меѓу физичкото и менталното здравје.“



Светот за растафаријанството дозна благодарение
на реге-музиката. Растафаријанството е верска
секта од Јамајка која верува во божeствената
природа на покојниот етиопски цар Хајле Селасие.
Духовниот и верскиот систем на растафаријанизмот
се развил за време на суптилното и субверзивно
дејствување против наметнувањето на белите
господари (црнците на Карипските Острови се
потомци на робовите кои се донесени од Африка).
Со други зборови, растафаријанците наизглед ја
прифатиле верата која им е наметната, но Библијата
и целокупното христијанство ги „прочитале“ на свој
начин. Имено, во прогонството на еврејскиот народ
се препознале себе си, додека Вавилон – како
симбол на еврејското прогонство – во него го
препознале белиот човек. Еврејскиот сон за нивно
враќање во родниот Цион тие го имаат
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Јасмина Пијанманова Растафаријанци, реге
и марихуана

протолкувано како нивниот сон за враќање во
Африка, односно во Етиопија, под закрилата на
тогашниот сè уште жив Хајле Селасие.
Растафаријанството не е високо организирана
религија. Многу растафаријанци сметаат дека тоа
воопшто не претставува религија, туку „начин на
живот“.
Името на ова движење потекнува од првобитното
име на Хајле Селасие – Рас Тафари Маконен.
Тафари означува создател, додека Маконен значи
ангел.
Марихуаната во религијата и културата на
растафаријанците има статус на „света билка“.
Друго е да се зборува за употребата на марихуаната
меѓу исчезнатите Скити, а друго е да се соочите со
неа во една жива, општествена заедница во
денешницата. Многуте имиња кои ги имаат

Регето се поврзува со растафаријанското
движење кое поттикнувало враќање на
афричката дијаспора во Африка,
обожавање на етиопскиот цар Хајле
Селасие како божество (неговото вис-
тинско име било Тафари Маконен, а
титулата пред да стане цар му била „рас“ –
принц), како и со ритуалното користење
„ганџа“ (марихуана).

Јасмина Пијанманова е дипломиран етнолог и
магистер по културен менаџмент. Магистерските
студии ги има завршено на Универзитетот за
уметност во Белград на Унеско катедрата за
културен менаџмент и интеркултурен дијалог.
Долги години работи во граѓанскиот сектор во
областа на социјалните политики, превенција од
дрога и алкохол, како и во областа на културата
и уметноста и развој на културните политики.
Денес е вработена како етнолог кустос во НУ
Завод за заштита на спомениците на културата и
Музеј во Струмица.



растафаријанците само за марихуаната укажуваат на
нејзиното значење во нивниот живот. Најпознатото
име е секако „ганџа“, додека квалитетниот вид се
нарекува „кали“. Растафаријанците веруваат дека
оваа билка била првата која израснала на гробот на
кралот Соломон (чија лоза ја наследува Хајле
Селасие), па затоа ова билка уште се нарекува и
„билка на мудроста“ (Wisdom Weed). Лулето од кое
растите пушат марихуана има иста улога и значење
како путирот во христијанството.
Марихуаната меѓу растафаријанците се употребува
на три начина: се пуши, се пие и се трие на кожата.
„Ганџата“ обично се пуши во глинено луле или од
луле направено од рог од крава. Јамајканците се
познати по своите големи џоинти кои ги нарекуваат
„сплиф“. Од марихуаната исто така се прави силен
чај кој се пие како лек или за освежување.
Лековитите својства на марихуаната исто така
доаѓаат до израз кога нејзината пепел се истрива на
кожата.
Иако повеќето расти пушат марихуана во голема
количина, тоа не претставува задолжителна
обврска, со други зборови има растафаријанци кои
не „дуваат“.
Растафаријанците сметаат дека самата Библија им
наложува да пушат марихуана и како доказ
наведуваат низа стихови од речиси сите библиски

книги, од Создавањето до Откровението. На тој
начин самиот чин пушење станува облик на
религиски чин, општење со Бога. Пред да го запали
своето луле, растафаријанецот ќе ја симне капата со
традиционална јамајканска боја (зелена, жолта,
црвена), цитира краток благослов за себе и за сите
присутни, како и упатува благодарност до богот
Растафари.
Растафаријанците го споредуваат пушењето на
марихуаната со причестување и палење темјан во
црква. Растафаријанците меѓутоа сметаат дека
вистинската црква не е самата градба, туку телото
на самиот верник – кога растата пуши марихуана,
тој ја запалува светата билка и со самото присуство
на мирисот во себе самиот станува „црква“, односно
„дом божји“. Споредбата е занимлива затоа што
Етиопската православна црква на неколку наврати
направила обид да влијае меѓу растафаријанците на
Јамајка, но не успеала. Темјанот е дел од нивните
обреди, а примерот со марихуаната покажува дека
местото за богослужење кај растафаријанците е
неодредено, дека неговото тело е негова црква –
дека човекот е со Бог на кое било место и во кое
било време, додека „светата билка“ го проширува
неговото присуство во целата природа.
Растите сметаат дека ганџата ја продлабочува
нивната способност за разбирање, дека им дава

Прилози
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„Примерот со марихуаната покажува дека
местото за богослужење кај растафаријанците е
неодредено, дека неговото тело е негова црква –
и дека човекот е со Бог на кое било место и во
кое било време, додека ’светата билка’ го
проширува неговото присуство во целата
природа.“



поголема мудрост и дека им помага во медитацијата
и молитвата. Поради овие причини, тие сметаат
дека марихуаната е „опасна дрога“ која власта сака
да ја искорени за да гo сокријат својот начин на
владеење и угнетување. Еден од позначајните
истражувачи на растафаријанството Берет (L. Berret,
The Rastafarians, Heinemann, London, 1982, 70,
Interpreta) го нагласува растафаријанскиот однос
кон марихуаната: „Нејзиното користење
произведува психички и спиритуални ефекти, а
својата социорелигиска функција ја има посебно во
ослободувањето на луѓето од различен вид
напнатост. Тоа создава визија, произведува ’повеќе‘
единство и чувство за заедништво, ја ублажува
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потиштеноста и стравовите и донесува мир во умот.
Така марихуаната станува доминантен симбол меѓу
растите и така останала до ден денес“.
Mарихуаната има влезено и во реге-музиката која
растафаријанците ја имаат искористено како медиум
за пренесување пред сè на своите социјални пораки.
Се разбира, не сите реге-музичари се
растафаријанци, но оние кои се – Боб Марли, Питер
Тош, Денис Браун, групата „Калчар“, „Блек Ухуру“ и
многу други – не пропуштиле да ги забележат
своето искуство и ставовите за марихуаната. Питер
Тош отворено пеел (и пушел на сцена):
„Легализирајте ја“, додека Марли ја има напишано
прекрасната реге-песна „Каја“. Групата

„Растафаријанците сметаат дека самата Библија им наложува да
пушат марихуана и како доказ наведуваат низа стихови од
речиси сите библиски книги, од Создавањето до Откровението.
На тој начин самиот чин пушење станува облик на религиски
чин, општење со Бога.“



потиштеноста и стравовите и донесува мир во умот.
Така марихуаната станува доминантен симбол меѓу
растите и така останала до ден денес“.
Mарихуаната има влезено и во реге-музиката која
растафаријанците ја имаат искористено како медиум
за пренесување пред сè на своите социјални пораки.
Се разбира, не сите реге-музичари се
растафаријанци, но оние кои се – Боб Марли, Питер
Тош, Денис Браун, групата „Калчар“, „Блек Ухуру“ и
многу други – не пропуштиле да ги забележат
своето искуство и ставовите за марихуаната. Питер
Тош отворено пеел (и пушел на сцена):
„Легализирајте ја“, додека Марли ја има напишано
прекрасната реге-песна „Каја“. Групата

„Калчар“ (Culture) го има издадено албумот кој се
нарекува „Меѓународна трева“, украсен со
знамињата на многу земји, од САД преку Јапонија
до Советскиот Сојуз во тоа време.
Погрешни се заклучоците дека реге-музиката
пропагира пушење марихуана бидејќи таа само ги
пренесува основните ставови на растафаријанското
уверување – дека марихуаната не продуцира
насилство и неред, дека не е штетна по здравјето и
дека слободата на избор во основа е избор на
целокупната човечка слобода. Затоа во многу
држави во светот се организираат разновидни
маршеви за легализирање на марихуаната.
Денешната „цивилизација“ се обидува да ги

криминализира растафаријанците како поддржувачи
на индискиот коноп, додека во исто време
заговараат „здравје“ и поттикнуваат производство и
продажба на алкохолна деструкција. Наспроти тоа,
регето стана дел од нематеријалното културно
наследство на Унеско и се придружи на списокот на
повеќе од 300 други културни традиции, како што се
фламенгото и јогата. До денес ова движење е
присутно во повеќе делови од светот, во поголемиот
дел е присутно благодарение на реге-музиката.
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Прилози

„Марихуаната во религијата и културата на
растафаријанците има статус на ‘света билка’.“



Здраво.
Ме радува вашата покана да проговорам за моето
искуство со, како што ги нарековте вие,
рекреативните дроги.
Не сум баш сигурна што всушност ќе биде од
корист за вашите цели од мојава приказна, но ќе се
обидам да се изразам најискрено што можам.
Жив човек сум и веќе ми се натрупаа години.
Животот испадна дека е долг и убав, иако знам дека
истовремено може да биде тажен, страшен и краток.
Како ваш жив современик што го живее денешниов
вриеж најчесто тврдам дека светот е лудница. Сите
се дрогираат. Дали со рекреативни или тешки дроги,
дали со алкохол, дали со апчиња, дали со
видеоигри, дали со серии... Прашањето е што е
вашата дрога.
Никогаш не очекував дека ќе пробам марихуана, па
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„Животот е долг и
убав“

мислам дека за некој со мои тогашни убедувања, кои
беа од религиска природа, фактот дека моите
синови тајно користат, па уште и не беа
заинтересирани за образовниот систем, ми падна
како мрак пред очи и сосем ја изгубив земјата на
којашто стоев. Во секоја смисла се влечев по земја.
Ееее, после цел живот галење, трпење, работа и
тресење над нив.
Но, од толкав мрак излезе и зрак светлина за мене.
Од толку љубов и караници меѓу нас, за среќа
имаше и една многу секси „јас“ која во едни рани
зори собра од тоа марихуаната што ѝ идеше да ја
изгори во оган, невешто си свитка една мешавина со
тутун, се загледа во изгрејсонцето на отворен
прозор, за никој никогаш да не дознае, и запали. И
додека си викаше со умот колку е глупо ова, ова
ништо не прави, што се глупираат децава, наеднаш

Борбата со депресијата и телесните болки
со помош на марихуаната работи поинаку.
Се кинат завесите на свеста и стварноста.
Работите кои ги криеме сами од себе и она
што не сакаме да го видиме е јасно.
Искреноста на доживувањата е
поразителна. Симболиката во која
потсвеста сака самата со себе да
искомуницира е зачудувачка. Стравовите
избиваат многу видливо. Перцепцијата на
времето е изменета. Сетилата се
почуствителни и надразнети. Се гледаш
дали се сакаш себе или не. Ама баш без
лажење. Нема фејк. Ни со другите.

Искуства: мајка и синови

Majka



толку се возбуди што речиси како некој да ја исфрли
од самата себе со катапулт и во секундата ја врати
назад во телото. Па така едно илјада пати.
Во следен миг таа „јас“ изгрејсонцето го виде како
првпат во живот. Вау, колку е убаво!!!
Но, убавото се изгуби некаде во останатите три-
четири часа неверојатна параноја во која молев да
ме убијат, буквално во солзи, се тресев и четворица
мажи не успеваа да ме смират. Бегав како луда,
само одев од место на место, по дома и надвор,
отпосле барајќи духовници, помош од пријатели и
сл.
Но, тоа брзо ми помина, како што полека ми
поминаа и очекувањaта дека некој ќе ме спаси.
Секој си го прави животот. Во некоја мистична
смисла, човекот е како дрво и патиштата му се
гранаат и постојат многу патеки кои секој од нас ги
изодува секој ден и низ времето.
Имав секогаш многу работа и обврски. Се грижев со
сета сила, дење и ноќе, без престан за многу луѓе и
за светот. Растам и учам и се менувам заедно со
светот и годините. Одговорна сум пред својата
совест. Постоењето е чудна работа. Сѐ се случува
симултано.
Децата не се веќе деца, а и одговорноста за нив не
е во тоа што ќе ги направам роботи, некој по мој
крој.

Како што ми докажа времето нивната употреба на
дрогата се намалуваше и со текот на времето
исчезна. Самите сметаа дека многу научиле од тоа,
но дека е истоштувачки.
Прашањето што барале и што нашле не можам да
тврдам со сигурност, но за неколку месеци имав
дома луѓе кои за краток период станаа многу
пофини и повнимателни личности, кои многу
поактивно и поинтересно живеат, не сакаат да се
караат (а пред тоа 20 години се замаравме со
постојани необјасниви немири и караници), учат со
радост, внимателно вежбаат и се набљудуваат.
Помагаат и истражуваат и наеднаш конечно
пројавуваат некој интерес за разни работи како
образованието, меѓу кои и чаеви (билкарството ми е
голема љубов, изучувам, собирам и истражувам
билки), одат по планини и сл. Чувствуваат.
Канабисот е многу интересна и мистична билка.
Анализирајќи го со време тоа што го доживеав
првиот пат и од временска дистанца гледајќи
наназад – искуството го разбрав многу поинаку.
Еден вид откровение.
Како некој кој трагал по вистински вредности во
животот, бев среќна што ме маѓепса светот на
билките и лекувањето со растенија. Цела
Македонија е богата со ливади, шуми, лековити
растенија и безбројни природни богатства. Годините
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„Одговорно се запрашав што сакам и како можам
да си помогнам. Тоа не се сетив да го направам
никогаш пред да го имам искуството со
марихуаната. Не знаев ни дека постојам.“



те прават сведок на промените по планините,
околината, сведок на сезоните и менувањето на
растителниот свет. Билките се воспеани во
поезијата, магични во приказните (а и во животот),
славни по мирисот и убавината, обожувани и
изобразувани на секој начин. Жените се
споредуваат со цветови, а тие радуваат и лекуваат.
За секоја билка напишани се и објаснети многу
нешта, но канабисот е обвиткан со мистерија во
уметноста, во човечкото творештво... Табу е за
мнозина. За некои не е. Интересен е заради луѓето
кои го користат. Дел е од културата, историјата,
разните ослободувачки движења, духот на музиката
и состојбата на оние кои твореле користејќи ја
билката.
Во литературата и човечките обичаи можете да ја
најдете дрогата како водителка во визиите на
шаманите, вештерките. Права „Мајка Јана“ за сѐ.
Денес е легализирана во повеќе земји, но и тоа е
под законска контрола. Предрасудите кон дрогата се
големи, а постојат низ продукти кои се дозволени за
лекување и го освојуваат пазарот, но се лишени од
компонентата која има халуциногено својство.
Благородна и лесна за одгледување. Успева секаде
бидејќи е како коров. Има широк спектар на дејство
врз здравјето.
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За ова списание можеби од најголем интерес е
токму едно својство на билката, нејзината моќ да
влијае на перцепциите на стварноста и
доживувањата на „себе“.
Бидејќи делува на свеста и доживувањето на
целото тело и ум се користи кај психички
заболувања.
Дури и потешки психички заболувања.
Но, нејзината употреба или злоупотреба се чудни
категории на употребата.
Светот е оптегнат меѓу крајности.
Секој е приказна за себе.
Ако на некој се обидеш да му објасниш дека не
може да види и да доживее ништо освен она што е
самиот и на јаве и на сон... како ќе те сфати?
И ако кажеме дека човек не умее да комуницира
ниту со себе, ниту со луѓето, ниту со природата...
дали е претерано?
Факт е дека без оглед колку сме среќни, постои
длабока изместеност. Што значи да се дрогираш е
исто толку тешко прашање како и што е човек.
Рекреативната употреба на дрогите е потрага по
нешто повеќе во себе. „Рекреира“ буквално значи
„Наново Создава“.
При моето набљудување на дејството на дрогата
соочувањето со себе е важна работа.

„Канабисот е многу интересна и мистична билка.
Анализирајќи го со време тоа што го доживеав
првиот пат и од временска дистанца гледајќи
наназад – искуството го разбрав многу поинаку.
Еден вид откровение.“



За толку употребуваните и пропишуваните
антидепресивни апчиња, со кои како што искуството
покажа, покрај сите наши тетки, баби, свекровци и
свекрви, се дрогираат дури и рибите, изврши
истражување антрополошкото и светски познатото
списание „Национална географија“.
Според истражувањето, толку многу користење и
произведување на антидепресивните дроги од
фармаколошката индустрија создава отпад кој ги
дрогира дури и многубројните јата риби во океанот,
па ние после и ги консумираме.
За разлика од антидепресивните апчиња кои го
отепуваат и затапуваат човекот и го успиваат на
некој начин, борбата со депресијата и телесните
болки со помош на марихуаната работи поинаку.
Се кинат завесите на свеста и стварноста. Работите
кои ги криеме сами од себе и она што не сакаме да
го видиме е јасно. Искреноста на доживувањата е
поразителна. Симболиката во која потсвеста сака
самата со себе да искомуницира е зачудувачка.
Стравовите избиваат многу видливо.
Перцепцијата на времето е изменета. Сетилата се
почуствителни и надразнети.
Се гледаш дали се сакаш себе или не. Ама баш без
лажење. Нема фејк. Ни со другите.
Да се осетиш што си и што сакаш со себе не е лошо
да се запрашаш на било кои години. За мене
соочувањето со себе е страшна работа. Посебно ако
си долго заглавен во милион редови и го живееш
животот како робот трчајќи од обврска до обврска
чувствувајќи се притоа болно, изморено и без некоја
надеж за светла иднина и добри односи, додека
светот околу тебе се руши и менува, а сите се
незадоволни.
Одговорно се запрашав што сакам и како можам да
си помогнам. Тоа не се сетив да го направам
никогаш пред да го имам искуството со марихуаната.
Не знаев ни дека постојам, трчајќи по редови и
лажни надежи. Повеќе мислејќи за смрт отколку за
живот, но погодена од убавината...
Од тогаш слушам музика. Учам. Читам со друг ум.
Го сакам и целото искуство со сето тоа. Го сакам
своето тело и не го сметам за грешно. Вежбам со
децата навистина внимавајќи на целите нив.
Масирам. Вежбам дишење. Немам предрасуди.
Сакам поинаку. Можам да го претрчам цело Водно
двапати на ден, да завршам некоја работа, да чувам
огромно семејство и куќа и да живеам во свет на
фантазии постојано работејќи со мали деца. Ги
гледам вистински и ги описменувам, а и тие мене.
Почнав и да танцувам. Тоа не го направив
дваесетина години, а танцувањето и играњето се

заразни работи. Комуницирам послободно. Играм
игри. Проучувам ѕвезди. Знам приказни за приказни
за приказни... Ми се мрдна паметот, па и запеав.
Ете, бев како стара баба пред тоа.
Да се зачауриш во навики и да си го деформираш
сам телото, секогаш живеејќи во голема подвоеност
сам со себе, е дволичноста на денешницата. Она кое
сме се рефлектира на целата Земја. Ако се прави
нешто треба навистина да се прави со срце и ум. Со
чувство.
А тоа е одговорно живеење. Не чекање некој да ги
поправи твоите глупости и да те унапреди.
На некои не им треба дрога за да се рекреираат и
создадат одново. Ги знаат овие работи. Некој мисли
дека дрогата е таа која им е главна работа во
животот.
За мене, како љубител на билките, канабисот е
добар рекреативен лек кој не треба да се
злоупотребува.
Искуството не беше воопшто тоа што го очекував и
предрасудите кои ги имав се срушени. А животот
испадна долг и убав.
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„Рекреативната употреба на дрогите е
потрага по нешто повеќе во себе. ’Рекреира’
бук-вално значи ’Наново Создава’.“



Седев на сепарето како секоја вечер. Не бев човек
што танцува, а уште помалце човек што зборува со
луѓето. Седев, се обидував да ги гледам девојките
како играат и со останатите сили им обрнував
внимание на луѓето што ми зборат. Најчесто ме
убедуваа да разговарам со некоја или пак ме
прашуваа како сум, како ми е. Тие сакаа убаво да ми
биде, а за мене секоја вечер беше седење и пиење
додека можам да ставам алхохол од шише во чаша.
Не знаев на која чаша сум, но сепак секогаш имав
полна чаша во раката. Еден од постарите пријатели
кому му се восхитував, којшто ќе го наречеме Јане,
беше човекот со којшто излегов таа вечер. Му се
восхитував бидејќи секогаш беше среќен, со сите се
познаваше и сите сакаа да разговараат со него, а
најбитно од сѐ, секогаш имаше голем број на
атрактивни девојки со него. Скоро година ми беше
познаник, често се гледавме во дискотеките, но ова
ми беше првата вечер да излеземе заедно. Кога
слушна од луѓето за тоа како ми е лошо поради
алхохолот, тој дојде, ми ја стави раката околу врат и
ми кажа „Имам нешто што ќе ти помогне“. Ја стави
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раката во внатрешниот џеб и од кожната јакна што
секогаш ја носеше извади ќесе со бела прав. Со
личната карта состави две линии на неговиот
телефон зема една и ми подаде. Не размислив ни
момент што правам, ниту го прашав што е тоа и така
ја шмркнав првата линија. Многу чудно ми беше во
носот, но не кажав ништо, ми направи уште една, ме
потапка по рамото, стана и продолжи да танцува во
гужвата. Поминаа петнаесетина минути откако ја
земав првата линија. Полека почнував да се
сомневам во супстанцата што сум ја примил. Се
свртев кон Јане и баш пред да му кажам „Што
земав? Што ќе ми биде? Кога ќе осетам нешто?“,
мојата состојба се промени. Страшната главоболка,
потребата за повраќање, матноста, зуењето и
целиот свет што се вртеше одеднаш се смири. Како
целото тело да ми проработе. Ми стана пријатно,
дури малце топло, имав пеперутки во стомакот,
мравки ми лазеа по целото тело, срцето почна
забрзано да ми чука, а светот се избистри. Почнав
работите да ги гледам од трето лице и чувствував
огромна еуфорија. Преубаво ми беше. Дури и

Како стигнав од примерно дете, посветено
на образованието, семејството и телото, до
човек што во ноќта ги мери улиците? Како
исчезна чувството на постојана детска
радост и интерес за работите и како
започна пиењето, пушењето и
дрогирањето?

„Една вечер Бог - цел
живот роб“

Син (21)



започнав да разговарам со луѓето без да бидам
анксиозен, без да се сомневам во себе, бев
самоуверен, социјален, комуникативен и се
чувствував големо. По некоја минута станав и
почнав да танцувам.
Но, како стигнав од примерно дете, посветено на
образованието, семејството и телото, до човек што
во ноќта ги мери улиците? Како чувство на постојана
детска радост и интерес за работите исчезна и како
започна пиењето, пушењето и дрогирањето?
Се разбира, сѐ започна и се случи поради две
причини. Алкохол и дрога. Но, пред сè дојде
љубовта.
Бев седмо. Тоа беа вистинските среќни години. Бев
заљубен колку што може да биде дете заљубено во
мојата Сара (така ќе ја видам во текстов). Мојата
прва љубов. Таа ми се свиѓаше уште од прво, но
конечно во седмо одделение нашата врска започна.
Секое искачање беше убаво, секое допишување со
смеа и интересно. Тоа траеше додека не започнав со
средното образование. Кога тргнавме во средно
започнаа караниците. Со кого седиш? Со кого се

допишуваш? Читање пораки, карање за глупости, и
така цела година, сè додека не одлучивме дека е
доста и на крајот на прва, раскинавме.
Бидејќи повеќето од времето го поминував со неа,
немав многу пријатели и многу копнеев по врска, по
длабок искрен разговор и токму тоа го најдов во
алкохолот. Не беше потребно многу време да
преминам на цигарите и уште помалку на дрогата.
На почетокот само консумирав алхохол, никотин и
кокаин. Другите дроги ги гледав како гадни,
прљави, евтини, но тоа не ме спречи да собирам
лоша навика до лоша навика. Можеби ноќта ми
беше забавна, но во училиштето не можев да
обрнувам внимание, постојано бев изморен и ги
изгубив навиките за вежбање и учење. Она што го
стекнав беа навиките за видеоигрите, сериите и
филмовите во денот, а дрогата во ноќта. Бев
зависник од допамин. Домашните целото време беа
загрижени за мене, мислеа дека сум болен, ме
шетаа по болници и милијарди дијагнози ми даваа
лекарите. Слаба крв, слаб имунитет, слабо железо,
камења во бубрезите, настинки, вируси... Некои
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„За да се дрогираш требаат пари и место за
дрогирање. Место каде што се чувствуваш
сигурно, мора да бидеш во позитивна
состојба за да ти биде убаво искуството, но
за мене тоа веќе го немаше.“



болести навистина ги имав, некои беа банални
дијагнози на лекарите, но со сигурност, сè беше
поради супстанците што ги консумирав.
Сепак, ова не беше најлошото. После една година
шетање по лекари моите родители дознаа и за мене
започна двегодишен пекол на Земјата. Не ме
секираше толку многу тоа што му правам на
семејството, што си правам на здравјето, што си
правам на умот, едноставно беше пекол на Земја
бидејќи немав толку пари и слобода. За да се
дрогираш требаат пари и место за дрогирање. Место
каде што се чувствуваш сигурно, мора да бидеш во
позитивна состојба за искуството да ти биде убаво,
но за мене тоа веќе го немаше. Кога најмалку
очекував знаеја да ми се јават, да ме прашаат каде
сум, со кого сум, дури и слика да им пратам. Но, тоа
не ме спречи, едноставно ја влоши ситуацијата.
Решението што го изумив беше едноставно. Ќе
земам дрога од пријателите што имаат, а ќе си
купувам поевтини дроги што траат подолго. Другата
супстанца што ја земаше Јане беа екстазите
(МДМА), ЛСД и нешто што често го збореше,
печурките. Бидејќи екстазата беше најевтина и
најлесно достапна, почнав да ја консумирам
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редовно. Ако не бев со Јане или друг другар што
шмрка, секогаш бев на екстаза, но искуството беше
многу поразлично.
Ноќта на екстази не беше иста. Почнаа да се
менуваат луѓето и забавите. Од кафичи до
дискотеки полни со дотерани луѓе и поминување на
ноќта со елегантна жена, стигнав до седење со
покварени луѓе. Луѓе што не се грижат ниту за себе,
ниту за тебе, што гледаат само за тоа како им е во
моментот и како можат да добијат нешто. Сите беа
прљави, несредени, разблесавени. Се собираа по
десеторица кога ќе викнеш еден, само колку да
седат некаде, да ти пушат трева во станот и да
зборуваат за дрогата смеејќи се неприродно. Сепак,
тоа не ме спречуваше да седам со нив дури и со
текот на времето почнав и да се однесувам како нив
бидејќи многу е тешко да поминеш време со човек и
да не преземеш дел од неговите карактеристики. На
крај на денот, ние сме комбинација на луѓето што нѐ
опкружуваат. За среќа, бев опкружен и со луѓе што
се грижат за мене. Еден од тие луѓе беше мојата
бивша, Сара. Често разговаравме и многупати ми
збореше колку е лошо тоа што го правам и како
треба да прекинам. Но, никогаш нема да ја

„Ме потсети на мајка ми кога ми велеше
дека сѐ што гледаме е дел од нас и како
не можеме да видиме ништо што не е дел
од нас и од тој ден се посветив на
откажувањето од дрога.“



заборавам вечерта кога ме сретна со двајца
познаници додека одев кон „Борис“ на техно.
Претходниот ден ѝ кажував колку ми се одвратни
луѓето што се дрогираат со екстази и како секогаш ѝ
зборев колку е штетна дрогата и чувството откако ќе
те пушти. Таа се поздрави со мене и ми кажа: „Се
гадиш од нив бидејќи ти е гад од себе си“. Секако,
јас почнав да се бранам, да зборам за како не ни
изгледаме исто, но таа одговори: „Можеби од
надвор изгледаш посредено, но одвнатре сте исто
испрљани“. Ова многу ме потсети на мајка ми кога
ми велеше за тоа како сѐ што гледаме е дел од себе
си и како не можеме да видиме ништо што не е дел
од нас и од тој ден се посветив на откажувањето од
дрога.
За среќа, како што лесно ги стекнав лошите навики,
гледајќи назад, толку лесно и ги истребив
заменувајќи ги со навики што ми носат здравје,
среќа и знаење. Велам толку лесно бидејќи после
три и пол години дрогирање, ми беа потребни само
два месеци за да се разбудам и цел ден да не
помислам на дрога. На почетокот беше тешко,
особено кога ќе ти се јави или ќе сретнеш познаник
што ќе ти понуди. Таа мисла што ти вели „Само уште
еднаш, за последен пат“ на почетокот беше силна и
дури некогаш ме поразуваше, но со времето како
што ја бркаш таа станува сè послаба и послаба
додека не исчезне, а пак на нејзино место се јавува
нова позитивна мисла што ти вели, трчај, вежбај,
истражувај, ако ти одлучиш тоа да ти го вели.
Ние се создаваме самите себе си во секој момент.
Ако денеска консумираме дрога, утре ќе ни биде
полесно и секој пат кога ќе консумираме ќе ни
станува сè полесно и полесно, додека не станеме
како пушач што вади и пали цигара без да мисли.
Додека таа акција не стане целосно автоматска.
Можеби ние луѓето сме робови на нашите навики, но
можеме да бираме какви навики создаваме со тоа
што одлучуваме што да правиме во секој миг од
нашето постоење. Ако човекот размисли, многу
помалце е десет години мачење и неудопство за да
го создадеме животот што го сакаме, наместо
мачење цел живот. А да бидеме искрени, многу
помалце од десет е потребно за да се откаже
човекот од дрогата. Ние бегаме од неудопството
барајќи задоволство или пак нешто друго. Секогаш
кога консумирав дрога или бегав од нешто или
барав нешто друго, нешто ново, но секогаш залудно.
Ништо од надвор не може да ја подобри нашата
внатрешна состојба, тоа што ќе нѐ подобри мора да
дојде од нас за да имаме долг живот исполнет со
здравје, среќа и љубов.
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„Ми стана пријатно, дури малце топло, имав
пеперутки во стомакот, мравки ми лазеа по
целото тело, срцето почна забрзано да ми
чука, а светот се избистри. Преубаво ми
беше. Дури и започнав да разговарам со
луѓето без да бидам анксиозен, без да се
сомневам во себе, бев самоуверен,
социјален, комуникативен и се чувствував
големо.“



Повеќето текстови за дрогата што сум ги читал на
македонски јазик ми делувале некако депресивно.
„На 15 години пробав хероин и станав
проститутка...“ и слични реченици ја сликаат
суровата реалност на дрогата, но не го инспирираат
човекот со малку поширока перспектива да
погледне на нештата. Не живеам во време кога
хероинот е „ин“ бидејќи би се излажал и за тоа. Се
надевам напишав нешто поведро за моето искуство.
Дур растев многу читав книги, бев прилично
зависен од непотребно сурфање на интернет и
видеоигри и на почетокот на средно бев дете со
полна глава, но слаби комуникативни способности.
Како пример го имав единствениот стар пријател кој
го идолизирав и (барем од моја перспектива)
живееше како рок-ѕвезда. Мама и тато сакаа да ми
влијаат, но презафатени со работа фактички ме
оставаа да правам што сакам. На 16 години првпат
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пробав марихуана, на истиот ден ми раскина првата
девојка, и тоа преку порака! Првото искуство беше
ужасно, но тоа не ме спречи да продолжам секој ден
да пушам со соучениците. Кај мене тревата ги става
социјалните способности и капацитетот за разговор
во втор план.
Антидепресивите се доста за да не памтиш цело
„искачање“ и да се чувствуваш како мајмунче што
лета низ небото на мало облаче и кур го боли за сѐ.
Искуството со хелекси украдени од мама и слично ме
опушти за хемиски супстанци и станав спремен да
ставам што било во мене, чисто за забава.
Рекреативното користење продолжи и една година
подоцна, на мојот 17-ти роденден, сосема
непланирано, пробав екстаза. Со најблискиот
пријател излеговме на некоја пијачка и претеравме
со пушење трева. Веќе ми се матеше и сакав да
одам дома да паднам во кревет, но тој имаше друг

Преку дрогата успеав да се откријам себе.
Во моментите на најголема еуфорија,
најголема параноја и уништувачки страв,
човекот може убаво да размисли. Увидов
дека тоа што прави да се чувствувам убаво
не е само дрогата, тоа е разговор.
Пријателство и блискост, заедничко
уживање во музиката. Со луѓе што не
користат или не го наметнуваат своето
користење можеш да си поминеш убаво, а и
без вина следниот ден. Дрогата помага
затворениот ум да се отвори на светот. Од
најголемото дно сфаќаш дека мора да се
издигнеш.

„Убавото доаѓа од
внатре“

Син (19)



план, да прославиме. Фативме такси и направивме
круг низ градот за да набави неколку мали розови
тркалца. Тоа што следеше, за подобро или за
полошо, ми го смени животот. Земав една и, уште
замаен од тревата, чекав да ме удри. Пријателот ми
ги имаше фалено многу, но јас воопшто не го
очекував тоа што ми се случи. Првиот „хај“ од МДМА
е неверојатно неповторливо чувство. Веројатно по
првиот пат ти се менува нешто во мозокот и веќе
ништо не е исто. Седевме на трибините во малата
сала на „Борис Трајковски“, нормалниот спортски
амбиент беше заменет со мрак и со гласен и брз
транс. Самото искуство на концертот беше ново и
преинтересно за мене. Кога нозете почнаа сами да
ми цупкаат горе-долу и му соопштив на „братот“
дека ми станува неподносливо да седам отидовме да
играме. Ме лазеа морници, а во стомакот, ушите и
устата осеќав пријатно и силно зуење. Вибрирав,

полн со топлина, конечно можев да разберам зошто
тој толку ми ја воспеваше оваа дрога. Едвај зборев и
ме обзема парализирачка, помалку страшна
еуфорија. Новата енергија ја користев за
истовремено да играм лудо и залепен за телефонот
да пишувам пораки и праќам слики на безброј
пријатели. Сите околу мене ми се чинеа како
одлично да се забавуваат, дури и како да ме сакаат.
После тоа се фалев со моето користење на дрога,
односно сакав за таа убавина што ја видов да знаат
и другите. Навлеков неколку другари, ветувајќи и
исполнувајќи за најдобрата вечер што ќе ја имаат во
животот. Се зближивме и заедно користевме МДМА,
а потоа и кокаин и амфетамин. Не знаев дека тоа
понатаму ќе ги заебе.
Понатаму продолжив да го бркам ова чувство, што
никогаш не сум го достигнал истото. Не бев многу
распуштен преку школската година, и секогаш во
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„Рекреативното користење продолжи и една
година подоцна, на мојот 17-ти роденден,
сосема непланирано, пробав екстаза. Првиот
’хај’ од МДМА е неверојатно неповторливо
чувство.“



мене имаше борба за тоа што ми се случува во
телото, што ми е убаво во моментот, и што знаев
дека ме чека. Сепак, на секои неколку недели
посегнував по дрогата, дали во диско, на некаква
забава или со друштво во стан. Секој роденден и
поголем празник се славеше. Има проблем, што
настанува кај повеќето млади што ќе пробаат дрога,
место да увидиш како таа може да помогне да
сфатиш нешто за себе, ја користиш да избегаш од
реалноста и рутината. Стереотипот овде е вистинит,
тие што се дрогираат мислат дека се кул, дека ги
рушат правилата на општеството. А работите
најчесто само се вртат во круг: користење, пауза,
користење. Понекогаш ќе забегавме по неколку
дена и кога ќе се погледнев во огледало не можев
да се препознаам. Така си уништив неколку врски,
користејќи дрога и не обрнувајќи внимание на тие
околу мене, или кажувајќи им луди работи. „(Не)те
сакам“ дур се слуша како срцето ти чука 300 на
саат, а вилицата ти шантра како расипана фиока,
обично нема добар ефект на луѓето. Зборуваш
нешто, а не памтиш како си ја почнал реченицата,
почнуваш да се чувствуваш малку психотично. А
пријателите што си ги запознал дрогирајќи се не
траат во вистинскиот свет. Дрогата, а особено
амфетаминот, ги прави луѓето себични, откако ќе
помине убавото чувство, ја бараат следната доза, а
тој што до прееска бил до нив почнува да ги
нервира. Ако не сакаш пак да се дрогираш со нив
немаат потреба да се дружите, дури и ти префрлаат
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вина за тоа што „мислиш дека си подобар од нив“.
Тоа се негативните емоции на уништените мозочни
клетки.
Но, преку дрогата успеав да се откријам себе. Во
моментите на најголема еуфорија, најголема
параноја и уништувачки страв, човекот може убаво
да размисли. Увидов дека тоа што прави да се
чувствувам убаво не е само дрогата, тоа е разговор.
Пријателство и блискост, заедничко уживање во
музиката. Со луѓе што не користат или не го
наметнуваат своето користење можеш да си
поминеш убаво, а и без вина следниот ден. Дрогата
помага затворениот ум да се отвори на светот. Од
најголемото дно сфаќаш дека мора да се издигнеш.
А ако има безбеден простор за користење дрога,
веројатно тие негативни чувства многу би се
намалиле. Стравот од полиција, стравот да бидеш
виден од некој што не треба, стравот од
однесувањето на непредвидливите и искривени луѓе
во твоја близина. Сѐ тоа може да го расипе доброто
чувство. Ако добро го насочиш тоа чувство, на крај
ќе те натера да сфатиш дека сѐ што правело да се
чувствуваш убаво доаѓа од внатре во тебе.
Кога се откажав од дрогата изгубив голем дел од
моите пријатели, други не веруваа дека сум се
сменил. Но, дрогата е нешто што останува со тебе
цел живот, нема враќање назад. Јас не жалам за тоа
што сум го направил бидејќи на крај од сите тие
моменти сум извлекол животно искуство и лекции
што инаку никогаш не би ги научил.

„Стравот од полиција, стравот
да бидеш виден од некој што
не треба, стравот од
однесувањето на непред-
видливите и искривени луѓе
во твоја близина. Сѐ тоа може
да го расипе доброто чувство.
Ако добро го насочиш тоа
чувство, на крај ќе те натера
да сфатиш дека сѐ што
правело да се чувствуваш
убаво доаѓа од внатре во
тебе.“
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„А работите најчесто само се вртат во круг:
користење, пауза, користење. Понекогаш ќе
забегавме по неколку дена и кога ќе се
погледнев во огледало не можев да се
препознаам. Така си уништив неколку врски,
користејќи дрога и не обрнувајќи внимание
на тие околу мене или кажувајќи им луди
работи.“



Капкејк Браун (да, ова ѝ е вистинското име) имала 11
години кога нејзината мајка починала во 1976 година.
Старателството врз Браун и нејзиниот брат биле
доделени на нивниот биолошки татко кој е странец за нив
и цело време ги користел само за социјалните бенефиции.
Потоа тој ги препуштил децата кај насилна мајка од
згрижувачко семејство која го поддржувала својот внук во
постојаните силувањата врз Браун. Браун полека
закрепнала и побегнала за потоа да налета на сексуална
работничка која ќе ја научи да пие, да пуши марихуана и
да наплаќа за сексуални услуги.

Нејзиниот следен татко од згрижувачко семејство и давал
ЛСД и кокаин во замена за орален секс. На крај заминала
кај нејзина тетка во Лос Анџелес, каде што се
придружила на банда.

На свои речиси 16 години, со едвај преживеан вооружен
напад, одлучила да се откаже од бандата. Сепак останува
со пороците. Во самиот развој на настаните, нејзиното
момче ја учело како да пуши кокаин, но тука бил и крекот.
Наскоро таа земала сè што ќе ѝ дојде при рака, сè додека
не се разбудила зад контејнер, полугола и речиси
полумртва. Ова е моментот кога сфатила дека ѝ е
потребна помош.

Браун сето ова го пренесува решително во детали во
својата книга, а преку нејзината борба таа го развива
својот потенцијал. Сега таа е правник во позната
калифорниска фирма и мотивациски говорник.

„Лесна работа“ од Капкејк Браун, издавач
Бродвеј Букс, 2006 г. (A Piece of Cake by
Cupcake Brown, Broadway Books) 2006
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Книга
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Сцена: Мајката со потешкотии се буди од сон, нејзиниот мал син ѝ носи лекови надевајќи се дека ќе ѝ заштеди малку време
од дневните активности. На почеток таа е бесна дека ѝ ги носи, а потоа го прашува дали се измешани правилно. Секако дека
се, ја има гледано доволно долго за да го знае процесот. Следно, веќе ни станува јасно дека „лековите“ се хероин, а мајката
не може да го започне денот без тоа. Дополнително на сето ова, денес е роденден на детето, кој таа го заборавила, но
нејзиниот дилер се сеќава.
Вака започнува „Чисто“, безмилосна и мрачна приказна за мајка зависничка и нејзиното стабилно младо синче.
Филмот е предупредувачка драма од типот на „Реквием за еден сон” и „Треинспотинг“, која се фокусира на мало семејство
од опасните улици во Лондон. Мел (Моли Паркер) е самохрана мајка зависничка по смртта на нејзиниот сопруг. Таа има две
деца, 10-годишниот Пол (Хари Еден) и малку помладата Ли (Вини Хантер) која понатаму продолжува кај бабата. Невиноста
на умот на едно младо дете, иако живее во средина со мајка зависничка, е прикажана и преку малтретирањето што го
доживува од страна на насилниците во училишниот двор кои ја навредуваат неговата мајка со зборот „џанак“. Во самата
приказна се појавува и Вики (Марша Томасон), пријателка на мајката на Пол, секогаш на работ на смртта, продавајќи го
своето тело во замена за фикс.

Алармирана од најновото предозирање на Вики, Мел сака сама да стави крај на навиките и се обидува да го стори тоа ладно,
самостојно, не во клиника, туку забарикадирана во нејзината спална соба. Одговорноста за овој обид, секако, паѓа врз Пол:
тој да ја надгледува, да ја чува заклучена и подалеку од сè, без разлика на тоа што таа ќе дава отпор. Планот не му одговара
на Лени (Дејвид Венхам), дилер на Мел и понекогаш и љубовник, кој очигледно не сака да изгуби клиент.
Сценариото на Алисон Хјум е брилијантно, претставувајќи ја нејзината слика на зависност, детоксикација и очај, а
претставата која ја креира Паркер, како Мел, е застрашувачки добра. Не би сакале да ја изоставиме и улогата на Кира Најтли
како келнерка, исто така клиентка на Лени, која се дружи со Пол за време на кризата.
На крај, можеме слободно да издвоиме дека ѕвезда на ова остварување е Хари Иден. Со едвај 11 години кога филмот се
снимал, покажува неверојатна зрелост за соочување со ваква улога. Пол има цврсто лице, зацврстено од сите проблеми со
кои се соочува, недоверба на речиси сè – но, тој ја љуби својата мајка. Неговата посветеност кон неа е моќна и многу
возбудливо пренесена.

„Чисто“ (Pure) во режија на Гилис
МекКинон (Gillies MacKinnon), 2002 г.
Филм за семејството и детството што не ги
бираш

Филм

dpp13



Норвешка кампања за намалување на штети
од дроги

„Знаењето може да спаси животи“ – кампања за
намалување на штети од дроги. Целта на
норвешката организација која стои зад оваа
кампања, (Rusopplysningen), е да обезбеди точни и
научни информации за дроги без да се морализира.
Со информирање за ефектите, за ризиците и за
давањето на безбедносните упатства се надеваат
дека ќе ги минимизираат штетите од употребата на
дрогите.
На социјалните мрежи многумина реагираа на
самата кампања, не сакајќи да ја сфатат пораката
која сака да ни каже да бидеме свесни за ризиците
од дрогите.
Норвешка е една од земјите со најмногу
предозирање со дроги по глава на жител и затоа се
надеваат дека ако не можат да ги натерат луѓето да
престанат да користат дроги, барем да им помогнат
да донесат поинформирани одлуки.
(Извор: saferdrugpolicies.com)
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„Старбакс“ ќе инсталира контејнери за
употребени игли и шприцови ...

Некои вработени во „Старбакс“ се пожалиле дека
наоѓале и често се повредувале од употребените
хиподермични игли што ги оставале корисниците на
дроги во тоалетите во кафулињата.
„Старбакс“ ќе започне да поставува канти во кои ќе
можат да се фрлаат употребените игли во некои од
тоалетите како одговор на петицијата од
вработените во која било наведено дека бармените
и другите вработени во кафулињата често наоѓале
искористени хиподермични игли во канти за
отпадоци, канти за отстранување на тампони и кај
местата наменети за промена на пелените кај
бебињата. Петицијата била објавена на <www.co-
worker.org> и има добиено повеќе од 3 800 потписи
за кратко време.
„Она што ќе се направи е да им се даде на
членовите на заедницата, односно на лицата кои
употребуваат дроги, на вработените, некое чувство
на сигурност дека постои соодветно место каде што
ќе можат да ја фрлат искористената опрема“ –
Рицлер-Шелинг. (Извор: vox.com)



„Го најдовме вистинскиот начин да дојдеме до
младите на фестивалите“

Оваа година ХОПС на Д-фестивалот понуди повеќе
едукативни настани под наслов „Дроги и музички
фестивали“. Настаните вклучија: разговор со
психолог; информации за намалување на штети од
комбинирање на дроги; креативни изработки на
тема (ре)употреби го умот; обраќање од психијатар
на тема: „Канабис како потенцијал за лечење на
анксиозност“, разговор со правник за правата при
средба со полиција и сл. Најголем интерес имаше за
разговор со психологот и за таблата на која имаше
табела со дроги и нивни комбинации за која
младите прашуваа и разговараа. (Извор: ХОПС)

Прирачник за ментално здравјe фокусиран на
електронската музичка индустрија

Непрофитни организации како Асоцијацијата за
електронска музика (Association For Electronic Music),
британските добротворни организации „Помош за
музичарите“ (Help Musicians UK) и „Поддршка за
музиката“ (Music Support) споделија водич за
ментално здравје фокусиран на електронската
музичка индустрија.
Водичот за ментално здравјe фокусиран на
електронската музичка индустрија се базира на
водич од 2016 година од Форумот на менаџери за
музика и дава описи на анксиозност и на депресија,
како и за тоа како може да се манифестираат.
Водичот исто така дискутира за злоупотреба на
супстанции и зависност, за балансирање на
работата и животот, управување со стресот,
синдром на импостер и здрави работни места, плус
предлага дополнителни ресурси, организации и
читање. Минатата година истражувањето на
дистрибутерот на дигитална музика „Рекорд јунион“
покажало дека 73 проценти од независните
музичари известуваат дека се борат за нивното
ментално здравје.
Погледнете го филмот од 2013 година „Помеѓу
удирањата“ со ансамблот Мотор сити драм (Motor
City Drum), кој помага да се разберат
вознемиреноста и депресијата. (Извор: djmag.com)
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Најстарата личност која живее со ХИВ-вирусот
го прослави својот 100-ти роденден

Одбележувањето на 100-тиот роденден на Мигел,
познат и како „Лисабонскиот пациент“ е
пресвртница за глобалната ХИВ-позитивна
заедница. Тоа е затоа што тој е најстарата
документирана личност која живее со ХИВ во светот.
На Мигел му била дијагностицирана ХИВ-фаза 3
(СИДА) во 2004 година кога пристигнал во болница
во близина на Лисабон со ретки форми на колитис и
на лимфом. Тој тогаш бил на 84-годишна возраст и
немал идеја дека е ХИВ-
-позитивен или како и кога се заразил со вирусот.
Лисабонскиот пациент е знак за надеж за луѓето кои
живеат со ХИВ, тоа значи дека тие сè уште имаат
можност не само да живеат подолго туку и да
живеат здраво и да доживеат здраво стареење.
(Извор: nypost.com)
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По само две терапии со МДМА се губат
симптомите на посттрауматското стресно
растројство (ПТСД).

Интернационалната студија предводена од
Универзитетот во Британска Колумбија открива дека
од 72 пациенти со ПТСД, дури 54 %, ги губат
симптомите на ПТСД по само две или три сесии
психотерапија со помош на МДМА. Истражувачите
заклучиле дека оваа дрога е безбедна и
изненадувачки ефикасна за да им помогне на
пациентите кои страдаат од посттрауматско
растројство. Неодамнешните студии покажале дека
оваа дрога ги поврзува деловите на мозокот
поврзани со страв и со вознемиреност.
МДМА честопати е продавана како клупска дрога
„екстаза“ или „моли“ и дава ветување како една од
единствените ефективни фармацевтски третмани за
посттрауматско стресно нарушување. Во моментов
не постојат лекови за ова нарушување, иако
лекарите често пропишуваат дроги кои
предизвикуваат зависност како опиоиди и
бензодиазепини за да помогнат во контролата на
некои од симптомите кои вклучуваат депресија,
агресија, несоница, параноја и социјална изолација.
(Извор: merryjane.com)



По тесната битка, Денвер стана првата
американска држава што ќе ги
декриминализира психоделичните печурки

Гласачите во Денвер одобриле иницијатива за
гласање на локално ниво за декриминализација на
псилоцибин печурки, попознати како психоделични
печурки.
Акцијата не подразбирала легализација на
псилоцибин печурките, туку ефективно блокирање
од казнување или апсење на возрасни лица постари
од 21 година и постари лица кај кои биле
пронајдени овие печурки. На гласачките ливчиња
било наведено дека возрасните лица ќе можат дури
и да одгледуваат печурки за лична употреба и тие
лица да не бидат приоритет за полицијата во
Денвер. Промените ќе стапат на сила уште
наредната година. (Извор: npr.org)
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„Кока предизвик“ – кампања за подигање на
свеста за чистотата на кокаин

Американската група за намалување на штети
„Танцувај безбедно“ (DanceSafe) и канадската
креативна агенција „Гарден“ (The Garden) заедно го
презентираат „Кока предизвикот“. Тоа е едукативна
кампања насочена кон охрабрување на корисниците
на кокаин да ја тестираат својата дрога со ленти за
фентанил.
Од 2016 година се забележува зголемување на
смртните случаи поврзани со комбинации на кокаин
со фентанил, повеќе од хероин со фентанил. Тоа е
така бидејќи луѓето кои користат кокаин се помалку
свесни за можноста за фентанил во нивните дроги,
додека луѓето кои користат опиоди имаат поголема
толеранција на фентанил. (Извор: dancesafe.org)



Купување дроги на социјалните медиуми:
форма на намалување на штети?

Новообјавената студија од страна на Меѓународниот
весник за политики на дроги, #ДрогаЗаПродажба
(#DrugsForSale), го истражува трендот на пораст на
социјалните медиуми што биле користени за
нелегална продажба на дрога. Студијата вклучувала
меѓународна онлајн анкета со која биле опфатени
вкупно 358 луѓе – првенствено од Обединетото
Кралство, Австралија, Канада и САД – кои користеле
или користат софтверски апликации за купување
нелегална дрога.
Од спроведената анкета биле добиени следниве
резултати: Снепчат го користеле 76 проценти од
испитаниците за пристап до нелегална дрога, 22
проценти користеле Инстаграм, 11 проценти
користеле Вацап и 10 проценти користеле Фејсбук
или Фејсбук месинџер. Неколку испитаници рекле
дека користеле онлајн апликации за запознавање
луѓе – како што се Тиндер и Грајндр – за пристап до
дрога. (Извор: talkingdrugs.org)
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Докторка пропишувала ЛСД на оние кои
умираат

Докторката Ира Бијок (67), основач и директор на
„Свети Џонс“, Институт за здравје за грижа на луѓе
во Торанс, Калифорнија, вели дека Конфучие бил
во право кога велел дека слободата започнува
тогаш кога работите биле нарекувани по нивните
вистински имиња.
„Јас сум дете на 60-тите години. И постојат
легитимни медицински помагала како употреба на
психоделици кога зборуваме за проблеми со
благосостојба на крајот од животот. Со цел да се
олесни болката и да се создаде удобност, постои и
легална употреба на психоделиците како додаток на
терапијата. Ова не е само за да се избегне
страдањето, еден ден сите ќе умреме. Ние најдобро
го правиме тоа што најдобро можеме“, вели д-р
Бијок. (Извор: ozy.com)
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