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Pentru început ... 

Lucrezi în Sexbusiness şi câştigi astfel cel 
puţin o parte din bani tăi . Drogurile joacă un 
rol important în afacerea cu sex. Canabis, 
XTC, Cocaină, Speed şi Poppers, ca şi alcoolul 
sunt asemenea droguri. Dacă foloseşti 
droguri, ar trebui să fii informat despre 
diferitele substanţe şi despre efectele lOL 
Această broşură îţi oferă în această privinţă o 
idee generală. 

(\i C«f\i' i., .,ori. 
În general este valabil: Efectele drogu

rilor asupra corpului şi comportamentului 
variază de la un drog la altul. Cu cât îţi merge 
mai rău, mai ales psihic, cu atât trebuie să fii 
mai prudent cu drogurile . Drogurile accen
tuează des sentimentele şi dispoziţia ta 
sufletească. Cel mai des, te simţi mai liber, dar 
pe de altă parte drogurile te fac să depăşeşti 
limitele tale şi nu mai ştii ce vrei să zici sau 
nu. La munca ta în sexbusiness este însă 
important să ştii ce faci; tu hotărăşti ce se 
întâmplă şi în ce condiţii . Nu uita că asta îţi 
este meseria. De acea est e de recomandat să 
nu foloseşti droguri. 

Nu-ti risca inutil sănătatea - ea este 
capital~l tău. Refuză, dacă un client vrea să 
te convingă să foloseşti droguri împreună cu 
el. Dacă face probleme întreabă-l pur şi 
simplu dacă el foloseşte droguri în timp ce 
lucrează. Merită să fii profesional la tema 
droguri. Mulţi clienţi o să aprecieze aceasta: 
Ai să pari mai de încredere şi te protejezi atât 
pe tine cât şi pe el. Astea sunt multe motive 
care îţi arată că trebuie să foloseşti drogurile 
cu grijă. 



Substanţele care pot fi periculoase 

Alcoolul e un drog 
legat dar totuşi un drog 
ca şi toate celelalte. 
Aproape fiecare bea 

Drog legal; 
Ca ntitatea şi 

efectul nu sunt 
niciodată de 
subapreciat 

alcool deseori fără urmări negative. Totuşi în multe 
cazuri se subapreciază efectul alcoolului. Măcar la 
lucru să încerci să te limite zi numai la un minim. 
Gândeşte-te, mai ales când bei în mod regulat mult, 
ce rol joacă alcoolul pentru tine şi dacă nu ai şi alte 
posibilităţi de relaxare. 

@I --* ~E.jubli 
Deschis, relaxat. vorbăret 
Agresiv, depresiv şi ostil'cu alţii 
Pierderea controlului asupra corpului şi a 
comportamentului 

rf~! 5fr.t 
() Deşi e normal în scenă că clienţii îţi fac cinste, 

încearca să te tii sub control cu consumatia mai 
ales la lucru. Până la urmă ai mai multe s'anse dacă 
ai un cap limpede. ' 

S<*1Hfjm 
(6«f1,(~ri(t " 
6~IRUr1.,t) 

t:::!SJ Barbi-
O~ turicele g se folosesc in 

medicină ca 

Cele mai obişnuite somni
fere sunt barbiturate şi 
benzodiazepine. Pot să aibă 
diferite nume (Rohypnot 
Diazepam etc.) şi poţi să le 

sedative, somni
fere şi narcotice; 
Există pericol de 
dependenţă la 

folosire necon
troloată. 

primeşti în formă de tablete. E greu de apreciat 
cînd apare efectul maxim şi cât de mult durează. 

~: ~n:::::ini'''''' d",nd,nt d, d,,', 
somnolenţă 
Consumaţia îndelungată poate să ducă la efect 
contrar (agitaţie, euforie) şi poate deveni 
periculoasă (schimbări psihice) 
Reacţii încetinite 
Greutăţi să zici ce vrei şi gândeşti 
În combinaţie cu alte droguri (mai ales cu alcool 
şi opiate) pericolul de supradozaj e mare 

rf~!\fAt 
() Aceste efecte fac clar că somniferele sunt 

nefavorabile pentru afacere! Ai grijă când consumi 
mai multe droguri deodată. Din păcate în acest caz 
unu cu unu nu fac doi. Chiar dacă cunoşti amîn
două drogurile: efectul poate să fie mult mai tare şi 
altfel decât ai crezut. 



w,«J,I{ 
(H«{I{ {I 
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,\ Haşiş (in It ~ limba arabă ir iar~~~es~~t~~ 
fân) . Efectele 

Haşişul şi Marihuana sunt 
unele din cele mai vechi 

pot fi foarte 
diferite. 

droguri. Se fac din canabis, care conţine THC 
(Tetrahydrocannabinol) . Haşişul se face din 
inflorescenţe uscate şi presate în plăci. Se sfărîmă 
şi de exemplu se fumează în ţigări (joint) . Poţi să şi 
amesteci haşişul în prăjituri, biscuiţi sau ceai. 
Marihuana contine o mixtură de frunze uscate si 
flori ale plantei şi cam de cinci ori mai puţin nic 
decât Haşişul. Amândouă drogurile au efect foarte 
tare şi rapid când sunt fumate. Efectul durează cel 
mult patru până la şase ore. 

@) 
k :.q. E-:fut\11 

Te simţi bine şi relaxat; ai nevoie de armonie, 
vrei să vorbeşti şi te face să râzi 
Inhibă comportamentul agresiv 
Ascute vederea şi auzul 
Pierzi simţul timpului 
Oboseşti, miş cările şi reacţiile devin mai încete, 
te retragi în tine 
Frică, greaţă 

La consum regulat şi tare: Schimbarea 
personalităţii 

rit! \fAt 
(J Consumaţia canabisului din când în când nu e 

obligatoriu problematică. Ce e important e să-ţi dai 
seama că acest canabis poate să te afecteze de 
fiecare dată în alt fel. Dacă de exemplu te apucă 
frica: încearcă să t e linişteşti (mănâncă şi bea -
mai ales vitamina C - deja poate să te ajute). 

LSD (derivat al acid ului 
lisergic) este cel mai cunoscut 
şi cel mai tare halucinogen. Se 

La LSD poate 
să se dezvolte 

citeodată o de
pendenţă psi

hică. Îţi trebuie 
foarte repede 

mai mult ca să ai 
acelaşi efect. 

oferă in formă de fâşâi de hârtie impregnată sau 
mici tablete. Mescalina (capsule albe) şi Psylocybin 
(se află şi în ciuperci) sunt lângă LSD cele mai 
folosit e halucinogene. Se înghit şi te afectează 
deja după câteva minute. Efectul poate să ţină 
pîna la 12 ore, în câteva cazuri chiar 24. 

@) "* :.q. E-:fut\11 
Sentiment de fericire, relaxare, schimbare de 
percepţie (se poate de exemplu să vezi sau să 
auzi lucruri care nici nu sunt), pierderea simţului 
de timp 
Mai mult chef de sex; atenţie: predispoziţie la 
compartament riscant 
Creşterea tensiunii arteriale şi a pulsului; 
tremuri, ţi-e greaţă, vomezi 
"bad trip" cu depresii tari, halucinaţii şi frică 

rit! \fAt 
(J D - - · hl · .. aca cumva mcerCl a ucmogene, atuncI al 

grijă să fie cineva în cine ai încredere cu tine 
fiindcă : te porneşti la o călătorie lungă în timpul 
căreia nu poţi să planifici ce să întîmplă . Totul în 
jurul tău pare altfel decât e în realitate. Se poate 
întîmpla uşo r să pierzi controlul şi să te apuce 
frica. Consumaţia chiar înainte sau în timpul 
exercitării meseriei nu e de recomandat, căci 
pericolul să ai un "bad trip" e foarte mare . 



OflAU 
(k l'.Xe~r'~ 
MOrjl.,R.1 
Herol"R) 

Opiatele sunt substanţe 
extrase din mac; cele mai 
cunoscute sunt morfina şi 
heroina. 

Morfinele se folosesc foarte 
des pentru substituţia de 

Morfina, 
numită de La 
zeuL grecesc 

aL somnuLui, se 
afLă sub Legea 

narcoticeLor. 
Heroina, după 

numeLe grecesc 
pentru" erou" (in 
sens de puternic, 

tare) , se t rans
formă in corp 

rapid in morfină. 

heroină, fiindcă efectul e asemănător. În scenă se 
înghit sau se injectează. La injecţii există risc de 
infecţii, abscese şi supradozaj . Efectul este mai 
rapid, mai tare (flash), dar şi mult mai scurt (cam 
trei ore) . Luat pe cale orală, efectul durează cam 
şapte ore. 

Heroină (= diacetilmorfină) e combinaţia 
chimică între morfină şi acid acetic şi în cele mai 
multe cazuri de cumpărat în formă de praf. Efectul 
şi culoarea (în cele mai multe cazuri maro, dar şi 
alb), depind de ţară de origine şi modul de 
preparare. Heroina se injectează sau fumează în 
cele mai multe cazuri. 

@I 

~ ~ti~~: ',rioi" (num,i [, in",ut) 
Amorţeşte durerile 
Schimbă percepţia 

Des reduce activitatea sexuală 

rft! SfAt 
() Atenţie la consumarea regulată: poţi să devii 

foarte repede dependent! 
Cănd injectezi: foloseşte numai injecţii sterile, 

nefolosite fiindca altfel te poţi infecta cu SIDA, 
hepatită şi alte boli! 

] 
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« Cocama se poate 
~M ,J preLucra in Crack. ~ I W 1 . 
rtu.~ Este mai 

ieftin, dar 
Cocaina este ~ şi mai 

un extract ~ pericuLos. 
din frunzele 
tufei de coca 
şi este o pulbere albă, cristalină . Să trage prin nas, 
se fumează sau se injectează. La injecţie efectul 
este mai tare dar şi mai scurt (una până două ore). 
La tras prin nas efectul ţine cel mai mult (max. 
patru pînă la cinci ore). Consumul regulat duce la o 
dependenţă puternică psihică. Crack se produce 
prin adăugare de chimicale. Se fumează, este ieftin 
şi mult mai tare decât cocaină pură, dar are un 
efect mai scurt (max. o oră) . Şi pericolul de 
dependenţă e mai mare decît la cocaină. 

@lk E.ftmi' 
~ Bucurie extremă (flash): "Sunt cel mai grozav!" 

Creşte capacitatea de efort 
Creşte dispoziţia de a lua contact cu alţii 
Creşte activitatea sexuală 
La consumaţie regulată: tulburări sensoriale, 
frică, tulburări cardiace şi circulatorii, scăderea 
activităţii sexuale, efecte tari de abstinenţă. La 
inhalat pe nas: distrugerea mucoasei nazale. 

rf~IlSfAt 
it C» ° Nu folosi prea des - şi aici poţi deveni psihic 
!- foarte rapid dependent! La munca în sexbusiness 

1 
trebuie să fii atent: îţi pierzi controlul foarte 
repede, de aia îţi şi oferă clienţii. Nu te lăsa 
convins! 



r~AmYI '; t1 Un drog care se 
foloseşte foarte 
des in scena de 

homosexuali, să 
Butylnitrat) e fluid şi inspi ră prin nas şi 

are puternice 
efecte secundare. 

se îrnbuteliază în sticluţe mici. 
Substanţa de bază a fost la 
început folosită pentru 
anumite simptome cardiace. Aburul acestei 
substanţei se inhalează. Efectul vine repede şi ţine 
numai trei pînă la patru minute. Poppers se 
foloseste foarte des în scena de homosexuali ca să 
potenteze anumite experienţe (de exemplu în 
timpul sexului, ca să fii mai puţin inhibat, ca să te 
relaxeze sau ca să întensifici orgasmul). Pentru că 
Poppers duce la o relaxare musculară de exemplu a 
sfincterului anal se foloseşte foarte des la sexul 
anal. 

@) 
4-~ l:funil 

Stare de fericire, scurt dar intens "flash" 
Relaxare musculară 
Lipsă de putere, sensaţie de plutire, ameţeală 
Bătăi puternice de inimă 
Dureri de cap, din când în când senzaţie de 
greaţă şi pierderea cunoştinţei 
La consum exagerat şi des: Probleme cu vederea, 
anemie 

!t!\fAt 
Dacă foloseşti Poppers prea des atunci poate 

să-ţi distrugă sănătatea. Dacă foloseşti la sex 
atunci numai cu cineva care îl ştii, ai încredere în el 
şi care nu exploatează situaţia. 

Speed se 
cunoaşte şi sub 
numelele de 
amphetamină sau metamphe
tamină. Este o pulbere albă şi 
cristalină care se trage prin nas 
sau se ia ca tabletă. Ca aşa zis 

Este cunoscut şi 
ca weckamină, 

este un preparat 
care se aseamănă 

cu adrenalina 
şi acţionează 

stimulator asupra 
sistemului 

central nervos. 

partydrog se foloseşte des în scena de house şi 
techno. Speedul acţionază stimulator şi ca şi la 
XTC, te face să fii toată noaptea fit, dansezi, să fii 
supraexcitat, nu simţi oboseala şi nu simţi când 
corpul pierde mult lichid. 

Stimulator 
Nelinişte, nervozitate, irascibilitate 
Tulburări de ritm cardiac, dureri în extremităţi 
La sfârşit: depresii, slăbicune corporală 

rit! \fAt 
CJ Speed te slăbeşte psihic şi fizic . Poţi să 

dormi numai greu şi chiar de asta ar avea nevoie 
corpul tău. Ca să substitui pierderea de apă e 
important să bei mult lichid(în afară de alcool) şi 
să consumi multe vitamine. Să nu consumi speed 
în timpul lucrului: devii foarte repede irascibil 
(speedy). 



() Q Este La ora 
~ g actuaLă dr?g~LLa 
l:::IJ' G moda Ş1 are 

reputaţia de a 
fi consumat 

XTC aparţine aşa numite lor 
designerdroguri. Se produce în 
laborator şi e foarte popular în 

de toate păturiLe 
sociaLe. 

scena de house şi techno. În mod normal se află 
substanţa MDMA (Methylendioxy-Metampheta
mină) în XTC dar parţial însă şi substanţele MDA 
(Methylendioxyyamphetami~ă) şi MDEA (Methy
lendioxyehylamphetamină). In afară de aceasta 
apar pe piaţă constant combinaţii noi care parţial au 
efecte secundare foarte puternice ce pot să ducă la 
supradozaj . XTC se vinde în cele mai multe cazuri în 
formă de tablete în diferite culori şi forme . 

@I 
,;} ~ E-fuGil 

Stare de euforie, de nepăsare, sentiment de 
armonie 
Nelinişte, stare de alertă 
Creşterea tensiunii, tahicardie 
Turburări de vedere si de auz 
Înapetenţă ' 
După folosire: epuizare, necesitate de somn 
crescută, depresii 

rI~! SfAt 
(J XTC e în moment foarte popular. Dar 

trebuie să fii atent fiindcă dacă scrie XTC pe 
ambalaj nu înseamnă că şi e înăuntru . Testează 
prima dată puţin ca să vezi ce efect are pastila 
asupra ta. Trebuie să fii şi în timpul dansului atent: 
se poate produce o supraîncălzire al corpului şi 
asta poate să conducă la pericol de viaţă. Deci: bea 
mult, dar în nici un caz alcool! 

Şi aici e valabil: nu folosi în timpul lucrului 
sau cu un client. XTC conduce la pierderea auto
controlului şi a limitelor propii; dar chiar astea ar 
trebui să poţi să faci clar la clienţi. 



Zece sfaturi 

1. DroguriLe influenţează comportamentuL 
întotdeauna. Din cauza asta te afli în 
timpuL LucruLui într-un risc inutil- egaL 
dacă eşti sub influenţa droguLui sau ai 
simptome de dezintoxicare. Dacă vrei să 
foLoseşti droguri La sex, fă asta numai 
cu cineva în care ai încredere. 

2. Nu te Lăsa influenţat de clienţi care vor 
să consumeze droguri împreună cu tine 
sau care vor să te pLătească cu droguri. 
Păstrează-ţi capuL Limpede - muLţi 
clienţi vor şti să aprecieze profesio-
naLitatea ta. 

3. Gândeşte-te, de ce iei anumite droguri 
şi ce efect au eLe asupra ta. E important 
să controLezi droguriLe şi nu invers. 

4. Nu Lua mai muLte droguri deodată. 
EfectuL poate să te schimbe foarte muLt, 
încât să nu te mai ai sub control. 

5. Aveţi grija unuL de aLtul! FoLoseşte 
numai cu prieteni în care ai încredere. 
Dacă ţi se întîmpLă ceva, ei pot să-ţi 
ajute şi în caz de urgenţă să cheme un 
doctor sau ambuLanţa. 

6. FoLoseşte-Le cu grijă fiindcă aLtfeL rişti 
o supradoză. 

7. Gândeşte-te înainte cum poţi să te 
desprinzi de droguri şi cum poţi să 
minimaLizezi efectuL droguLui. Prin 
asta ai mai puţin stres şi aterizarea 
după trip este mai uşoară. 

(~ 

8. Când simţi că pierzi controLuL asupra 
consumuLui, vorbeşte cu prietenii şi ai 
curajuL să te adresezi unei secţii de 
ajutorare a drogaţilor. Tu nu eşti un caz 
izoLat şi sunt muLte secţii care pot să te 
ajute. 

9. Nu trece graniţa cu droguri asupra ta 
pentru că contrabanda şi posesia de 
droguri se pedepseşte foarte aspru. Şi 
în cadruL Europei au Loc controaLe 
vamaLe. 

10. Asigură te că ai la tine o cantitate 
suficientă de prezervative şi vazeLină 
(prezervative speciaLe pentru sex anaL, 
vazeLină soLubiLă în apă). Orientează-te 
atât în timpuL LucruLui cât şi privat La 
regulile de safer sex. 


