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drogi - politiki i praktiki е издание на 
Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје. 
Списанието е бесплатно и слободно за споделување.

 Дроги – Политики и практики 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.

Содржината на оваа публикација е одговорност на издавачот и авторот и не ги одразува ставовите на ХОПС- 
Опции за здрав Живот Скопје и Фондацијата Отворено општество - Македонија.

ВОВЕДЕН ЗБОР

Микродозирањето станува многу актуелна 
тема, особено во научните кругови, во врска со 
неговите медицински придобивки главно врз 
менталното здравје и подобрената когниција. 
За овој број пристигнаа многу текстови кои 
содржат основни информации за тоа што 
подразбира микродозирањето од аспект на 
науката и во врска со евентуалните здравствени 
придобивки. Истражувањата на оваа тема 
на глобално ниво се соочуваат со законски 
потешкотии поради тоа што се работи за 
нелегални супстанции и тоа го оневозможува 
реализирањето на сеопфатни и контролирани 
истражувања, односно добивањето на 
релевантен научен став за микродозирањето. 
И покрај овие ограничувања, интересот на 
науката, но и на јавноста за микродозирањето 
е голем поради пријавените позитивни ефекти 
од страна на практикантите, особено кога 
станува збор за менталното здравје.
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Микродозирање со 
Галатеја (Galatheia)

Теа, добредојде! Помина година дена од кога 
ја водиш емисијата Микродозирање (Micro-
dosing) на АМОК Радио, некаде од април 
минатата година. Може ли да ни кажеш нешто 
повеќе за концептот на емисијата и зошто токму 
Микродизирање, од каде инспирација за таков 
наслов?

 „Микродозинг“ (Microdosing) е името 
на издавачката куќа на „Фантастик твинс“ 
(Fantastic Twins), артистка која не само што ми 
е музички инспиративна туку е и специфичен 
пример на музичарка која го заобиколува 
бруталниот „индустриски стандард“ наметнат 
врз денешните артистки и артисти. 
Понатаму, конципирајќи ја емисијата, името 
совршено ми се вклопи на начинот на кој јас ја 
третирам музиката − како нешто кое ми е свето 
од кога знам за себе. Ги гледам мојот час-два на 
Амок Радио како мал чамец за спас од океанот 
кој изобилува со потпросечни содржини. Ништо 
чудно − морам да признаам, проживеавме 
карантин кој беше особено немилосрден кон 
музичката и клупска сцена, а и да бидеме реални, 
локално нѐ има најмалку 2 диџеи по глава на 
жител. Трендови секогаш доаѓале и секогаш си 
одат. Јас веќе правев музика подолго време, па 
така и почнав да пуштам, инаку најверојатно 
немаше да ми падне на памет.

За Теа Шалдева не треба посебен 
вовед. Верувам дека сите ја знаете 
девојката од Скопје маало, која веќе 15 
години неуморно тераписки ја лекува 
својата околината со микродози 
на музика што значат живот. „Она 
бугејша“ (Onna-bugeisha) која, како 
што вели самата, микродозира со 
тотална посветеност и внимателно го 
бира секое камче на музичкиот мозаик 
со кој нѐ почестува еднаш месечно во 
својата емисија на АМОК Радио. 

Интервју со Теа Шалдева
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Разговорот го водеше
Елеонора Стојановиќ
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Интервју со Теа Шалдева

На кој начин ги бираш состојките со кои ги 
подготвуваш следните дози на музичкото 
микродозирање и кое е твоето ултимативно 
искуство што сакаш да го постигнеш? 

 Микродозирам со вистинска љубов 
кон овој нераскинлив дел од мене, со 
војничка посветеност и професионалност кои 
се моја отворена борба против плиткоста и 
паушалноста. Верувам дека тие нѐ спречуваат да 
креираме заедници, но се совршени за градење 
пријателски секти во кои главна дисциплина 
е ‘circlejerking’. Понатаму, би морала да ја 
споменам „Фак фејк“ (#FuckFake), рубрика која 
е дел од Микродозирање (Microdosing). „Фак 
фејк“ (#FuckFake) е рубрика која е посветена на 
вистинските чинители на една музичка сцена, на 
локалните артисти. На моја покана, секој месец 
првиот час од емисијата е отстапен на артист 
или бенд кој свири концерт во живо. Ги бирам 
оние со ист жар и искреност кон создавање на 
музика, артисти за кои, и покрај околностите, не 
постои поинаков избор. Можеби за вкусовите 
не се расправа, ама за стандарди и тоа како би 
морало да се расправа. Се држам себеси до 
високи стандарди и ова е за мене единствениот 
начин на кој треба да се прават работите. 

На 14 јуни имавме можност да те слушнеме 
во живо со својот авторски проект (Galatheia), 
првпат по цели 5 години. Во меѓувреме си 
активна како диџејка, вокалистка и соработуваш 
со различни музичари, продуценти, уметници... 
Како изгледа ова твое патешествие и што е тоа 
што те инспирира, од каде црпиш енергија? 

 Селекцијата на туѓа музика и миксањето, 
колку и да ми се драги, се сосема поинаква 
приказна од трудот вложен на сопствените песни. 
Патот е долг, има многу свиоци, потребен е труд, 
потребно е да не забораваш да си играш, а во исто 
време да останеш самокритичен. Најмногу од сѐ, 
потребна е неуништлива конзистентност. Ако не 
си влезен во оваа луда и прекрасна приказна без 
детско љубопитство и порив на кој немаш избор 
дали ќе му се предадеш или не, најверојатно ќе 
се исфрустрираш прилично брзо. 
Без конзистентност и борба со самиот себе, 
пак, на ниедно ниво, ниту индивидуално ниту 
на ниво на заедница, не постои прогрес. За да 
се здобиеме со колективна самопочит, култура 
на споделување ресурси и знаење и да ја 
скршиме моменталната матрица, љубезноста и 
конзистентноста се најважни. За жал, ми се чини 
имаме уште многу работа, духовна и секаква. 

„Името совршено ми се вклопи на начинот на кој 
ја третирам музиката − како нешто кое ми е свето 
од кога знам за себе. Ги гледам мојот час-два на 
Амок Радио како мал чамец за спас од океанот 
кој изобилува со потпросечни содржини.“



Како ја гледаш музичката сцена во моментов во 
Македонија? Постојат ли квалитетни бендови и 
имаат ли поддршка за тоа што го прават?

 Овде секогаш имало и секогаш ќе има 
квалитетни музичари. Зачудувачки е колку 
талентирани музичари и продуценти познавам 
само јас. Понекогаш ми е жал што поради ред 
причини во кои нема да навлегувам, знам 
дека живеат во исцрпувачки пркос на една 
демотивирачка средина. Премногу често зборот 
на газдата на локалот или неговиот назначен 
менаџер е конечен. Се разбира, сите тврдат 
дека сосема ја поддржуваат сцената, а често 
се деструктивни појави на истата таа сцена. Ги 
обожавам сите оние кои не се скроени така за 
да можат да го поништат сопствениот авторски, 
па и човечки интегритет. Поголемиот дел 
функционира со секташење, интерни договори и 
љубезни насмевки. Постојат луѓе со извесна моќ 
и ресурси кои го злоупотребуваат тоа што само се 
нашле, а не ја изработиле позицијата во која се. 
Со своите избори и проценки, тие потценуваат 
нечија целоживотна посветеност на музиката, 
дали од незнаење или од ситни малограѓански 
страсти. 

Накратко, ако воопшто може накратко, да ни 
кажеш на што работиш во моментов во твојата 
музичка лабораторија и што е следно што може 
да очекуваме? 

 Моментално работам на гостински микс 
за „Каунтертераизам“ (Counterterraism), музичка 
платформа од Вилнус, Литванија, и за тематскиот 
серијал миксови „Спел каст“ (Spell Cast) на 
„Мана абанданс“ (Mana Abundance), издавачка 
куќа од Берлин, Германија, која е најава за 
понатамошна соработка, т. е. авторско издание 
на Галатеја (Galatheia). Тука е и соработката 
со издавачката куќа (Jane Musica) која спојува 
артисти од различни краишта на светот со 
вокалистки во колаборативни изданија. Мои 
вокали ќе фигурираат во музиката на Улисес 
Ариета (Ulises Arrieta), млад продуцент од 
Мексико. Наесен имам издание за „Белиденс 
сервисис“ (Bellydance Services), виенска 
издавачка куќа, на кое соработувам со младата 
руска артистка Анастасија Земс (Anastasia Zems). 
Во почетокот на септември ќе гостувам во Нови 
Сад со настап на фестивалот Калеидоскоп на 

културата (Калеидоскоп Културе). Сѐ уште имам 
само неколку демоа низ компјутер и идеи низ 
глава, но планирам да започнам да го пишувам 
мојот втор албум кој ќе биде повторно на 
македонски јазик. Исто така, во октомври оваа 
година, одбележувам 10 години од моето прво 
издание (All We Ever Wanted Was Everything), 
по кој повод составувам издание со ремикси 
од неколку одлични артисти, па се надевам и 
прослава. :)

„’Фак фејк’ (#FuckFake) е рубрика која е 
посветена на вистинските чинители на една 
музичка сцена, на локалните артисти. На моја 
покана, секој месец првиот час од емисијата е 
отстапен на артист или бенд кој свири концерт 
во живо. Ги бирам оние со ист жар и искреност 
кон создавање на музика, артисти за кои, 
и покрај околностите, не постои поинаков 
избор.“
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Употребата на психоактивните супстанции 
отсекогаш била дел од електронската денс 
сцена. Долго време си присутна на клупската 
сцена во Македонија и сакам да те прашам колку 
луѓето што ги употребуваат овие супстанции се 
вистински запознаени со ефектите и последиците 
од нивната употреба и дали сметаш дека има 
потреба од некакви информативно-едукативни 
кампањи или директна работа на терен на 
фестивалите и во ноќните клубови?

 Живееме во време на интернет, каде 
што за сѐ има достапни информации. Сепак, 
мислам дека луѓето најмногу веруваат на 
искуствата на други луѓе. Веќе е јасно дека во 
училиштен контекст информациите не допираат 
до младите луѓе така што дефинитивно треба 
да постојат повеќе адаптирани иницијативи 
кои би ги примиле од светот. Последно што 
читав е дека според повеќе научни студии, една 
од најкористените супстанции на музичките 
фестивали, таблетите екстази, содржат многу 
висока концентрација на активната молекула 
МДМА. Поради тоа на поголемите фестивали 
има пунктови каде што анонимно можеш да 
ја тестираш сопствената таблета за да знаеш 
што има во неа и како да ја дозираш, па да не 
се доведеш во ситуација каде што ќе треба 
да се интервенира медицински. Акциите на 
соодветните институции би можеле да бидат 
повеќе во насока на „како да се модулира 
наместо да се лечи“. 

„Патот е долг, има многу свиоци, потребен е 
труд, потребно е да не забораваш да си играш, 
а во исто време да останеш самокритичен. 
Најмногу од сѐ, потребна е неуништлива 
конзистентност. Ако не си влезен во оваа 
луда и прекрасна приказна без детско 
љубопитство и порив на кој немаш избор дали 
ќе му се предадеш или не, најверојатно ќе се 
исфрустрираш прилично брзо.“
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Моќни супстанции во 
мали дози

Има и други групи на луѓе кои практикуваат 
микродозирање, независно од полот, 
образованието или социјалниот статус. Дали 
микродозирањето може да ги подобри 
расположението и работниот перформанс? 
Влијае ли кај оние кои страдаат од депресија 
и анксиозност? Изминативе неколку години 
праксата е истражувана за да се види дали 
може да го подобри здравјето, да ги зацврсти 
врските, да ја намали депресијата и да ја 
зголеми продуктивноста. Малите дози, според 
повеќето објавени квалитативни студии со 
разговори со консументи, им овозможуваат на 
микродозерите да си ги вршат секојдневните 
обврски, да одат на работа без да чувствуваат 
драстични ефекти од супстанцијата.

Питер Грахл Џонстад од Универзитетот Берген, 
Норвешка, 2018 г., спровел истражување со 
интервјуирање на лица кои практикуваат 
микродозирање, односно употребуваат 
психоделични супстанции во мали дози. Еве 
што изјавиле испитаниците во квалитативните 
прашалници каде што фокусот на интерес 
на истражувачот се однесувал на тоа какви 
ефекти предизвикува микродозирањето 
кај нив. Учесниците во студијата генерално 

Мирослава Бурнс

Како земањето многу мали дози 
од психоделична супстанција како 
ЛЦД или псилоцибин (присутни во 
печурките) со недели и месеци, не 
толку редовно, влијае на животното 
искуство на луѓето што ја почнале 
оваа практика? Микродозирањето 
е познато во канцелариите на 
Силиконската долина, меѓу 
високопрофилирани професионалци 
во разни индустрии, но не може да се 
ограничи само на оваа категорија луѓе. 

Мирослава Бурнс е дипломиран новинар. Има 
неколкугодишно новинарско искуство во повеќе 
медиуми. Работела како новинар во неделниот 
и дневниот весник „Фокус“, во американскиот 
весник „Тhe Crittenden Press“ (Кентаки) и во 
„Слободен печат“. Има пишувно рецензии и 
анализи во „Сервис за проверка на факти во 
медиумите“, „Критинк“ и во „Вистиномер“.
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биле согласни дека микродозирањето е 
компатибилно со нивните секојдневни 
активности. Некои земаат микродоза наутро 
пред да одат на работа, други претпочитаат 
оваа активност да ја остават за попладневните 
часови или за викенди. Најчесто користената 
супстанција за микродозирање биле магичните 
печурки кои содржат псилоцибин, како и ЛСД. 
Дозите пријавени од страна на испитаниците 
биле генерално една десетина од целосна 
доза. За ЛСД ова е меѓу 10 и 25 микрограмови, 
а за печурките од 0,1 до 0,3 грама. 

Искусени терапевтски ефекти

Испитаниците во оваа студија генерално се 
согласиле дека соодветната доза, односно 
соодветното микродозирање од една десетина 
од целосна доза на ЛСД не предизвикува 
интоксикација. Некои од нив немале никаков 
ефект од микродозирањето и затоа престанале 
по неколку обиди, но повеќето пријавиле 
некакви ефекти кои ги сметале за позитивни. 
Најчесто опишаните ефекти се поврзани со 
здравјето, со влијание забележливо посебно 

за депресијата и анксиозноста. Во студијата 
се претставени директни искази на некои од 
интервјуираните корисници.

„Моето искуство со микродозирање на 
псилоцибин е многу позитивно. Најдов брзо 
и релативно долготрајно ослободување од 
депресијата и социјалната анксиозност 
додека го правев тоа споредено со другите 
фармацевтски опции кои ми беа нудени како 
антидепресиви, на пример, но без несаканите 
ефекти. Најдобриот ефект го имав со 0,1 
до 0,2 грама псилоцибин. Ова ми помогна 
исклучително со мојата манична биполарна 
депресија и самоубиствени мисли.“ 

Терапевтски ефекти исто така биле пријавени 
за менаџмент на болка за разни состојби 
како опсесивно-компулсивно растројство, 
посттрауматски стрес, нарколепсија и мигрени. 
Микродозирањето според некои испитаници 
од студијата е одговорно и за откажување 
од цигари. Неколку испитаници кажале дека 
откриле некои психоделици кои дејствуваат 
подобро на нивната индивидуална состојба 
отколку други, но нема консензус кој од нив е 
најефективен.

„Псилоцибинот и ЛСД даваат надеж како третмани 
за намалување на анксиозноста кај терминално 
болни пациенти на крајот од животот.“

Микродозирање
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„Се борам со симптоми на нарколепсија 
неколку години. Задремувам на состаноци, 
додека разговарам на телефон и додека 
завршувам вообичаени задачи на компјутер. 
За мене микродозирањето со ЛСД промени сè. 
Количеството енергија што го чувствувам е 
моќно и длабоко. Во поглед на квалитетот на 
живот станува збор за разлика како кога се 
чувствувате како зомби со едвај отворени очи 
и секоја задача во животот ви е тешка, и тоа 
да сте нормална функционирачка личност 
со екстра енергија и креативност“, опишува 
друг учесник во студијата.

Покрај ефектите на здравјето, испитаниците 
често пријавувале позитивно влијание 
на микродозирањето на енергијата, на 
расположението и на когницијата. Ова им 
дозволило подобро да функционираат во 
секојдневниот живот дури и ако немале 
претходни здравствени проблеми. Ова се некои 
од типичните описи на ефектот на засилени 
искуства.

„Откако користам печурки со микродозирање, 
дефинитивно се чувствувам како маглата во 
мозокот да се тргна и ова ми дозволува да бидам 
многу попродуктивен и пофункционален.“ 

„Имав одличен ден, многу смирен ум, 
емоционално бев балансирана.“

„Пред да почнам со микродозирање никогаш 
немаше да признаам дека сум имала проблеми 
со менталното здравје, но сега сум принудена 
да се преиспитам зашто кога практикувам 
микродозирање се чувствувам како да живеам 
во мозокот на неверојатно ментално здрава 
личност.“ 

Според наведеното во студијата, засилениот 
ефект на секојдневното функционирање 
некогаш резултирал со подобар капацитет за 
поврзаност со другите луѓе. Некои луѓе тврделе 
дека микродозирањето ги зголемиле нивната 
отвореност и екстровертност. 

„Се чувствувам поотворена кон другите 
луѓе. Подобро сум подготвена да се соочам 
со несогласувања, а моите емотивни 
реакции се помалку автоматски отколку 
порано. Расположението ми се подобри и 
имам подобар контакт со моите чувства и 
смирена сум. Почесто почнувам разговор на 
своја иницијатива.“

„Подобрениот фокус може да води до бројни здравствени 
предизвици што им одат во прилог на микродозерите, вклучувајќи 
го и зголемениот капацитет да се фокусираат на работата што ја 
работат во моментот.“



Пријавени предизвици

И покрај генералното нагласување на бенигните 
ефекти, испитаниците во оваа студија исто 
така посочиле бројни предизвици поврзани 
со практиката на микродозирање. Најчесто 
пријавуваниот е проблемот со предозирањето. 
Психоделичните дроги се познати по нивните 
моќни психоактивни ефекти и крајните 
резултати за состојбата на свеста не се сметаат 
за компатибилни со секојдневните општествени 
активности. Иако во студијата нема пријавени 
случаи на намерно предозирање, неколку 
испитаници ненамерно зеле минидоза што 
довело до непријатни ситуации.

„Експериментирав со микродозирање со 
печурки, но претерав со доза од 0,25 грама 
додека бев на работа. Не знам дали беше 
поради ситуацијата, тоа што немав јадено 
или зашто бев посензитивна тој период, но 
почнав да трипам и се забележуваше. За среќа 
заврши добро. За оваа доза, врвот траеше 
само еден час.“

„Се чувствував многу уморен и имав час по 
боречки вештини за првпат така што не 
сакав да оставам лош впечаток. Ова ми беше 
вторпат да микродозирам со печурки и дозата 
ми беше околу 0,25 до 0,35 грама неколку часови 
пред да се одржи часот. Заедно со микродозата 
јадев оброк. Се чувствував тешко и ми беше 
многу тешко да следам инструкции на часот.“

Некои од испитаниците посочиле дека 
микродозирањето може да засили некои веќе 
постоечки состојби или симптоми. 

„Забележав дека по некое време бенефитите 
бледнеат и микродозирањето предизвикува 
да ми се влошат проблемите со менталното 
здравје.“ 

„Искрено мора да признаам дека е малку 
чудно да се биде единствената личност која 
експериментира со микродозирање. Не сум 
зборувала или не сум запознала ниедна друга 
личност која го практикува ова толку долго 
како мене.“ 

Микродозирање
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Неколку од испитаниците исто така споменале 
дека им се појавил проблем со инсомнија, 
особено во вториот дел од денот. Ова 
било поврзано со чувството на прекумерна 
стимулација од микродозата на ЛСД така што 
и оваа прекумерна стимулација и инсомнијата 
придонеле за лош „трип“ кој го пријавил еден 
испитаник кој мешал микродоза на ЛСД со 
целосна доза на канабис. Друг испитаник 
во студијата раскажал дека чувството по 
микродозата го потсетило на „рана фаза 
на целосен трип кој за него секогаш бил 
придружуван со тензија“.

Летањето со умот намалено, фокусот зголемен 

Учесниците во друга студија пријавиле 
значителен фокус и намалување на 
деконцентрацијата. Подобрениот фокус може 
да води до бројни здравствени предизвици 
што им одат во прилог на микродозерите, 
вклучувајќи го и зголемениот капацитет да 
се фокусираат на работата што ја работат во 
моментот. Ова пак се поврзува со подобри 
резултати во учењето и повисоки нивоа на 
среќа. Учесниците во оваа студија пријавиле 
дека се внесуваат во активностите што ги 
прават, во разговорите кои ги водат, имаат 
фокусирано внимание со длабока внесеност 
во субјективното искуство. Индивидуите со 
високо ниво на апсорпција пријавуваат силно 
внесување и корелација со природата и 
уметноста. 

Во последниве години, психоделичните дроги 
еволуираа од табу до тема за која отворено 
се зборува. Американската Агенција за храна 
и лекови ФДА го отвора патот за медицинско 
одобрение со тоа што ги оцени како „нова 
терапија“ (breakthrough therapy). 

Но, последиците на долг рок не се ниту 
испитувани ниту познати. Клучната причина за 
ова е што микродозирањето е проблематично 
за истражување во реалниот живот затоа што 
корисниците микродозираат ден или два, 
прескокнуваат два дена и го повторуваат 
режимот во текот на месеци или години. 
Со оглед на тоа што психоделичните дроги 
се илегални во САД, законот во САД им 
забранува на научниците да ги даваат овие 
супстанции на учесниците во студиите. Така, кога 
одговараат на прашањата за опсервациските 
студии, научниците не може да се сигурни дека 
секој корисник ја зема истата доза како другиот 
корисник. Нема стандардизација. И тешко се 
утврдува точната микродоза која ја користеле 
испитаниците.

Псилоцибин на крајот од животот 

Во клинички ориентирано истражување, и 
псилоцибинот и ЛСД дале надеж како третмани 
за намалување на анксиозноста кај терминално 
болни пациенти на крајот од животот. Има 
истражувања кои покажуваат како овие 
супстанции влијаеле на анксиозноста и на 
депресијата кај терминално болни пациенти 
со канцер. Студијата на Грифит пронашла 
дека симптомите се повлекле кај повеќе од 60 
проценти од пациентите по 6 месеци следење.

Сличната пракса на психотерапија со употреба 
на ЛСД од Гасер, Кирчнер и Паси открила 
значително намалување на анксиозноста и по 
12 месеци. 

„Малите дози, според повеќето објавени 
квалитативни студии со разговори 
со консументи, им овозможуваат на 
микродозерите да си ги вршат секојдневните 
обврски, да одат на работа без да чувствуваат 
драстични ефекти од супстанцијата.
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Резултати и предизвици 
кај најновите 
истражувања 
на ефектите од 
микродозирањето со 
психоделици

Микродозирањето со психоделици и интересот 
за него како пракса е во значаен пораст во 
последниве години. Очекуваните подобрувања 
на сеопштото ментално здравје, искусувањето 
на уметничките дела, поттикот на имагинацијата 
и на креативноста, намалувањето на 
анксиозноста, се дел од позитивните ефекти кои 
би требало да ги предизвикаат овие супстанции 
кога се земаат во дози многу помали од оние 
кои би предизвикале видливи халуциногени 
или други нарушувања на вообичаената 
свесна состојба. Овие долготрајни промени на 
секојдневното искуство на свеста се смета дека 
се постигнуваат со редовно микродозирање 
следејќи различни планови.

Од веќе досега споменатото може да насетиме 
неколку предизвици за научната евалуација на 
вистинитоста на овие тврдења кои се широко 
распространети меѓу онлајн заедниците 
посветени на оваа пракса врз основа на 
анегдотични, лични искуства. Постигнувањето 
на некои позитивни ефекти и следствено 

Максим Осман-Николов (р. 1996) е дипломиран 
лабораториски биоинженер и магистер по 
лабораториска анализа и инженерство во 
фармацијата на Фармацевтскиот факултет при 
УКИМ. Има четиригодишно искуство во контрола 
на квалитет на фармацевтски производи и 
производи од канабис.

Максим Осман-Николов

Микродозирањето со психоделици 
е во значаен пораст во последниве 
години. Истражувањата кои го 
испитуваат позитивниот ефект на 
некои психоделици во справувањето 
или третманот на разни проблеми со 
менталното здравје и промената во 
перцепцијата на психоделиците доведе 
до поголем фокус на потенцијалните 
позитивни ефекти на овие супстанции.
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нивниот интензитет секако дека би зависел од 
самата примена доза. Варијациите во начините 
на дозирање во смисла на количината, на 
редовноста и на начинот на администрација 
на самите супстанции подразбира потреба 
од засебна проценка на секој од нив. 
Секако, ова заедно со легалните пречки во 
организацијата на сеопфатни контролирани 
истражувања со значаен број на учесници, како 
и прибавувањето на релевантни проверени 
информации од практичарите на терен го 
отежнува истражувањето на праксата и 
нејзините ефекти, а со тоа и изградбата на еден 
одговорен релевантен став за ова прашање. 

Ова не значи дека трудовите чија тема 
на истражување е микродозирањето со 
психоделици не постојат или пак дека 
интересот за истражување на оваа тема е мал. 
Напротив, со порастот на сеопштиот интерес 
за оваа пракса во минативе години може да 
забележиме повеќе обиди за евалуација на 
способноста  на псилоцибинот и на ЛСД како 

најпопуларни психоделици за микродозирање 
да предизвикаат значајна промена во 
когнитивните способности, емотивната состојба 
итн.

Така, на пример, трудот на Жозеф М. Рутман и 
неколкумина други, насловен „Возрасните кои 
микродозираат со психоделици пријавуваат 
здравствени мотивации и намалена 
анксиозност и депресија споредено со оние 
кои не практикуваат микродозирање“ (2021), 
се обидува да дојде до поголем примерок 
на испитаници за проценка на ефектот 
на микродозирањето врз мотивацијата, 
анксиозноста и депресијата. Успехот на ова 
истражување да прибере податоци од дури 
4 050 самопрогласени микродозери и 4 653 
немикродозери се должи на анонимната 
природа на електронскиот прашалник за 
прибавување на информациите. Покрај 
имањето на значајно обемен примерок на 
индивидуи за проценка на самите ефекти 
од микродозирањето, едно од позначајните 

„Очекуваните подобрувања на сеопштото ментално здравје, искусувањето на уметничките 
дела, поттикот на имагинацијата и на креативноста, намалувањето на анксиозноста, се 
дел од позитивните ефекти кои би требало да ги предизвикаат овие супстанции кога се 
земаат во дози многу помали од оние кои би предизвикале видливи халуциногени или 
други нарушувања на вообичаената свесна состојба.“

Микродозирање
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достигнувања на оваа студија е и прибавувањето 
на: демографски податоци за испитаниците 
и мотивите за нивното практикување. 
Најчестите мотиви за микродозирање кај 
лицата кои се идентификувале со женскиот 
род биле подобрување на расположението и 
намалување на анксиозноста, додека кај оние 
кои се идентификувале како мажи мотивација 
биле подобрувањето на способноста за 
учење, социјализацијата и намалувањето 
на злоупотребата на други супстанции. 
Конзистентноста на одговорите во однос на 
режимот на микродозирање и мотивот за тоа, 
во однос на резултатите добиени од други 
студии, оди во прилог на репрезентативноста 
на резултатите добиени од оваа студија. Малите 
разлики во демографските карактеристики 
меѓу двете групи одат во прилог на добивање 
јасна слика за најчестите мотиви. Според 
резултатите, микродозирањето најчесто се 
практикува заради терапевтски цели, а кај оние 
кои немаат историја на какви било психички 
состојби или грижа за нив – за подобрување 
на когнитивните способности. Исто така 

фактот дека во главните мотиви се вбројува 
личната употреба на психоделиците со цел 
подобрување на психичкото здравје ни кажува 
многу за тоа зошто луѓето најчесто се впуштаат 
во ваквата пракса. Впрочем, во оваа студија се 
детектирани значајно помали вредности кај 
микродозерите во интензитетот на симптомите 
на стрес, на анксиозност и на депресија за 
разлика од испитаниците немикродозери. 

Фактот што информациите доаѓаат од значаен 
број на испитаници, тие се прибавени со метод 
подготвен во соработка со експерти во полето, 
имаат транспарентна обработка и евалуација 
соодветна на научната пракса, се мотив за 
стекнување на попозитивна слика за самите 
супстанции, но и за луѓето кои  практикуваат 
микродозирање. Ваквите истражувања 
отвораат пат за поекстензивно детално 
испитување на овие практики, особено поради 
индикациите дека преку нив може да се дојде 
до подобрување на состојбите со психичкото 
здравје. 

„Отвореноста на политичките системи и институции за прекин на прогонот на индивидуи кои 
употребуваат психоделици, особено во микродози со цел подобрување на сопственото здравје и 
психичка состојба, е еден од најважните предуслови за слободно планирање и дизајнирање на 
истражувања во кои би можеле да дојдеме до што поголем број податоци за конечна проценка 
на постоењето на позитивните ефекти на микродозите од различни супстанции.“
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Најверодостојни и темелни податоци секако 
може да добиеме кај лабораториските 
испитувања на ефектот на микродозирањето 
каде што објективно може да се следат сите 
релевантни испитувани параметри од страна 
на истражувачите и каде што самата доза и 
начинот на администрација би биле строго 
контролирани. Ова е многу важно поради тоа 
што подготовката на дозите, односно формата 
на користената супстанција може да игра 
улога во самиот ефект на третманот. Студијата 
„Ефектите од микродозирање со псилоцибин 
врз чувството на восхит и естетските искуства: 
теренско и лабораториско истражување со 
предрегистрација“ (2021) на Мишиел ван Елк (и 
други) е од овој тип. Оваа студија се фокусира 
конкретно на ефектот на микродозирањето врз 
перцепцијата на уметничките дела и чувството на 
восхит како една од главните карактеристики на 
психоделиците, што се познати по способноста 
да предизвикаат состојби на „губиток на его“, 
чувство на длабок увид и восхит. Резултатите 
од овој труд покажуваат значајна промена, 
односно зголемено чувство на возвишеност 

при восприемање на искористените т.н. 
„позитивни“ и „неутрални“ видеа и уметнички 
дела кај учесниците кои микродозирале. По 
првата сесија, истражувањето забележува 
пад на чувството на возвишеност или 
доживување на восхит само кон одредени 
визуелни стимули. Дополнително, повеќето од 
учесниците забележале одредени странични 
ефекти и погодиле дека земаат псилоцибин, а 
не плацебо, што нè спречува да изведеме општ 
заклучок за добиените резултати од студијата. 
Тоа е затоа што самите иницијални ефекти 
во првата сесија може да биле последица на 
самоубедувањето на испитаниците, односно на 
нивните очекувања. 

И кај двете студии еден од проблемите е и 
самата пристрасност во изборот на учесниците. 
Кај првата спомената студија на Жозеф М. 
Рутман (и др.) испитаниците се избрани 
поради нивниот интерес за темата, односно 
се упатени кон апликацијата за прибавување 
на податоци откако имале интеракција со 
информации за поткасти и онлајн конференции 

Микродозирање
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за микродозирање. Во втората спомената 
студија на Мишиел ван Елк и др. испитаниците 
се избрани откако учествувале во работилница 
за практикување на микродозирање. И во двете 
ситуации самиот интерес за праксата, како и 
мотивот да се започне со неа, имајќи предвид 
дека повеќето испитаници кај втората студија 
точно погодиле дека не се на плацебо, може да 
влијае на самото искуство. 

Со исти проблеми се соочува и студијата на 
Џозефин Маршал (и др.) „Микродозирањето 
со псилоцибин не влијае врз симптомите 
врзани со емоциите и нивното процесирање: 
теренско и лабораториско истражување со 
предрегистрација“ (декември, 2021). Слично, и 
овде, дадената доза била доволно интензивна 
за испитаниците да погодат кога не се на 
плацебо, што може да влијае на добиените 
резултати. Предизвик овде за истражувачите е 
одредување на доза која нема да предизвика 
сомнежи кај учесниците дека не се на плацебо, 
но и ќе биде доволно висока за испитување 
на потенцијалните позитивни ефекти од 
микродозирањето. 

Дополнително важен аспект на проценката 
на ефектот на микродозирањето кој ни го 
потенцира оваа студија е и наклонетоста да 
се испитуваат луѓе кои немаат какви било 
психолошки попречености. Учесниците уште 

од самиот почеток немале значајни симптоми 
на анксиозност и на депресија, надвор од 
воспоставената норма поради принципот на 
нивна селекција. Кај некои студии, пак, каде што 
се добиваат значајни разлики во симптомите на 
анксиозност и на депресија меѓу микродозерите 
и немикродозерите, нема ограничување на 
учесниците по овој основ. Затоа начинот на 
селекција е предуслов за истражување на 
микродозирањето како практика за третман 
на веќе детектирана психолошка состојба кај 
одредени лица или испитување на ефектите кај 
општата популација.

По краток преглед на три од најновите студии 
на оваа тема, во период кога микродозирањето 
станува сè попопуларно, може да видиме 
дека еден од главните предизвици е процесот 
на селекција на испитаниците, односно 
добивањето на релевантни и проверени 
информации од што поголем број на 
индивидуи. Потребата од анонимност, особено 
кога сакаме да прибавиме податоци од голем 
број на испитаници кои веќе го практикуваат 
микродозирањето, е пречка за директна 
интеракција и следење на учесниците од самиот 
тим на истражувачи. Дополнително, селекцијата 
на учесници од популација која веќе практикува 
или е заинтересирана за микродозирање може 
да влијае врз перципираното искуство.  
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Донесувањето на каков било заклучок во 
однос на ефектите од микродозирањето 
би подразбирало извршување на повеќе 
различни студии и засебна евалуација на сите 
психоделици, на големината на дозите и на 
начините на подготовка и на администрација. 
Сите споменати автори се едногласни во 
потребата од дополнителни поопширни и 
подетални студии кои ќе ги надминат слабостите 
на досегашните. Овие студии евентуално, при 
потенцијално утврдување на позитивните 
ефекти, би биле и чекор кон оптимизација на 
каква било хипотетичка клиничка терапија со 
микродози на психоделици или нивна употреба 
во подобрувањето на свесното искуство како дел 
од стремежот за самоподобрување. Отвореноста 
на политичките системи и институции за прекин 
на прогонот на индивидуи кои употребуваат 
психоделици, особено во микродози со цел 
подобрување на сопственото здравје и психичка 
состојба, е еден од најважните предуслови 
за слободно планирање и дизајнирање на 
истражувања во кои би можеле да дојдеме до 
што поголем број податоци за конечна проценка 
на постоењето на позитивните ефекти на 
микродозите од различни супстанции.

„Донесувањето на каков било 
заклучок во однос на ефектите од 
микродозирањето би подразбирало 
извршување на повеќе различни 
студии и засебна евалуација на 
сите психоделици, на големината на 
дозите и на начините на подготовка 
и на администрација.“

Микродозирање
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Микродозирање 

Микродоза − макроудар. Денес сѐ 
повеќе сме изложени на штетните 
ефекти на околината во која живееме, 
но за какви штетни ефекти зборуваме? 
Загадување на водата, на средината или 
употреба на супстанции кои понатаму 
резултираат со оштетување на една 
личност? Овој пристап има еден ефект 
кога се користи во медицината, но друг 
кога не е така. Која е разликата?

Што е микродозирање?

Самиот пристап, медицински, претставува 
аплицирање на суптерапевтски концентрации 
на одредена супстанција, но доволни за да 
испровоцираат реакција во организмот, некаде 
меѓу 10 до 20 μg. Супстанции кои најчесто се 
микродозираат се психоделиците. Самиот збор 
ни кажува дека дејствуваат врз централниот 
нервен систем и даваат ефект на зголемена 
ексцитација (функција) на нервните клетки. 
Интересот за микродозирање порасна заедно 
со слични практики како што се употребата на 
„паметни лекови“ и ноотропни супстанции, исто 
така бустери на активноста на нервниот систем. 

Микродозирањето во медицината и пошироко 

Можеби досега овие супстанции на некој 
начин се гледаа како социјална стигма, но со 
напредокот во медицината веќе земаат замав 
во терапевтски цели. За тоа се доказ голем број 
научни студии, меѓу кои и студија предводена од 
д-р Роланд Р. Грифитс (Roland R Griffiths, PhD) при 

Мери Стојановска

Мери Стојановска е 5-та година студент на 
УКИМ, Фармацевтски факултет, Скопје. Дел 
од своите студии ги помина во Љубљана, Р 
Словенија, а по нејзиното враќање успеа да 
се вклучи во семинари поврзани со ботаника, 
фармакогнозија и фитотерапија. Моментално 
е вработена во американска софтверска 
компанија чија цел е придонесување за подобро 
здравје на пациентите. Зборува течно англиски, 
шпански, италијански, српски и хрватски јазик.
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Универзитетот Џонс Хопкинс во Мериленд, САД 
(Johns Hopkins University of Maryland, US). Целта 
на студијата беше анализирање на ефектот на 
психотропните супстанции врз когнитивните 
функции и расположението. Станува збор 
за прва фаза на клинички испитувања, 
рандомизирана, тројно контролирана студија 
каде што учесниците се третираат со некоја од 
следниве психотропни супстанции: ДМТ (DMT 
− диметилтриптамин), кетамин, псилоцибин 
и слично. Резултатот е јасен − благо зголемена 
активност на мозокот и подобрена перцепција. 
Сето ова се сведува на еден заеднички мотив 
− зголемување на креативноста. Но, тоа не 
го толкуваат сите исто. Некои индивидуи 
микродозираат со цел да се зголемат 
концентрацијата, продуктивноста, а некои за 
„решавање“ на проблемите. 
Додека овие супстанции се достапни само 
на црниот пазар за нелегална употреба, сѐ 
повеќе луѓе сведочат за позитивните ефекти 
што ги чувствуваат кога ги консумираат. Тука 
спаѓаат припадници на сите возрасни групи, од 
тинејџери, средовечни, па сѐ до припадници на 
геријатриската популација. Карактеристично е 
и тоа што голем дел од нив не се здравствени 
работници, па секогаш има ризик од неправилна 
употреба на супстанцијата. 

Интересно е тоа што овие супстанции се 
слични на класичните лекови кои дејствуваат 
врз централниот нервен систем како 
антидепресивите и анксиолитиците, но 
психоделиците даваат многу поинтензивен 
ефект за пократок временски интервал. Но, што 
се тоа психоделични супстанции, ноотропици и 
„паметни“ дроги? Психоделичните супстанции 
може да бидат природни или синтетски, познати 
по тоа што ја зголемуваат активноста на мозокот, 
некогаш придружени со благи халуцинации. Тука 
спаѓаат ЛСД и псилоцибин кој спаѓа во групата 
на алкалоиди или повеќе познат како „магична 
печурка“. Ноотропиците исто така ја подобруваат 
когнитивната функција, но со многу мали шанси 
за развивање на зависност како што се кофеинот 
и никотинот. Паметните дроги се синтетски 
супстанции кои дејствуваат како бустери на 
мозочната функција и често може врз нив да 
се развие толеранција. Толеранција е момент 
кога на индивидуата веќе не ѝ дејствуваат 
вообичаени дози, па како резултат на тоа дозата 
треба да се зголеми. Тука спаѓа метилфенидат. 
Но, сега се прашуваме кои се тие психоделични 
супстанции кои им се толку достапни на младите 
што веќе стануваат повремена или секојдневна 
употреба и колку треба да бидеме загрижени. 

„Интересот за микродозирање порасна заедно со слични практики како што се 
употребата на ’паметни лекови‘ и ноотропни супстанции, исто така бустери на 
активноста на нервниот систем.“

Микродозирање
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Едната веќе ја знаеме, тоа е марихуаната 
или ТХЦ (THC − тетрахидроканабинол) како 
активна компонента која има ефект врз ЦНС 
(CNS). Канабиноидите припаѓаат на класата на 
хемиски соединенија наречени терпеноиди, 
што значи слични на терпен. Овие соединенија 
се појавуваат како есенцијални масла во многу 
растенија, а некои се вклучени во формирањето 
на: витамини, стероиди, пигменти и мириси. 
Терпените можат да бидат линеарни (како 
гераниол или цитронела) или циклични како во 
ТХЦ (THC). 
Дали можеби ТХЦ (THC) веќе не се смета како 
штетна супстанција? Дали тоа го оправдуваме 
со употреба на марихуаната во медицината? 
На некој начин веќе стана секојдневие 
консумацијата на оваа супстанција. Очигледно 
е дека е леснодостапна и може да ја добие 
секој, во секое време, без разлика на возраста. 
Доколку трендот продолжи да се оправдува 
на овој начин, зошто да може да се користи во 
медицина, а не и заради лично задоволство, 
тогаш сите дроги ќе бидат леснодостапни и 
општеството ќе биди подложно на штета. 
Што се однесува до магичните печурки кои 
денес се исто така многу популарни, битно е да 
знаеме дека тие се нелегални во повеќето земји 
и не се регулирани како другите фармацевтски 

производи, што значи дека не постои начин да 
кажете што добивате кога ги купувате. Печурката 
псилоцибин е најчест „плен“ кој се модифицира 
со ЛСД или ПЦП (PCP), што значи дека носи висок 
ризик за предозирање. 
Останува да се анализира опасноста од 
овој пристап. Постои честа заблуда дека 
халуциногените дроги се релативно безбедни 
бидејќи не предизвикуваат физичка зависност 
како другите дроги, како што се бензодиазепините 
и опиоидите. Невротрансмитерите одговорни за 
создавање на таква позитивна асоцијација може 
да стават одредени луѓе на ризик да развијат 
психолошка зависност. Во основа, зависноста е 
штетна бидејќи како хронична болест ќе расте и 
ќе има превласт над другите аспекти од животот. 
Друга грижа за микродозирањето е дека многу 
од потенцијалните штети и несакани ефекти 
се генерално непознати. Многу од тековните 
студии се спроведуваат со систематско следење 
на искуствата на луѓето кои веќе микродозираат 
користејќи анонимен онлајн систем. Ова го 
отежнува контролирањето на употребата на 
супстанции кај учесниците и добивањето точни 
резултати. Наместо тоа, резултатите се потпираат 
на точноста и на искреноста на извештаите на 
учесниците. 

„Овие супстанции се 
слични на класичните 
лекови кои дејствуваат врз 
централниот нервен систем 
како антидепресивите 
и анксиолитиците, но 
психоделиците даваат 
многу поинтензивен ефект 
за пократок временски 
интервал.“
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Како може да го исконтролираме 
микродозирањето?

Веќе е јасно: сѐ повеќе луѓе микродозираат заради 
една едноставна причина − да си го подобрат 
расположението. Еден од попопуларните 
производи врз база на стимулаторни супстанции 
е употребата на чај познат како ајахуаска. 
Ајахуаска е растение (лат. Banisteriopsis Caapi, fam. 
Malpighiaceae) кое е многу достапно во Амазон, 
па корисниците го комбинираат со супстанции 
кои содржат ДМТ (DMT) за да има ефект бидејќи 
ајахуската сама по себе нема халуциноген ефект, 
дури ни во големи дози. Кога ќе го комбинирате 
растението ајахуаска со растение кое содржи ДМТ 
(DMТ) и го консумирате, ефектите се различни 
отколку ако сте го консумирале ДМТ (DМT) 
самостојно (пример, со пушење). Алкалоидите 
хармала во капи (Caapi) видовите придонесуваат за 
визиите слични на соништата што ги доживуваме 
кога пиеме ајахуаска. Другите ефекти од пиењето 
на пијалакот ајахуаска вклучуваат:  

• Визуелни и аудитивни халуцинации 
• Комуницирање со „духови“ или ентитети 
• Соочување со длабоки и лични проблеми 
• Чувство на поврзаност со земјата и 

природата
• Мистични искуства, како да се биде надвор 

од времето и просторот, неописливи 
искуства, губење на чувството за себе, 
искуства надвор од телото, поврзување со 
„божествено“ присуство 

• Интензивни емоции, еуфорија, 
благодарност, страв и паника 

• Нови перспективи.

Секако, најдобар начин за контрола на 
микродозирањето е едукација на популацијата 
за штетните и корисните ефекти и како неговата 
примена е најдобра во медицината бидејќи 
кога ќе се опуштиме и ќе почнеме да бидеме 
корисници на овие супстанции „само за да се 
чувствуваме подобро“, тоа оди само во еден 
правец − зависност и толеранција. 

Користена литература: 
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за микродозирање, објавено на 9.6.2021 на 
DrugsInc., достапно на: https://drugsinc.eu

Davids Landau Meryl. Can microdosing psychedelics 
boost mental health? Here’s what the evidence 
suggests, објавено на: 4.2.2022 на National 
Geographic, достапно на:
https://www.nationalgeographic.com

Cherry Kendra. What is Microdosing? Објавено на 
8.10.2020 на verrywellmind, достапно на:
https://www.verywellmind.com
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на микродозирањето е едукација на 
популацијата за штетните и корисните 
ефекти.“
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Влијанието на 
микродозирањето врз 
поединецот

Најчесто луѓето кои се одлучуваат за 
микродозирањето сметаат дека тоа 
би ја зголемило нивната креативност, 
би ја подобрило нивната ментална 
стимулација исто како кога би земале 
поголема доза, би ги ублажиле 
проблемите со менталното здравје 
како што се депресијата и анксиозноста, 
би ја зголемиле концентрацијата, 
продуктивноста и низа други 
позитивни аспекти за стимулација на 
нивното ментално здравје.

Феноменот познат како микродозирање 
најпрво започна да се користи од страна на 
фармацевтските компании во седумдесеттите 
години од минатиот век како дел од развојот 
на лекови надвор од клиничките испитувања за 
подоцна да стане техника за луѓето кои сакаат 
да ги искористат терапевтските придобивки од 
психоделиците. Микродозирањето подразбира 
земање мали количества психоделици кои не 
произведуваат никакви опојни ефекти, но за кои 
се тврди дека може да го зајакнат сознанието и 
да ги промени моделите на врски во мозокот на 
долг рок. Имено, тоа подразбира земање многу 
ниски дози на супстанција, обично психоделичен 
лек. Количината на употребената супстанција 
е значително под халуциногената доза, но се 
смета дека таквата практика може да произведе 
голем број позитивни здравствени ефекти. 
Дефинициите за тоа што точно претставува 
микродоза се разликуваат. Општо земено, 
тоа вклучува земање околу 5 % до 10 % од 
рекреативната доза на халуциногена супстанција. 
Ова е некаде меѓу 10 и 20 микрограмови. Овие 

Mартина Грнчаревска е магистер по кривично 
право на Правниот факултет „Јустинијан Први” 
во Скопје. Член е на Здружението на млади 
кривичари и на Здружението за кривично право 
и криминологија. Работи како правен советник 
во невладина органзиција.

Мартина Грнчаревска 
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мали дози се наменети за подобрување на 
секојдневното функционирање, избегнувајќи ги 
оние драматично изменети состојби на свеста 
кои се јавуваат при големи дози.

Супстанциите кои често се користат за 
микродозирање вклучуваат: ајахуаска, 
канабидиол (CBD), канабис, ибогаин, кетамин, 
диетиламид на лизергинска киселина (LSD), 
мескалин, метилендиоксиамфетамин (MDMA), 
никотин, силоцибин („магични“ печурки) и 
други. Иако може да се користат голем број 
различни супстанции, најчесто користени 
за микродозирање се психоделиците ЛСД и 
псилоцибин (активната состојка во магичните 
печурки) бидејќи се најистражувани на светско 
ниво и најчесто може полесно да се добијат 
од некои помалку користени супстанции. Од 
досегашните истражувања, повеќето студии се 
потпираат на субјекти кои сами ги пријавуваат 
своите минати искуства со микродозирање. 
Ваквите студии можеби нема да дадат целосна 
слика за реалната практична примена на 
микродозите бидејќи повеќето од овие учесници 

веќе очекуваат добро искуство така што нивните 
повратни информации може да бидат и во 
голема мера попристрасни. 

Целосна доза наспроти микродози

Иако истражувањето за микродозирање сè 
уште недостасува, некои неодамнешни докази 
сугерираат дека психоделиците со целосна доза 
може да имаат одредени придобивки. Па така, 
на пример, психоделиците (во целосни дози) 
може да помогнат во ублажување на некои 
состојби на менталното здравје, вклучително и 
анксиозност и депресија, додека пак студиите 
направени кај ЛСД и псилоцибин утврдуваат 
дека тие може да бидат корисни во лекувањето 
на зависност од дрога, алкохол и депресија, 
а пак метилендиоксиамфетамин (MDMA) 
покажува некои придобивки во лекувањето на 
посттрауматско стресно растројство. Важно е да 
се запамети дека иако се покажало дека некои 
супстанции имаат терапевтски потенцијал при 
полни дози, тоа не мора да значи дека кај сите 
луѓето ќе ги има истите ефекти.

„Од учењата на  Дон Хуан научив дека 
психотропите се користат за да го запрат 
протокот на обични толкувања и да се 
разбие сигурноста“ − Џејмс Фадиман.

Микродозирање
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Микродозирањето нуди некои предности во 
однос на употребата на психоделици во целосни 
дози. Иако овие супстанции имаат низок 
физиолошки ризик, целосните дози ги ставаат 
луѓето во ризик да доживеат психолошки 
несакани ефекти (халуцинации, параноја, 
промени во расположението и заблуди кои 
можат да бидат потенцијално опасни). Бидејќи 
микродозирањето вклучува многу помали 
дози, луѓето имаат помала веројатност да 
се соочат токму со овие негативни несакани 
ефекти, но сепак не е исклучена и веројатноста 
и субхалуциногените дози да предизвикаат 
определени несакани ефекти.

Предности (придобивки) и ризици од 
микродозирањето 

Најчесто луѓето кои се одлучуваат за 
микродозирањето сметаат дека тоа би ја 
зголемило нивната креативност, би ја подобрило 
нивната ментална стимулација исто како кога 
би земале поголема доза, би ги ублажиле 
проблемите со менталното здравје како што се 
депресијата и анксиозноста, би ја зголемиле 
концентрацијата, продуктивноста и низа други 
позитивни аспекти за стимулација на нивното 
ментално здравје.

При микродозирањето луѓето често тврдат дека 
имаат чувство на подобрено расположение 
како што се поголема среќа, мир, смиреност, 
благосостојба, намалени симптоми на депресија 
и анксиозност, оптимизам и подобрен фокус. 
Често се јавуваат и когнитивни и социјални 
придобивки кои вклучуваат подобрена 
ментална слика, поголема емпатија и повисоки 
нивоа на екстраверзија. Луѓето кои пробале 
микродозирање тврдат дека имаат голем број 
други перципирани придобивки, вклучително и 
општ недостаток на несакани ефекти и способност 
да може да ја контролираат дозата која ја 
земаат. Во делот на решавањето на проблемите 
со менталното здравје, психоделиците можат 
да дејствуваат како катализатор за создавање 
услови кои му овозможуваат на пациентот 
да им пристапи на своите прашања од друга 
перспектива и да му помогнат во справување 
со проблемите со менталното здравје.                                                                                                           
Зголемената креативност е една од најчесто 
пријавените придобивки од микродозирањето, 
што најчесто е потребна кај уметниците за 
подобро изразување на нивните чувства и 
креативност (во 60-тите години на минатиот 
век, „трипи“ уметничките дела и музиката 
инспирирана од ЛСД, како што е албумот на 
Битлси „Револвер“, ги истакнаа психоделичните 
дроги како креативна алатка). Микродозирањето 
може да обезбеди одредени придобивки за 

„Микродозирањето е на некој начин најдосадната 
форма на консумирање психоделици“ − Џејмс 
Фадиман, американски психолог.
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некои луѓе, но тоа не значи дека е без несакани 
ефекти. Па оттука како најчести проблеми со 
кои се соочуваат корисниците се: физиолошки 
непријатности, нарушен фокус, оштетена 
енергија, нарушено расположение, зголемена 
анксиозност, когнитивно оштетување и сл. 
Поголем ризик кој се јавува е проблемот што не 
е регулиран пазарот за недозволена дрога, па 
оттука постои голема опасност луѓето ненамерно 
да консумираат потенцијално опасна нова 
непозната психоактивна супстанција која може 
да им се продаде како навидум некоја постоечка, 
а секако постои и несигурност во големината на 
дозата што се купува, односно дали е тоа повеќе 
од предвиденото за микродоза. Препорачливо 
е при микродозирањето супстанциите да не 
се мешаат со алкохол, кафе или лекови. Некои 
експерти препорачуваат да не се користат дури 
ни стимуланси, а дозирањето во просек да биде 
до двапати неделно.      

Бидејќи ефектите, предностите и ризиците 
од микродозирањето сè уште не се доволно 
лабораториски истражени, тие се сведуваат 
досега само на определени универзитетски 
истражувања на помали групи испитаници, 
искуства од корисници на микродози и сл. 
Сепак, можеме да кажеме дека интересот 
за микродозирање неверојатно порасна во 
последниве години предизвикувајќи изобилство 
на онлајн дискусии, видеа и написи за тоа како 
микродозирањето е применливо и ефикасно во 
секојдневниот живот. Иако микродозирањето, 
поради неговата неконвенционалност и еден 
вид пристапност, се чини дека е безопасен 
метод за самолекување, вреди да се одржува 
објективна критика и да се следат упатствата за 
намалување на ризиците од неговата употреба.

„Едноставно се чувствувате малку среќни 
или се чувствувате малку полесни, се 
чувствувате малку поотворени, имате малку 
повеќе енергија, вие сте малку повеќе на 
врвот на работите“ − Пол Остин, тренер за 
микродозирање психоделици.

Микродозирање
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Микродозирање 
– здравствени 
и општествени 
предизвици 

Микродозирање, дозирање, 
предозираност, доза... Многу поими 
кои на прв поглед ни изгледаат 
слично, а се толку различни и некогаш 
не успеваме да ги разграничиме. 
Но, овој пат акцентот го ставаме на 
микродозирањето кое е многу актуелно 
во последно време, а никогаш точно 
не сме го сфатиле неговото значење, 
па така со овој труд ќе се обидеме 
да ја доловиме вистинската слика за 
микродозирањето.

Дефиниција на поимот микродозирање

Пред да го дефинираме поимот микродозирање, 
неопходно е да го разграничиме од поимот 
„предозираност“ со цел да добиеме појасна 
слика за овој поим.
Предозираност во организмот настанува кога 
внесуваме поголема количина од  некоја 
супстанција и во тој случај организмот покрај тоа 
што го манифестира ефектот од супстанцијата, 
манифестира и негативни ефекти. На пример, 
внесуваме поголема доза на апче за притисок, 
не само што ќе го спушти притисокот туку и 
енормно ќе го спушти и ќе дојде до несвестица.
Микродозирањето подразбира внесување 
одредена доза на супстанција, меѓутоа  не 
гледаме или не можеме да детектираме ефект 
бидејќи ефектот настанува само на клеточно 
ниво и не се манифестира на организмот. Кај 
микродозирањето има само минимизирани 
несакани ефекти кои е многу тешко да се 
забележат за разлика од предозирањето каде 
што добиваме сосема спротивен ефект. 

Ивана Балтовска е магистер по кривично 
право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ 
во Скопје. Магистрираше на тема „Профил 
на сторител на кривично дело силување“, а 
моментално работи како проектен координатор 
во невладината организација „Џастис 
дифендерс“ („Justice Defenders“) − Радовиш. 
Член е на ЕЛСА (European Law Students Associ-
ation), на Здружението на млади кривичари, 
како и на Здружението за кривично право и 
криминологија. 

Ивана Балтовска
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Поголемиот дел од луѓето микродозираат со 
различни супстанции, но најголемиот дел од 
нив експериментираат со консумирање на мали 
количини на психоделични супстанции како што 
се одредени психотропни супстанции и дроги: 
ЛСД, трева, како и други психоделици. 

Придобивки од микродозирањето

Постојат повеќе причини поради кои лицата 
микродозираат, а според Институтот за 
микродозирање во САД постојат над 30-тина 
причини, а неколку од нив се наведени како 
најзастапени.
Голем дел од лицата микродозираат за да ги 
ублажат или намалат проблемите кои ги имаат 
со менталното здравје, проблеми со кои често се 
сретнува речиси секој, како што се: депресијата, 
анксиозноста, проблемите во расположението, 

како и биполарното растројство. Менталното 
здравје е исто толку важно колку и физичкото 
здравје, па така лицата кои микродозираат на 
тој начин влијаат врз подобрувањето на своето 
расположение. Иако тоа можеби и не е трајно 
решение, медицинските придобивки поврзани 
со менталното здравје се сепак видливи.
Исто  така се  покажало  дека на голем дел 
од лицата кои  микродозираат, микро-
дозирањето им помогнало за зголемување 
на концентрацијата и на продуктивноста. Во 
последно време е познато микродозирањето 
со ЛСД кое значително ја зголемува продукти-
вноста и илјадници испитаници во светот 
тврдат дека ова микродозирање предизвикува 
острина на умот и дека им помагало да ја 
гледаат големата слика наместо постојано 
да се фокусираат на малите детали, согласно 
истражувањето спроведено во 2020 година од 
Институтот за микродозирање во САД. 

„„Во нашето законодавство постои правна 
празнина, односно не постои законска 
одредба која детално би го регулирала 
микродозирањето.“

Микродозирање
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Секако, мора да напоменеме дека тоа различно 
влијае на секој организам бидејќи секој 
организам е различен, меѓутоа кај голем дел од 
лицата кои микродозираат тоа се одразило на 
позитивен начин врз нивната продуктивност и 
подобра концентрација. Секако, секогаш е добро 
да се имаат предвид позитивните и негативните 
страни на микродозирањето. 

Однос микродозирање − право

Со оглед на тоа дека луѓето најчесто 
микродозираат со психотропни супстанции, 
мора да ја разгледаме правната рамка во 
нашето законодавство со цел да дознаеме дали 
микродозирањето е легално или не. Нашиот 
Кривичен законик, со цел да ги заштити јавното 
здравје и безбедноста, што претставува главен 
објект на заштита на кривичните дела против 
здравјето на луѓето, ги инкриминира сите оние 
поведенија кои се поврзани со употребата, 
користењето и препродажбата на дроги и 
психотропни супстанции и прекурзори.
Набавувањето на психотропни супстанции за 
свои употреби, како што е во овој случај, се 

одвива на нелегален начин токму поради тоа 
што нашето законодавство не ја регулира таа 
трговија. Затоа е тешко да се утврди од каде 
била набавена конкретната супстанција, што 
самото по себе претставува кривично дело. 
Но, од друга страна, кога ќе ја разгледаме 
приказната од поинаков агол, нема ништо лошо 
или забрането во тоа да внесуваш одредена 
супстанција во организмот за да се чувствуваш 
подобро, доколку не им нанесуваш штета на 
другите, нели?

Во нашето законодавство постои правна 
празнина што се однесува до овој дел, односно 
не постои законска одредба која детално би го 
регулирала микродозирањето. Доколку би се 
анализирале предностите, целта и употребата на 
супстанцијата, микродозирањето, како посебен 
облик на внесување на супстанција во човечкиот 
организам, би требало да остане надвор од 
криминогената зона и да се декриминализира. 
За жал, микродозирањето во нашава држава сѐ 
уште е казниво и не е легално, пред сѐ поради 
тоа што до тие супстанции не може да се стигне 
по легален пат.

„Микродозирањето во нашава држава сѐ уште 
е казниво и не е легално, пред сѐ поради тоа 
што до тие супстанции не може да се стигне по 
легален пат.“
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Микродозирањето и уметноста

„Ars longa, vita brevis“ − Животот е краток, но 
уметноста е долга. Уметноста нема крај, има само 
почеток. Но, ниту целиот живот на овој свет нема 
да биде доволен за да ја практикуваме уметноста 
било како творец било како „корисник“. А за 
уметноста потребна е креативност, неуморлива 
и нескротлива креативност која некогаш ја 
имаме, а некогаш не. Токму микродозирањето 
може да биде еден двигател, поттик, една искра 
која ќе ја распламти креативноста што се наоѓа 
некаде длабоко во секој од нас.

Психоделиците биле инспиратор на работата 
на уметниците низ минатото, на писатели, на 
музичари, на сликари и така натаму, а нивното 
креативно влијание врз денешницата оставило 
голем впечаток. Типичен пример за ова бил и 
познатиот Едгар Алан По, маркантен писател 
кој со своето творештво одбележал една цела 
книжевна ера, особено со неговото дело 
„Гарванот“ кое го пишувал под дејство на опиум, 
а кое било посветено на неговата љубена. 
Самиот Алан По својата креативност ја црпел 
од својата несреќа, но неа ја зголемувал токму 
преку микродозирањето кое му помогнало да ја 
зголеми својата имагинација и да генерира нови 
идеи. 

Општествени предизвици 

Се чини дека голем дел од луѓето, особено 
на Балканот, како и во нашава држава, не 
се запознаени со значењето на овој поим, 
неговите карактеристики, како и потенцијалните 
придобивки на микродозирањето. Сѐ што 
е во границите на нормалата е нормално и 
дозволено, проблемот настанува тогаш кога 
ќе се претера, во овој случај кога ќе се претера 
со земањето на „дозата“. Сѐ додека знаеме и 
можеме да се контролираме, микродозирањето 
не претставува проблем, туку баш напротив – 
може да има дури и позитивни ефекти како што и 
напоменавме погоре: врз нашето расположение, 
креативноста, продуктивноста и така натаму. 

Едукативните кампањи и програми, како дел од 
неформалното образование, би можеле многу 
да помогнат во навременото информирање на 
лицата за значењето на овој поим, придобивките, 

но секако и последиците, со цел поголем број 
лица да се информираат за оваа појава. Светот 
се менува, оди напред, а ставот на луѓето кон 
микродозирањето, особено во западниот дел на 
Европа и глобално гледано на светско ниво, се 
менува и сѐ повеќе држави имаат добар пристап 
кон оваа појава. 

Во општеството во кое живееме ние, преполно 
со стереотипи, предрасуди, догми и мислења 
кои се вкоренети во нашиот менталитет 
уште од далечниот среден век, ставот кон 
микродозирањето и не е баш позитивен. Лицата 
кои микродозираат веднаш се етикетираат со 
пејоратив − „наркомани“, „зависници“ и други 
погрдни имиња, и од старт се отфрлени од целото 
општество и заедницата и притоа веднаш се 
имплицира теоријата на етикетирање врз овие 
лица. Самата стигматизација дејствува како уште 
еден негативен фактор, но мора да се потрудиме 
да се движиме напред, во чекор со светските 
трендови и потребите на денешницата, бидејќи 
микродозирањето постоело, постои и ќе постои, 
а ние мора да го прифатиме.

„Светот се менува, оди напред, а ставот на 
луѓето кон микродозирањето, особено во 
западниот дел на Европа и глобално гледано 
на светско ниво, се менува и сѐ повеќе држави 
имаат добар пристап кон оваа појава.“

Микродозирање

Користена литература: 

Арнаудовски, Љ., (2007) „Криминологија”, Правен 
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, 2 август, С 
Штип, Скопје.

Кривичен законик, трето, изменето и дополнето 
издание, Скопје, 2017.

Национална стратегија за борба против дрогата 
2014−2020 година, достапно на: https://vlada.mk. 

https://drugsinc.eu/mk/
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Краток есеј за 
изгубениот сон

Скопје по 19 часот.

Од Карпош до Јане Сандански патот е прав, 
но сепак има многу трње кога некој гази бос. 
Светленца блескотат насекаде и мали групи на 
маалски бараби се редат на секој можен ќош 
долж скопската пустош. Лица пробисветски, 
извртени како оние на гетоизираните 
механичари или мрсните подмачкувачи на 
цевки од Железара. Меѓу нив редовно ќе се 
појави по некој народен гениј, мислител како 
во таинствената крчма на Кортесар; заборавени 
млади старци од дваесетина години, сезнајковци 
кои ја следат програмата на Сител и ги полнат 
вреќите со микроби и ливчиња од спортска. 
Парите им стигнуваат за по некој лист марихуана 
или хероински отпушок. Мразат жени, на 
нив гледаат како на некакви соединенија од 
карбон; синтетски интернет-пупки; тарантули од 
каучук... Мислат дека времето им е пројдено, 
гледаат како да здиплат карта за автобус или да 
избушат нечија гума, немаат доверба во никого, 
најмалку во себе, но сепак се традиционалисти 
во размислувањето, веруваат дека некој ги 
„продал“; нивниот живот бил осакатен од некој 
политички шут, ексцентричен денди или некој 
морнар од „Жолтата подморница“.

„Некој нѐ ’продал‘!“ Слушам додека се 
искрадувам меѓу нив.

Овој пат се работи за поголема пролетерска 
банда што зева и врти една цигара од уста до 
уста, очите им горат како да се материјализираат 
оние некогашни заварувачи од Металскиот 
завод Тито. 

Владо Манчевски

Владо Манчевски (1962) е музичар, 
писател, актер, универзален уметник. 
Како музичар основач е на ансамблите 
„Господа Тенекиеви“, „Ла колони волвокс“, 
„Лост дегенерос“ и „Волтер Мани Ал 
Хаким“ (неговото алтер его со три објавени 
албуми: „Света вода“, „Брсјачки сказни“ 
и „Уличарски Гримоари“). Кратки раскази 
објавувал во Маргина, Арт Република, 
Зрак... Објавени книги: „Дрогераш“ (1993, 
заедно со А. Станковски), „Космичка лжа“ 
(2003), скрипти за стрипови: Eropian Agency 
for Reconstruction (2006), Американски 
раскази (2017), Космонаут (2020). Застапен 
е во антологијата на македонскиот краток 
расказ „Џинџуџе во земјата на афионите“ 
(2022). Учествувал во филмовите: Кокино, 
Маклабас, Судијата, Самит на шаманите.

 (* Текстот не е лекториран.)



Смрди на некоја албанска трева, евтина ракија и 
кучешки колбаси од Стокомак. 

„Нѐ ’продал‘ и тоа како. Ти не би продал? Кога би 
имало што да продадеш...“

Штотуку се искачив по скалите од кејот кога ете 
еден од нив застанува пред мене, ситен е, но 
сепак надрвен, со подзината уста и ветерна коса 
што потсетува на кадаиф. Не говорам ништо, 
застанувам, па се обидувам да дослушнам уште 
нешто глумејќи растроен муфљуз. Мора сѐ да 
знам, сите тие уличари се тајната на овој простор, 
несреќата на скопштината, работната цена на 
пазарот, на луѓето; вредноста на станбениот 
простор; вербата во нацијата; цената на акциите 
на нафтата. Сите можни анализи се токму во 
збирштината, и по песовите се гледа државата.

Ентитетот се приближува во мојот радиус, па во 
манир на локален Брандо со акцент ме прашува:

„Чиче...“ Не одговарам ништо. 

„Чичо бе! Еј! Имаш ли мобилен? Што глумиш: на 
Хојте бе?!“

Се вртам кон највисокиот од нив, еден со чело 
на дива свиња, облечен во кожна јакна како 

некогашните кондуктери од градски, па со 
смиреност советувам: „Дувањето не оди со 
пиењето и предизвикува невралгична реакција 
која понекогаш може да доведе до шизофрена 
делузија. Зошто не извадите бугарски пасош 
наместо секојдневно да талкате од ќош до ќош 
и да замислувате дека светот се врти околу вас? 
Патем треба да се избањате еднаш во недела 
иако е зима! Не, немам мобилен!“ – му враќам 
остро на овој пред мене. 

„Како, како?“ се поднаместува како да е 
раководител на смена. 

„Така, така има кака... Ајде сега седнете си со 
шишињата... и не ме закачајте, ми врие умов, и 
онака...“ Полека се оддалечувам од сцената. 

Од Пустец до Бит Пазар се пуши грозна етил 
марихуана по шведски цени, никој не знае зошто 
ја пуши; дрогата е потреба, ги разбирам. Сите се 
откачени од мрсните новогодишни чварки, ќе 
добијат ситен кеш во кладилница, заминувајќи 
да гледаат мажи како трчаат по стадионите. 
Тајно се вљубуваат во нив, но мразат гееви. 
Искрени им биле, велат. А за жени не сакаат ниту 
да слушнат, сепак се традиционалисти. Требало 
пари за жени, ми вели еден од Влае.

„Веројатно е дека сѐ што е во умерени 
количества го прави балансот совршен.“

Есеј 

33



Нешто понатаму, пред Македонски пошти, еден 
уличен свирач андрогин потпевнува како да има 
жолта треска на англиски јазик, па тоа зазвучува 
како серенада од посран голуб: „THERE IS NO BIG 
DEAL MACEDONIA REMAINS IN A DEEP POLITICAL 
AND ECONOMICAL CRISIS...“

Ѕвони мобилниот. Во сенките на ноќта сите се 
некако искривено напушени.  Месечините би 
дале објаснувања за ваквите човечки состојби. 
Испијанетости со некаква вампироидна желба да 
се доживее ноќта и истовремено да се заборави 
денот. „Веројатно е дека сѐ што е во умерени 
количества го прави балансот совршен“, вака 
размислуваше во слепите изливи на ноктурални 
еуфории Карло пред да почине. На телефонот 
стои непознат број. Се јавувам. Тишина. Скопје 
по 21 часот. Некој мистериозен глас повторува од 
другата страна. „Цела планета е микродозирана 
и хибернацијата ќе трае додека не исчезне овој 
свет. Можеби се сомневаш, но твоите утра се 
премногу светли. Треба да се разболиш за да 
почувствуваш како е да бидеш здрав.“ Скопје 
по 24 часот. На телевизорот „оди“ сцена од 
некој филм во кој група дрогераши гонат некој 
сенилен старец. Во нивните очи има некаква 
носфератијанска страст. Еден од нив набргу го 

убива старецот за тој повторно да воскресне 
во облик на Супермен. Научната заедница ги 
студира неговите биометри. Старецот повторно 
доживува трансформација, овој пат во студент 
револуционер. Подготвен е да се бори со сето 
зло на планетата. Бандата е збунета. На сцената 
се парталави еден дрогерашки Шекспир и 
започнува да глаголи: „Бодлер го открива Едгар 
А. По и забегува мастурбирајќи на неговата 
брилијантност и прецизното сметање на 
наутичките милји. Бодлер е незадоволен со себе. 
Едгар А. По не се дрогира, тој е луд гениј, зрачи 
со природна наркотичност, „трипа“. Разбирате?“ 
Неколку пара очи потврдно мижат. Останатите 
од бандата се во состојба на транс. Во миговите 
на апстиненцијалните кризи од зголеменото 
консумирање на апсинт помешан со опиум, 
Бодлер се обидува да го преведе По. Дали 
Гордон Пим ќе го спаси од срамот на постоењето 
или еден ден ќе ги изучуваат неговите „цвеќиња 
на злото“? Бодлер разбирливо повторно му се 
предава на опиумот. Неговото тело накратко ги 
заборава ужасите на овој свет. Потребно е само 
да се контролира, микродоза, капка по капка... Да 
го победи демонот во себе користејќи солуции 
во точно зададени временски интервали како 
што тоа го опишува Де Квинси. Па така можеби 

„Цела планета е микродозирана и 
хибернацијата ќе трае додека не исчезне овој 
свет. Можеби се сомневаш, но твоите утра се 
премногу светли. Треба да се разболиш за да 
почувствуваш како е да бидеш здрав.“
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науката еден ден ќе пронајде лек за неговиот 
лош здив. Надвор се слушаат викотници, па 
истрел и на крајот се пее Марселјезата. Бодлер 
се вовлекува во ембрио положба. Тој е далеку 
од овој свет. Во собата лежат расфрлени 
неколку тинктури од лауданум, еден портрет 
од наказна доилка виси веднаш над неговата 
глава. Насекаде расфрлени листови од хартија. 
Ѕидовите на просторијата се обвиткани со 
патинав чад, доминира миризба на содомитска 
гнилост. Поточно на некои минати времиња 
и младешка лудост. Утре сигурно некој ќе го 
разбуди. Ја гаси свеќата и тоне во сон, опиумски 
сон, пие голтка апсинт и се обидува нешто да 
напише. Но, сè што се повторува е тишина, 
додека главата му паѓа како на штотуку отелено 
јаре. Како никому повеќе да не му е потребна 
неговата тишина. Набргу заспива...“ Тука и 
завршува беседата на дрогерашкиот Шекспир. 

Јас и понатаму зјаам во ноќта. Скопје по 3 часот. 
Скопје по 5 часот... Телефонот не престанува 
да ѕвони. Не се јавувам. Телевизорот дрдори 
за новата американска фентанолска криза. 
Можеби науката никогаш нема да пронајде лек 
за болката, говори еден спортист, чекајќи во 
ред да го испие лекот во некоја институција за 
одвикнување од една (навикнување на друга) 
зависност. Сонот е изгубен за светот, повторува 
со тажен поглед. Телевизорот се гаси. Ѕиркам 
низ завеса слушајќи го Скопје во мугрите додека 
станува со бука на расчеречен Франкенштајн. 
Мери Шели пере бела руба во едно дрвено 
корито веднаш до реката Вардар, од другата 
страна златеат полиња со афион. Катакомбите 
се затвораат до следната ноќ. Трговците од прва 
смена се по улиците на чаршијата. Надвор е нов 
работен ден. Џагорот набргу ме заспива.

„Потребно е само да се контролира, микродоза, 
капка по капка... Да го победи демонот во 
себе користејќи солуции во точно зададени 
временски интервали.“
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Кратењето на буџетот за превенција од ХИВ го 
„затвори“ дневниот центар во Шуто Оризари  

Преземено од pina.mk,објавено на 20.4.2022 г.

Ранец и челична волја – тоа „остана“ од 
Дневниот центар за намалување на штети 
од употреба на дроги во Шуто Оризари. На 
тимот од организацијата „ХОПС“, кој 15 години 
работи во оваа општина, веќе три недели 
канцеларијата им е под ведро небо. На седми 
април, токму на Светскиот ден на здравјето, се 
затвори единственото место каде што луѓето кои 
употребуваат дроги, а и нивните семејства имаа 
отворена врата за сите услуги со кои се обезбедува 
превенција од ХИВ, како и намалување на штети 
од употреба на дроги.

Освен за нега и третман за превенција од ХИВ, 
сега веќе празните простории на дневниот центар 
биле спас и во пандемијата. Центарот бил место 
каде што овие луѓе можеле да добијат храна, 
да се избањаат, да добијат чисти алишта. Сега 

трпеливо чекаат секој вторник, четврток и петок 
социјалниот и теренскиот работник да ги посетат 
и да им донесат медицинска опрема.

До ваков крај дојде, како што велат од „ХОПС“, 
благодарение на одлуката на државава да ги 
скрати финансиите од превентивните програми 
за ХИВ за 40 отсто.

Поминавме еден работен ден на терен со Томислав 
Ружин, социјален работник од „ХОПС“, и неговиот 
колега кој е теренски работник. Се сретнавме 
пред поранешната канцеларија на центарот.

Внатре, освен самолепливите постери на кои 
на албански јазик пишува „Не допирај – јави се 
на ХОПС“, не постои видлив доказ дека тука се 
спасувале животи.

„Ова кратење во пракса значи исклучување на 
неколку илјади граѓани и нивните семејства од 
системот за здравствена и социјална заштита.“

Теодора Цветковска

Фото: ПИНА
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Некои од луѓето кои се корисници на услугите 
на центарот ги посетуваат дома – тие што имаат 
дом. Со останатите се среќаваат по улиците во 
Шуто Оризари.

Без лични документи, без матичен лекар, а сега и 
без секојдневна нега се две лица кои инсистираа 
на анонимност.

Едниот има 37, а неговиот пријател 43 години. 
Оделе во центарот уште откога е отворен кај нив, 
во комшии. Тие бараат да се отвори дневниот 
центар.

,,Ако останеме без помош, секој ден луѓе ќе 
умираат. Сега нè тераат и нè маткаат, ни 
велат оди ваму, оди таму. Се молиме за една 
преврска“, зборуваа во еден глас.

На пат до следната куќа нè пречека 50-годишен 
маж за да го преземе пакетот кој му следува.

„Многу сме разочарани. Сите се разочарани. 
Ми помагаа, ми ги переа алиштата, имав 
каде да се бањам, со кого да зборувам. Не само 
јас и другите луѓе што се тука. Навистина е 
срамота што го затворија центарот. Луѓето 
сами си купуваат гази, сами си прават преврски, 
сами се лекуваат. Кога беше центарот имаше 
доктор кој доаѓаше и се грижеше за нив. Не 
инјектирам дроги, ама гледав што се случува, 
им помагав, работев заедно со персоналот на 
„ХОПС“, раскажа тој.

„На седми април, токму на Светскиот ден на 
здравјето, се затвори единственото место каде 
што луѓето кои употребуваат дроги, а и нивните 
семејства имаа отворена врата за сите услуги 
со кои се обезбедува превенција од ХИВ, како 
и намалување на штети од употреба на дроги.“

Тој е на бупренофинска терапија, а моментално 
е меѓу корисниците на дроги на кои во 
центарот во Кисела Вода им било кажано дека 
немаат „бупренорфин“ и не знаат кога ќе биде 
обезбеден.

„Те тераат и те враќаат пак назад, да земаш 
дроги, да крадеш, да идеш по затвори – многу 
сум разочаран, верувајте – многу“, коментира 
тој.

На ова подрачје, од 2007 година досега се 
опслужени околу 500 клиенти, а месечно тој број 
е од 50 до 70 клиенти, раскажува Томислав од 
тимот на „ХОПС“.

„Многу е полошо сега. Многу мал дел од лицата 
можеме да ги најдеме и да ги контактираме. 
Најчесто се оди само кај тие што знаеме каде 
се наоѓаат во моментот, немаат мобилни 
телефони, тешко се достапни. Ама оставам 
опрема кај тие што знам дека живеат 
сами за да можат да си поделат кога ќе се 
сретнат. Видовте и сами каква е состојбата. 
Дополнително, единствениот контакт што 
го имаат со лекар овие луѓе е преку нас, одевме 
заедно да ги преврзат и да ги прегледаат. 
Кога поаѓаат сами на доктор многу често се 
дискриминирани“, објаснува Томислав.

Кратење на буџетот за превенција од ХИВ

Фото: ПИНА
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Центарот кој неодамна се затвори беше отворен 
со помош на Глобалниот фонд во 2007 година. 
До негово затворање дојде откако Владата реши 
наместо 46,5 милиони денари, оваа година од 
државната каса да се дадат само 27,5 милиони 
денари.

Поради ова бројни граѓански организации во 
организација на Платформата за одржливост 
на сервисите за превенција и поддршка за ХИВ 
излегоа на протест на 4 април.

Тогаш Хајди Штерјова-Симоновиќ од 
платформата истакна дека Министерството за 
здравство изјавило дека секој денар вложен во 
превенција ѝ штеди на државата седум денари 
за лекување.

„Прашањето е зошто тогаш Владата, 
Министерството за здравство и Министерството 
за финансии кратат дури 40 % од превентивните 
програми кои се наменети за превенција на 
ХИВ во државава. Ова кратење во пракса значи 
исклучување на неколку илјади граѓани и 
нивните семејства од системот за здравствена 
и социјална заштита. Ова кратење значи 
затворање, значи веќе се затворија некои од 

центрите каде што се вложувале домашни 
и странски инвестиции години наназад за 
да се градат тие ресурси, инфраструктура и 
капацитети“, изјави на протестот Штерјова-
Симоновиќ.

Претходно, на 17 март, Платформата за 
одржливост на сервисите за превенција и 
поддршка за ХИВ одржа прес-конференција пред 
Министерството за здравство. Веднаш потоа 
поднесено е и барање за средба со премиерот 
Димитар Ковачевски. Засега, и покрај барањето 
на граѓанскиот сектор за средба со надлежните, 
дијалог и можни решенија за „спас“ на овие луѓе 
и на организациите кои работат со нив –  нема.

„Без лични документи, без матичен лекар, а 
сега и без секојдневна нега се две лица кои 
инсистираа на анонимност. Оделе во центарот 
уште откога е отворен кај нив, во комшии. Тие 
бараат да се отвори дневниот центар.“

Фото: ПИНА
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Препорачуваме Книга: „Царства на човечкото несвесно: 
Набљудувања од истражувањето на ЛСД 
− 1 јули 1996 година” (“Realms of the 
Human Unconscious: Observations from 
LSD Research Paperback – July 1, 1996”)

Пионерска и револуционерна книга која 
ги поставува темелите за радикална нова 
психологија заснована на проширена 
картографија на човечката несвест. Познат по 
своето доживотно истражување за психоделични 
дроги, д-р Гроф конструира сеопфатна и корисна 
рамка од збунувачкиот налет на искуства 
предизвикани од ЛСД кај пациенти и субјекти 
на истражување. Тековните истражувања на 
мозокот и начините за проширување на свеста ѝ 
даваат на оваа значајна книга, за прв пат објавена 
во 1979 година, ново значење за светлината 
што ја фрла врз многу основни, но досега 
мистериозни, човечки потенцијали. Теоријата на 
Гроф за човечката психа го надминува личното 
и отвора патишта за поголемо разбирање на 
нашето внатрешно јас.

https://www�amazon�com/Realms-Hu-
man-Unconscious-Observations-Research/
dp/0285648829

Ирена Јовановска

https://www.amazon.com/Realms-Human-Unconscious-Observations-Research/dp/0285648829
https://www.amazon.com/Realms-Human-Unconscious-Observations-Research/dp/0285648829
https://www.amazon.com/Realms-Human-Unconscious-Observations-Research/dp/0285648829
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Филм: „Волшебна медицина“ – режисер 
Монти Вејтс (“Magic Medicine (2018)” 
− Documentary NETFLIX, Director Monty 
Wates)

Во текот на 4 години, режисерот Монти Вејтс 
доби ексклузивен пристап до првото медицинско 
испитување за давање на псилоцибин 
(психоактивна состојка во волшебните печурки) 
на група волонтери кои страдаат од клиничка 
депресија. Неговиот извонреден филм следи 
тројца од волонтерите и нивните семејства и 
амбициозниот персонал кој го води судењето, 
кои се надеваат дека овој контроверзен третман 
ќе има моќ да трансформира милиони животи.

Со длабоко потресни снимки од „патувањата“ 
кои ги продолжуваат пациентите, овој интимен 
филм е впивачки портрет на човечката 
цена на депресијата и инспиративните луѓе 
кои придонесуваат за револуционерно 
психоделично истражување.

https://www�netflix�com/nl-en/title/81409016

https://www.netflix.com/nl-en/title/81409016


Кратки вести

Министерството за здравство на Нов Зеланд го 
одобри првиот рандомизиран, контролиран 
експеримент со микродозирање со ЛСД.

Студијата ќе собере податоци за да се разбере 
подобро дали и како микродозирањето има 
позитивни ефекти врз расположението, свеста 
и креативноста на една личност. Студијата е 
предводена од д-р Суреш Мутхукумарасвами.

Ќе бидат вклучени 40 мажи, некои ќе добијат 
плацебо, а други ЛСД. Доктор Мутхукумарасвами 
објаснува дека тие не ги игнорираат жените во 
нивното истражување. Тие го земаат предвид 
фактот дека женските хормони влијаат врз некои 
варијабли што ќе ги мерат. Ако оваа студија 
помине добро, друга ќе биде планирана само за 
жени. (Извор)

Микродозирање е консумирање мала количина 
на психоделична супстанција (околу 1/10 
од рекреативната доза) за да се зголемат 
расположението и перформансите. Овој 
тренд стана неверојатно популарен меѓу 
професионалците во креативните индустрии 
(особено Силиконската долина) и кај оние кои 
бараат алтернативни третмани за депресија, 
анксиозност и АДХД. Меѓутоа, со оглед на тоа 
што насловите на медиумите сè повеќе ги 
возбудуваат народните маси за употребата на 
микродози, нема научни докази за поддршка на 
овие анегдотски тврдења. (Извор)

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО НА 
НОВ ЗЕЛАНД ЈА ОДОБРИ СТУДИЈАТА ЗА 

МИКРОДОЗИРАЊЕ НА ЛСД

ПОДДРЖЕТЕ ЈА ПСИХОДЕЛИЧНАТА 
РЕНЕСАНСА

ШТО Е МИКРОДОЗИРАЊЕ?
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https://hops.org.mk/poddrzhete-ja-psihodelichnata-renesansa/


Во светлината на широкораспространетата 
културна и деловна култура за усвојување 
на микродозирањето, работодавачите од 
приватниот сектор треба да ги преиспитаат 
импликациите на целосната забрана за употреба 
на контролирани супстанции на работното 
место.

Микродозирањето е практика на внесување 
супперцептивни количини на психоделични 
дроги како што се псилоцибинските печурки 
или ЛСД. Луѓето дозираат микродози поради 
различни причини. Тие може да вклучуваат 
медицински причини како што се третман на 
анксиозност, депресија или нарушувања на 
вниманието или причини за „перформанси“ 
како обиди за зголемување на продуктивноста, 
на креативноста или на свесноста.

Бројот на Американци кои микродозираат е 
непознат, иако неговата популарност очигледно 
расте. Анализата од 2019 година на група за 

МИКРОДОЗИРАЊЕ НА РАБОТА

дискусија на Редит посветена на микродозирање 
забележала 2 000 претплатници, а од 1 април 
2022 година бројот се искачил на 194 000. 
(Извор)
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https://hops.org.mk/mikrodoziranje-na-rabota/


Блекхокс корпорацијата (Blackhawk Growth 
Corp.) со задоволство известува дека Мајндбио 
терапеутикс (MindBio Therapeutics) го заврши 
своето 12-месечно клиничко испитување Фаза 
1 со микродозирање со ЛСД кај 80 здрави 
учесници.

Мајндбио развива режим на микродозирање 
со употреба на ЛСД за лекување на нарушувања 
на менталното здравје како депресија. За да 
се пласираат овие нови третмани, Мајндбио 
треба да ја докаже безбедноста и ефикасноста 
на третманот користејќи ригорозен процес на 
клиничко испитување.

Клиничкото испитување Фаза 1 е најголемата 
безбедносна студија од ваков вид што некогаш 
била завршена под рандомизирана, двојно 
слепа плацебо контролирана дисциплина, 
чии резултати ќе го поддржат развојот на 
интелектуалната сопственост на Мајндбио 
и прогресијата кон комерцијализација на 
третманите за состојби на ментално здравје.  
(Извор)

Псилоцибин − психоделик кој се наоѓа во 
волшебните печурки − создава напредни 
врски меѓу различни региони на мозокот 
кај депресивните луѓе, што ги ослободува 
луѓето со долготрајни модели и прекумерно 
самофокусирање.

Утврдено е дека микродозирањето на 
псилоцибин, кое може да ја внесе супстанцијата 
во мали размери, обично околу 5 до 10 % од 
количината што го поттикнува умот, ја подобрува 
благосостојбата, ја подобрува работата, ја 
намалува тагата и психолошките обрасци кои 
негативно влијаат на нас без да го активира 
целосниот ефект на дрогата. (Извор)

БЛЕКХОКС МАЈНДБИО ТЕРАПЕУТИКС 
ГО ОБЈАВИ ЗАВРШУВАЊЕТО НА ПРВАТА 

ФАЗА НА КЛИНИЧКОТО ИСПИТУВАЊЕ ЗА 
МИКРОДОЗИРАЊЕ ВО СВЕТОТ

ДАЛИ ЛУЃЕТО МОЖАТ ДА ЈА УБЛАЖАТ 
ДЕПРЕСИЈАТА СО МИКРОДОЗИРАЊЕ НА 

ПСИЛОЦИБИН?
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https://hops.org.mk/blackhawk-s-mindbio-therapeutics-go-objavi/
https://www.openaccessgovernment.org/alleviating-depression-with-psilocybin-microdosing-psychedelic-antidepressant/133702/
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