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Na wstępie ••• 

Pracujesz w sexbusinessie i w ten sposób 
zarabiasz częściowo na swoje utrzymanie. 
Narkotyki odgrywają tu znaczną rolę· 
Narkotyki to nie tylko cannabius, XTC, koks, 
speedy i poppers. "Codzienny narkotyk", 
jakim jest alkohol, jest również jednym 
z nich. Jeżeli zażywasz narkotyki, powinie
neś być obeznany z różnymi "towarami" 
i wiedzieć o ich działaniu. W tym przypadku 
ulotka dołączona do opakowania jak również 
pytania skierowane do lekarza lub farma
ceuty nie sprawdzają się. Broszura ta będzie 
dla Ciebie skromnym informatorem na temat 
narkotyków i ich działania. 

W zależności od rodzaju narkotyki 
oddziaływują w różny sposób na Twój 
organizm i Twój sposób zachowania. Im 
gorzej się czujesz, przede wszystkim psy
chicznie, tym bardziej powinie nieś zachować 
ostrożność w zażywaniu narkotyków. Często 
przyczyniają się one do nasilenia Twoich 
uczuć i wpływają na Twoje samopoczcie. 
Czujesz sie wtedy swobodniej, przesuwasz 
swoje granice i nie masz wpływu na to, co 
chcesz lub chciałeś zrobić, na to, co posta
nawiasz i w jakich okolicznościach się to 
odbywa. Pamiętaj, że jest to Twoja praca. 
Zażywanie narkotyków podczas niej nie jest 
wskazane. 

Nie ryzykuj niczego bez potrzeby i nie 
narażaj swojego zdrowia - ono jest Twoim 
kapitałem. Odmów klientowi, który chce Cię 
namówić do wspólnego zażywania narko
tyków. Jeżeli to mu się nie spodoba, spytaj 
się go po prostu, czy on sam zażywa ich 
podczas pracy. Profesjonalizm opłaca się 
także tutaj. Wielu klientów doceni to . Ty sam 
będziesz miał opinię godnego zaufania 
i takiego, który chroni siebie ijego. To są 
przecież uzasadnione powody, dla których 
warto z rozmysłem i w sposób umiarkowany 
zażywać narkotyki. 



--Srodki osiLnym działani iu odurzającym 

Alkohol należy do 
legalnych narkotyków, 
mimo wszystko jest 
narkotykiem jak wiele 

Legalny 
narkotyk; jego 

ilości i działania 
nie należy jednak 

lekceważyć. 

innych. Prawie wszyscy spożywają alkohol i często 
jego konsumpcja nie sprawia problemów. Mimo to 
działanie alkoholu zostaje w wielu przypadkach 
lekceważone . Przynajmniej podczas pracy powi
nienieś spróbować ograniczyć się do minimum. 
Jeżeli regularnie spożywasz duże ilości alkoholu, 
zastanów się, jaką rolę pełni on dla Ciebie samego 
i czy nie ma innych możliwości, które pozwoliłyby 
Ci się odprężyć. 
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~ ~,,~:::::::owność 
agresja, depresja, wrogie nastawienie do innych 
utrata kontroli nad cialem i czynami 

rffJll ~ 
() () (I Pomimo iż stawianie przez klientow "jednego" 

nie jest w środowisku rzeczą niezwyklą, spróbuj 
ograniczyć spożycie alkoholu, przede wszystkim 
podczas pracy. Twoje szanse są większe, jeżeli 
zachowasz zimną krew. 

~ Luminal 
00 jest znanym 
O lekarzom środ-

Najbardziej znanymi środ
kami nasennymi są luminal 
i oxazepam, znane rownież pod 
innymi nazwami (noriel, rela
nium itd.) . Dostępne są 
w formie tabletek. Trudno jest 
stwierdzić, kiedy następuje ich 

kiem uspokaja
jącym , nasen
nym, używany 

jest również do 
narkozy. Przy 

niekontrolowa-
nym zażywaniu 

istnieje moż
liwość popad

nięcia w nałóg . 

całkowite działanie ijak długo się utrzymuje. 
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j !} 'OO,ątk::-:::::: jedn,k w "le' no' ci 
od ilo ś ci usypiające 
długotrwała konsumpcja może całkowicie zmie
nić ich działanie (pobudzające, odurzaj ące) i być 
niebezpieczna (zmiany psychiczne) 
spowolnione reakcje 
trudności z wysłowieniem się 
w połączeniu z innymi środkami odurzającymi 
(przede wszystkim z opiatami i alkoholem) 
nietrudno o przedawkowanie 

' rffJll~ 
4 ~ () (I W związku z występowaniem wyżej wymienio

nych objawów, jedno jest jasne: luminal i oxaze
pam nie nadają się do zażywania ich w towarzyst
wie . Bądź ostrożny z zażywaniem kilku środków 
naraz . Nawet jeżeli oba środki dobrze Ci są znane, 
ich działanie może być o wiele silniej sze i całko
wicie odmienne od tego, jakiego oczekujesz. 
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\\ Haszysz (po 

~
~ arabsku 
, "wysuszona 

trawa, siano"). 
Jego działanie 

jest rożnorodne. 
Haszysz i marihuana należą 

do najstarszych środków odurzających. Otrzymuje 
się je z konopi, które zawierają skuteczny THC 
(Tetrahydrokanabinol). Haszysz to wysuszona, 
zagęszczona substancja wiążąca i sprasowana 
w kostki żywica kwiatowa. Jest kruszona i palona 
w postaci papierosów (tzw. jointów). Haszysz 
można dodać do ciast, ciasteczek jak również do 
herbaty. Marihuana jest mieszanką wysuszonych 
liści i kwiatów konopi indyjskich i zawiera mniej 
wiecej pięć razy mniejszą ilość THC niż haszysz. 
Oba środki mają podczas ich palenia silne i szybkie 
oddzialywanie, które utrzymuje się przez maksy
malnie cztery do sześciu godzin. 

@lk O / / 
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ba harmonii, gadatliwość, uczucie wesołości 
zahamowania w agresywnym zachowaniu 
wyostrzone wrażenia zmyslowe (wzroku i sluchu) 
utrata poczucia czasu 
zmęczenie, spowolnienie ruchów i reakcji, 
ucieczka w głąb siebie 
uczucie strachu, mdłości 
podczas regularnej konsumpcji dużych ilości: 
zobojętnienie, zmiana osobowości 

rI~llw.. 
() (ł (} Nieregularne zażywanie cannabis nie jest pro

blematyczne . Ważne jest, abyś był świadom tego, że 
działanie cannabis może być bardzo odmienne. 
Jeżeli jednym z jego objawów będzie poczucie 
strachu, spróbuj się uspokoić (zjedzenie i wypicie 
czegoś, a przede wszystkim zażycie witaminy C 
może Ci pomóc) . 

LSD (dietyloamid kwasu 
lizergowego-alkaloid) należy do 
najbardziej znanych i najsilniej
szych środków halucynogen
nych. Dostępny jest w postaci 
bibułek (papierowych kwadraci
ków) i małych, białych tabletek. 

Przy zażywaniu 
LSD szybko 

można popaść 
w psychiczną 

zależność. Poza 
tym przy regular-

nym zażywaniu 
potrzeba coraz 

większej ich 
ilości , aby 

osiągnąć takie 
samo działanie. 

Meskalina (białe kapsułki) i psylocybina (zawarta 
także w grzybach o działaniu halucynogennym) są 
również znanymi halucynogenami. Należy je połk
nąć, a ich działanie następuje najczęściej już po kilku 
minutach i może trwać dwanaście, czasami nawet 
dwadzieścia cztery godziny. 

;~ ~:':~:::,ru< _n,p""p'ji 
(możliwe jest, że będziesz widział i słyszał rzeczy, 
które w ogóle nie istnieją), utrata poczucia czasu 
wzmożona ochota na seks, ryzyko z tym zwią
zane: zwiększona możliwość do ryzykownego 
postępowania 

podwyższone ciśnienie i puls; dreszcze, mdłości, 
wymioty 
"bad trip", któremu towarzyszą wzmożone de
presje, halucynacje i poczucie strachu 

't~llw.. 
C~ (ł (} Jeżeli decydujesz sie na zażycie środków halu

cynogennych, zatroszcz się o to, żeby był przy Tobie 
ktoś, komu ufasz, ponieważ udajesz się w dłuższą 
podroż, której celu nie możesz przewidzieć. Twoje 
otoczenie wydaje Ci się być inne niż jest w rzeczy
wistości. Może dojść do tego, że nagle będziesz miał 
wszystkiego dosyć i ogarnie Cię uczucie strachu. 
Zażywanie podczas pracy lub krótko przed nią nie 
jest godne polecenia, gdyż ryzykujesz wpadnięcie 
w "bad trip". 

-



Opiaty są czynnymi sub
stancjami maku usypiającego ; 

do najbardziej znanych należą 
morfina i heroina. 

Morfiny używane są często 
w zastępstwie heroiny ze 
względu na podobne działanie . 
Możnaje przyjmować zarówno 

Morfina: 
jej nazwa 

pochodzi od 
greckiego boga 

snu, w Niemczech 
podLega ustawie 

o środkach 
odurzających. 

Heroina, jej 
nazwa pochodzi 

od greckiego 
słowa "bohater" 

(w znaczeniu 
silny, krzepki) ; 

doustnie, jak też podawać w organizmie 
w postaci zastrzyków. Podczas przechodzi szybki 
podania dożylnego istnieje 
niebezpieczeństwo wywołania 

infekcji, powstania wrzodów 

proces zamiany 
w morfinę. 

i przedawkowania. Krótkoterminowo ich działanie 
jest silniejsze (flash), ale też znacznie krótsze 
(około trzech godzin) . Przy łykaniu działają około 
siedmiu godzin . 

Heroina (acetylomorfina) jest chemicznym 
związkiem morfiny i kwasu octowego, dostępna 
najczęściej w postaci proszku. Jej działanie jak 
również zabarwienie zależą od kraju pochodzenia 
i sposobu przeróbki. Heroinę najczęściej pali się 
lub podaje w postaci dożylnych zastrzyków. 

@;4-o' , 
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brak wrażliwości na ból 
zmiana percepcji 
często zmniejszona aktywność seksualna 

rftJllw,. 
@ () (I Ostrożnie przy regularnym zażywaniu: możesz 

szybko popaść w uzależnienie! 
Przy podawaniu dożylnym: używaj tylko 

i wyłącznie czystych strzykawek i igieł, 
w przeciwnym razie możesz szybko zarazić się 
AIDS, hepatitis i innymi chorobami. 
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K~H« cr~z Kokaina jest 
,J poddawana prze-

róbce, po czym 
Kokainajest eks- powstaje 

traktem otrzymy-~ z niej 
wanym ~ crack. Jest 
z przet- on wprawdzie 
worzonych tańszy, aLe też 
liści krzewu koki, dostępna jest bardziej niebez-
w postaci białego higroskopijne- pieczny. 
go proszku. Można ją przyjmo-
wać w postaci wolnej zasady (przez śluzówke nosa), 
palić lub przyjmować w formie rozpuszczalnych soli 
doustnie i dożylnie. Przy podawaniu dożylnym jej 
działanie jest silniejsze, ale też krótsze (pomiędzy 
jedną a dwiema godzinami). Przy wciąganiu jej 
przez nos działanie utrzymuje się naj dłużej (mak
symalnie od czterech do pięciu godzin). Regularne 
zażywanie jej prowadzi do ciężkiego uzależnienia 
psychicznego. Crack otrzymuje sie po dodaniu 
chernikalii. Najczęściej pali się go. Jest o wiele 
silniejszy niż czysta kokaina, jego działanie jest 
natomiast krótsze (trwa maksymalnie godzinę). 
Ryzyko wpadnięcia w nałóg jest poza tym o wiele 
większe niż przy zażywaniu czystej kokainy. 

@;4- OUz,(~«ł1(t 
.)} ekstremalne uczucie szczęścia (flash), euforia: "To 

jajestem najlepszy"! 
osoba po zażyciu zdumiewa wszystkich swoją 
błyskotliwością 
zwiększona gotowość do zawierania kontaktów 
wzrost aktywności seksualnej 
regularne zażywanie wywołuje halucynacje, uczu
cie strachu, dolegliwości serca i układu krążenia, 
spadek aktywności seksualnej, objawy towarzy
szące głodowi. Przy wciąganiu przez nos: znisz
czone błony śluzowe nosa 

t!tJll w,. 
~ () () Nie zażywaj ich zbyt często - także tutaj ryzyko 

uzależnienia psychicznego jest duże. Podczas pracy 
w sexbusinessie zalecana jest szczególna ostroż
ność : w związku z tym, że szybko tracisz opory, 
klienci bedąje często oferowali. Nie daj się w to 
wciągnąć! 

-



t~;=Ylo_ 1l 
nitrat i butylonitrat) 
są płynne i sprzedawane naj 
częściej w małych butelecz
kach. Substancja czynna była 
pierwotnie stosowana przy 
dolegliwościach serca. Opary 
tych substancji są wdychane. 

Tak zwane środki 
odurzające do 

wąchania (" kle
je") używane 

często w środo
wisku gejowskim, 
mające częściowo 

bardzo silne 
działania ubo-

czne. 

Działanie następuje po kilku sekundach i utrzy
muje się od około dwóch do trzech minut. W środo
wisku gejowskim stosowane są często dla wzmo
cnienia niektórych wrażeń (np. podczas stosunku 
działają odprężająco lub też wzmacniają orga
nizm). W związku z tym, iż poppersy powodnją 
osłabienie mięśni, używane są często podczas 
stosunku analnego (dla rozluźnienia zwieracza) . 
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~ ~ł'O:::::::b i ,ilny "fi"h" 
osłabienie mięśni 
nagłe poczucie bezsilnoś ci, stan nieważkości, 
zawroty glowy 
silny puls serca 
bóle głowy, od czasu do czasu mdłości i utrata 
świadomości 
przy regularnym stosowaniu, jak również przy 
przedawkowaniu: zakłócenia wzroku, silna nie
dokrwistość (anemia) 

ifflll rw,. 
(J () Q Częste zażywanie poppersów może być szkod

liwe dla zdrowia. Jeżeli używasz ich podczas sto
sunku, rób to tylko wtedy, kiedy jesteś z kimś, 
komu ufasz i kto tej sytuacji nie wykorzysta. 

Speedy znane 
są też pod nazwami 
amfetamina i metamfetamina. 
Dostępne są w postaci bialego, 
krystalicznego proszku, który 
można wdychać lub też połykać 
w postaci tabletek. Jako tzw. 
"narkotyki imprezowe" zaży

Znanejako 
"środki pobu
dząjace " ; pod 

względem składu 

chemicznego 
zbliżone są do 

adrenaliny 
i działają po bud-

zająco na cen
tralny system 

nerwowy. 

wane są często podczas imprez techno i house. 
Speedy działają pobudzająco: podobnie jak po 
zażyciu ecstasy jest się przez calą noc w dobrej 
formie, tańcząc, nie będac zmęczonym ijedno
cześnie nie zauważając, w którym momencie orga
nizm jest przeciążony i traci płyny. 

@I~ O I I 
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: pobudząjace 
podrażnienie, zdenerwowanie, niepokój 
zakłócenia rytmu serca, bóle rąk i nóg 
po zaprzestaniu działania: depresje, osłabienie 
organizmu 

'rf fi II rw,. 
C:) () Q Speedy rujnują Cię zarówno fizycznie jak 

i psychicznie. Masz trudności ze spaniem, a tego 
właśnie Twój organizm potrzebuje. Aby wyrównać 
utratę wody w organizmie, ważne jest, abyś dużo 
pił (wyłączając alkohol) i zażywał witaminę C. Nie 
zażywaj speedów podczas pracy: one powoduj ą, że 
będziesz wciąż poirytowany. 

-



XTC należą do 
tzw. narkotyków syntety
cznych. Produkowane są 
w laboratoriach i cieszą się 
ogromną popularnością pod

Prawie we 
wszystkich 
warstwach 

społecznych 

powszechnie 
akceptowany 

narkotyk 
z charakterem 

czas imprez techno i house. W XTC zawarta jest 
zwykle substancja MDMA (metylodioksyamfeta
mina), częściowo także MDA (metylodioksyamfeta
mina) jak i MDEA (metylodioksyetylamfetamina). 
Poza tym na rynku pojawiają się wciąż nowe mie
szanki, które mają często silne działania uboczne 
i prowadzą do przedawkowania. XTC sprzedawane 
są najczęściej w formie tabletek mających 
rożnorodny kształt i kolor. 

@) 

~ :.: '~:~:::'k4, h"moru. 
wzmożona czujność, niepokój 
zwiększone ciśnienie krwi, szybki puls serca 
zmiany w odbiorze sygnałów akustycznych 
i optycznych 
brak apetytu 
po zażyciu: zmęczenie, wzmożona potrzeba snu, 
depresje 

rf,llw.. 
() () O XTC są obecnie bardzo popularne. Musisz być 

bardzo ostrożny, gdyż w opakowaniach oznako
wanych XTC nie zawsze znajdują się oczekiwane 
przez Ciebie tabletki. Przetestuj je najpierw, za
żywajac ich niewielką ilość. 
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10 porad 

1. Narkotyki wpływają na Twoje zacho-
wanie. Jeżeli zażywasz je podczas 
pracy lub jeżeli zauważyłeś u siebie 
objawy towarzyszace kuracji odwy-
kowej, podejmujesz niepotrzebnie 
ryzyko. Jeżeli chcesz zażywać nar-
kotyki podczas stosunku, rób to 
z kimś, komu możesz zaufać. 

2. Unikaj klientów, którzy chcą prze-
konać Cię do wspólnego zażywania 
narkotyków jak też tych, którzy chcą 
Ci zapłacić narkotykami. Zachowaj 
zimną krew - w efekcie końcowym 
wielu Twoich klientów doceni Twój 
profesjonalizm. 

3. Zastanów sie, jakich narkotyków zaży-
wasz i jak na Ciebie oddziaływują. 
Ważne jest, żebyś to Ty kontrolował 
narkotyki, a nie one Ciebie. 

4. Nie zażywaj kilku narkotyków na raz. 
Ich działanie może zmienić Cię do 
tego stopnia, że nie będziesz mógł 
siebie kontrolować. 

5. Uważajcie na siebie nawzajem! Zaży-
waj narkotyki tylko z ludźmi, którym 
możesz zaufać. Gdy coś Ci się stanie, 
pomogą Ci, a w razie pilnej potrzeby 
wezwą lekarza lub karetkę pogotowia. 

6. Zażywaj rozważnie! W przeciwnym 
razie ryzykujesz przedawkowanie. Nie 
zapomnij przetestować swojego to-
waru! 

7. Zastanów się wcześniej jak "zejść" lub 
w jaki sposób zmniejszyć działanie 
danego narkotyku. To pozwoli Ci 
uniknąć niepotrzebnego stresu 
a "zejście" nie będzie tak trudne. 

8. J ••• li "uwa'y,,_ •• O 
tracisz kontrolę 
nad racjonalnym 

. 

D 

dawkowaniem, porozmawiaj o tym 
z przyjaciółmi i miej odwagę na wizytę 
w poradni. Nie jesteś jedynym, a poza 
tym jest wiele instytucji, które gotowe 
Ci są pomóc. 

9. Nie zabieraj ze sobą narkotyków, gdy 
wyjeżdżasz za granicę; zarówno posia
danie narkotyków jak i ich przemyt 
podlegają surowej karze. Także 
w obrębie Europy odbywają się wciąż 
kontrole na granicy. 

lO. Pamiętaj, żeby mieć przy sobie zawsze 
wystarczajacą ilość prezerwtyw i środ
ków nawilżających ułatwiających 
stosunek (specjalne prezerwatywy 
używane przy stosunku analnym, 
środki rozpuszczalne w wodzie). Za
równo w pracy jak i u życiu prywat
nym przestrzegaj reguł "bezpiecznego 
seksu" (safer-sex). 


