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Kés zült az Európai Bizottság pénzügyi 
támogatásával. A kiadványban szereplő 

információk felhasználásáért sem az Európai 
Bizottság, sem pedig a nevében eljáró személyek nem 
felelnek . 

Bevezető 

A szexpiacon dolgozol és pénzed: vagy 
annak egy részét a szexszel keresed . Ebben 
az üzletben nagy szerepet játszanak a 
kábítószerek. A cannabis, az xtc, a koksz, a 
speed és a poppers éppúgy ide tartoznak, 
mint a "mindennapos kábítószer", vagyis az 
alkohol. Ha drogokat használsz, fontos, hogy 
jól légy informálva a különféle anyagokról és 
azok hatásairól, hiszen az "olvassa el a 
mellékelt tájékoztatót", meg a "kérdezze 
orvosát vagy a gyógyszerészét" címú fejezet 
itt nem segít. Ez a könyvecske azért készült, 
hogy egy kis áttekintést kapj a kábítószere
kről. 

Amit tudnod kell: a külömböző dro-
go knak más és más hatásuk van a szerveze
tedre és a viselkedésedre . Minél rosszabb a 
hangulatod és kedved, annál inkább vig
yáznod kell a kábítószerek használatával. A 
drogok sokszor felerősítik az érzéseidet és a 
kedvedet. Legtöbbször szabadabbnak érzed 
magad, a határok kitágulnak és nem igazán 
vagy képes azt tenni amit akarsz ill. azt 
elkerülni, amit nem akarsz. A szexpiacon 
végzett munkád során viszont igen fontos, 
hogy tudd, mit teszel, hogy te döntsd el, mi 
történik és milyen feltételekkel. Ne felejtsd 
el, hogy ez a te munkád. A drog használat 
éppen ezért ilyenkor inkább nem javasolt. 

Li"\j rrofi! 
Ne tedd ki magad feleslegesen rizikónak 

és ne kockáztasd az egészséged - az a te 
egyetlen tőkéd. Utasítsd el azt is, ha egy 
kliens rá szeretne venni, hogy együtt 
szedjetek kábítószert. Ha erőszakoskodik 
vagy unszol, akkor egyszerúen kérdezd meg 
tőle, hogy ő szed-e kábítószert munkája 
során. Ha profiként viselkedsz, akkor ez 
ebben az esetben is ki fog fizetődni. Sok 
kliens tisztelni fogja döntésed: megbízha
tóbbnak túnsz majd, és ezáltal véded magad 
és őt is . Ez mind jó indok arra, hogy meg gon
doltan és mértékkel bánj a kábítószerekkel. 



Anyagok, melyek sok mindent rejtenek magukban ,t. 

Al~ 
Az alkohol tulaj

donképpen egy legális 
kábítószer, de persze 
ennek ellenére ugya

Legális drog; a 
mennyiséget és a 
hatást soha nem 

szabad alábec-
sülni. 

núgy kábítószer, mint a többi. Majdnem minden 
ember iszik alkoholt. és sokszor nem is jelent 
gondot a fogyasztása. A hatását viszont sok 
esetben alábecsülik. Legalább munkád során 
kíséreld meg az alkoholfogyasztást minimális 
szinten tartani. Gondold át - főleg , ha rendsze
resen sokat iszol- hogy milyen szerepet játszik 
nálad az alkohol. és hogy van-e más lehetőséged a 
kikapcsolódásra, lazításra. 

nyHt. laza, beszédes állapot 
agresszivitás, depresszió és másokkal szembeni 
rosszindulat léphet fel 
a test és a viselkedés feletti irányító képesség 
VIsszaesése 

rlr!J-~At 
B Megszokott dolog, hogy a kliensek egy-egy 

italra meghívnak, mégis próbáld meg - főleg 
munkaidőd alatt - az alkoholfogyasztást kontrol
lálni. Végső soron sokkal nagyobbak az esélyeid, 
ha tiszta marad a fejed . 

AltAtók cJj--:;!D ~ ba~-
O bltura-

(6«Ó1ÍtlintU .1 

6e~RUf'Í.,e) 

g tokat az egé
szségügyben 

nyugtató ké nt, 
altatóként és a 

A leginkább használt 
altatószerek a Barbiturate és a 
Benzodiazepine . Ezek külön
féle márkanevek alatt futhat
nak (pl. Rohypnol. Diazepam, 
stb.) és tablett a formájában 
kaphatók. Nehezen lehet 

narkózishoz 
használják. El

lenőrzés nélküli 
szedése során 
szenvedéllyé 

válhat. 

megjósolni, hogy ezek hatása mikor áll be teljesen, 
és hogy meddig tart. 

@I 
...;!} ~ HAtÁl« 

kezdetben nyugtató hatású, dózistól függően 
elaltathat 
hosszantartó használata hatását visszafor
díthatja (izgató vagy bódító lesz) és igen 
veszélyessé válhat (pszichikai elváltozások) 
lelassult reakcióképességet okoz 
nehézséget okozhat. hogy azt mondja az ember 
amit gondol. amit akar 
más drogokkal kombinálva (főleg opiátumokkal 

. és alkohollal) könnyen fennállhat a túladagolás 
veszélye 

,rI,1l 
B <» (J J«V«{\«t 

Az ilyen (mellék)hatásokat ismerve tiszta sor: 
Barbik és Benzok nem tesznek jót az üzletnek! 
Légy nagyon óvatos több anyag egy időben való 
használatával. Sajnos sokszor igaz, hogy egy meg 
egy az nem mindig kettő. Akkor is ha mindkét 
anyagot ismered: együttes hatásuk sokkal erősebb 
és más is lehet. mintsem gondolnád. 



«<HHMí 
W1HRI7í{ (M{í{ 
i{ ~k\1f\HR) 

,\ Hasis [arab szó, 

~
~ jelentése: 
, száraz fű, 

széna"]. Hatása 
igen változó 

lehet. 
A hasis és a marihuana a 

leg ősibb mámorító szerek. A kendernövényből 
vonják ki, mely a hatóanyag ot THC (Tetrahydro
cannabinol) tartalmazza. A hasis a virágok 
szárított majd préselt gyantája, amit szétmorz
solnak és pl. cigarettaként (joint) szívnak el. 
Feldolgozhat ják ételben, süteményben vagy 
teaként is. A marihuana a kendernövény szárított 
leveleinek és virágának keveréke, mely körülbelül 
ötödannyi THC-t tartalmaz, mint a hasis. Mindkét 
összetétel cigarettaként való szívásakor a hatás 
nagyon erős és gyors, legfeljebb négy - hat órán 
keresztül tart. 

@)k 4 HRtR{\1k 
jóllét és ellazultság érzése, harmóniaigény, 
beszédigény, nevetés 
az agresszív viselkedés elfojtódik 
felerősödő érzékek (pl. látás, hallás) 
az időérzék elvesztése 
álmosság, a reakciók és a mozgás lelassul. 
magába zárkózás 
féle lem, rosszullét 
erős és rendszeres használat esetén: fásultság, a 
személyiség megváltozása 

!~! ~VA~t 
A cannabis esetenkénti fogyasztása nem jelent 

mindenképpen problémát. Fontos, hogy tisztában 
légy azzal, hogya can na bis igen változó hatás ú 
lehet. Ha például félelem tölt el: próbáld magad 
megnyugtatni (az evés és az ivás - és mindeneke
lőtt a sok C-vitamin - ilyenkor nagy segítségedre 
lehet). 

Az LSD (Lyserg
savdiethylamid) a 
legismertebb és 
leg erősebb hallu
cinogén, kis papírcsücskökben 
vagy kis fehér tablettaként 
kínálják. Az LSD mellett a 
mescalin (fehér kapszulák) és a 
psylocybin (melyet egyfajta 

Az LSD haszná
lata folyamán 

pszichikai füg
gőség alakulhat 

ki. Ezenkívül 
rövidesen egyre 

több és több 
anyagra van az 

embernek szük
sége, hogya 

kívánt hatást 
elérje. 

gomba is tartalmaz) a legkelendőbb hallucino
gének. Ezek legtöbbször lenyelés után pár percen 
belül hatnak. Hatásuk akár 12 órán keresztül. de 
némely esetben akár 24 órán keresztül is tarthat. 

~ ::o~,::~:nyug'IOm, " ,,,ék ,l" m,g-
• változása (pl. lehet, hogy olyan dolgokat lát 

vagy hall az ember, amelyek nem is léteznek), az 
időérzék elvesztése 

f 

nagyobb kedv a szexhez; veszélye azonban az, 
hogy előfordulhat, hogy hajlamosabb vagy a nem 
biztonságos szexre 
a vérnyomás és a pulzus emelkedése; remegés, 
reszkedés, rosszullét, hányás 
a "bad trip" állapot jelentkezése tele depres
szióval, hallucinációval és félelemmel 

' tI'~!JAVA~Rt 
'(J Ha egy hallucinogént próbálnál ki, akkor 

gondoskodj arról. hogy legyen valaki veled, akiben 
megbízol. hiszen: egy hosszabb utazást kezdesz el. 
aminek nem tudod megtervezni a lefolyását. A 
környezeted másnak tűnik, mint amilyen az a 
valóságban. Könnyen megeshet. hogy számodra 
hirtelen minden túl sok lesz és félni kezdesz. TIyen 
anyag használata röviddel munkád előtt vagy 
aközben nem ajánlott, mert annak a veszélye, hogy 
a "bad trip" állapotot eléred, igen nagy. 



°fÍÁt\1~ 
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Az opiátumok a mákgubó 
hatóanyagai; a legismertebbek 
a morfium és a heroin. 

A morfinokat sokszor 
használják heroin készítésénél. 
mert hasonlóan hatnak. Ezeket 
lenyelik vagy injekciózzák. A 
tűvel való belövésnél fennálhat 
a fertőzés, a belövés helyein a 

Morphin, 
az alvás 

görög istene 
nevét kapta, a 

fájdalomcsillapí
tókról szóló 

törvény hatálya 
alá tartozik (Né-

metország). A 
heroint - görögül 
" hős" (hatalmas, 
erős) -, a szerve-

zet hamar mor
finná bontja le. 

gyulladások és a túladagolás veszélye. A hatás így 
rövid távon erősebb (ez az ún. "flash"), de ugya
nakkor jelentősen rövidebb . Lenyelés esetén ez 
kb. hét órán keresztül tarthat. 

A heroin a morfin és az ecetsav kémiai keve
réke és leginkább por formájában kapható . Hatása 
és színe (legtöbbször barna, de barna és fehér 
között bármilyen lehet) a mindenkori származási 
helyétől és előállítási módjától függ . A heroint 
általában tűvel lövik be, vagy cigarettaként 
szívják. 

~@l4- HAtÁí'ik 
~ boldogságérzet (csak kezdetben) 

fájdalomcsillapító hatású 
az érzékelés megváltozása 
teljesítőképesség visszaesése, tántorgás 
sokszor a szexuális aktivitás viszzaesése 

ri ~! JPNR~r.t 
(J Vigyázat a rendszeres használattal: hamar 

rámehetsz ! 
A belövésnél: csak használatlan tűt végy 

igénybe, mert különben hamar megfertőződhetsz 
HIV-vel. hepatitisszel vagy más betegségekkel! 

I 
1 

It' ." _! ""_N~ Akokainból 
I\QI\KIH.I lU ~ készítenek crack-

et is. Ez a 
A kokain a szer ugyan 

kokacserje ~ olcsóbb, 
leveleinek ~ viszont 
kivonata . veszélyesebb is 
Egy fehér, számodra. 
kristályszerű por. Orron 
keresztül szippant ják, belövik, vagy cigarettaként 
szívják. Belövéskor a hatás erősebb, de rövidebb is 
(egy két órán át hat) . Szippantáskor tart a 
legtovább hatása (max. négy - öt órán keresztül). 
Rendszeres használata tartós függőséghez vezet. A 
crack egyéb kémiai anyagok hozzátételével 
készül. Leginkább cigarettaként szívják, olcsóbb és 
sokkal erősebb mint a tiszta kokain, viszont sokkal 
rövidebb ideig hat (maximum egy órán át) . 
Ezenkívül sokkal nagyobb a függőség kialakulá
sának veszélye, mint a tiszta kokain esetében. 

@I 
~ ~ HRt.i!R 

rendkívül élénk boldogság érzet (flash): "én 
vagyok a legjobb! " 
a teljesítőképesség növekedése 
megnövekedett kapcsolatteremtőkészség 
a szexuális aktivitás növekedése 
rendszeres használat esetén: érzékcsalódások, 
félelem, szív- és vérkeringési panaszok, a 
szexuális aktivitás csökkenése, erős hiánytü
netek. Szippantásnál: az orr nyálkahártyái 
tönkremennek 

tI'~! ",VR~ 
(J Ne használd túl sűrűn - de még így is ráme-

hetsz pszichikailag! 
Munka közben a szexbusinessben vigyázat: 

mivel gátlásaid hamar elveszted, kliensek is 
szívesen felkínálják . Ne menj bele csak ezért! 



A poppers (Amyl-

Leginkább a 
melegek között 

bevetésre kerülő 

és Butylnitrat) folyékony és 
kis üvegekben kapható. A 
hatóanyagot eredetileg 

"szimat" -szer, 
melynek részben 

igen erős mellék
hatásai vannak. 

bizonyos szívpanaszok ellen használták . Ezen 
anyag gőzét lélegzik be (nem isszák!). Hatása pár 
másodperc alatt érezhető és kb. három - négy 
percig tart. A melegek körében azért használják, 
hogy bizonyos élmények et felerősítsenek (pl. a 
szex közben azért, hogy kevésbé legyenek 
gátlásosak, ellazultabbá váljanak vagy hogy az 
orgazmust intenzívebbé tegyék) . Mivel a poppers 
használata azt eredményezi, hogy az izmok 
ellazulnak, sok esetben az anális szeretkezéshez 
használják (a végbél záróizmainak ellazításához). 

@) 
~ ~ HottÁ( .. 

hirtelen kellemes érzés, rövid, heves "flash" 
izomernyedés 
hirtelen erőtlenség, súlytalanság érzet, szédülés 
erős, gyors szívdobogás 
esetleg fejfájás, néha rosszullét és tudatvesztés 
sokszori, mértéktelen használat esetén: 
látáspanaszok, erősebb vérszegénység 

rft!J-~ott 
~ A poppers túl sokszori használata egészség-

károsító lehet. Ha szex közben használod, akkor 
olyan valakivel tedd, akiben meg bízol és aki nem 
használja ki a helyzetet. 

A speed mint 
amphetamine 
vagy mint metamphetamine is 
ismert. Ez egy fehér színű 
kristályszerű por, amit 
felszippantanak, vagy tablet
taként szednek be. Mint 
partikhoz passzoló szert, a 

Mint "week
amine" , vagyis 
ébresztőszer is 

ismertek ezek a 
készítmények, 

melyek az adre
nalinhoz állnak a 

legközelebb - a 
központi ide

grendszert ser
kentik. 

house és a techno kedvelői szedik elsősorban. A 
speed serkentő hatású: hasonlóan az XTC-hez, az 
ember egész éjjel fitt marad, táncol, felhevül, nem 
lesz fáradt és nem veszi észre, ha szervezetét 
túlságosan igénybeveszi, megterheli és ha túl sok 
folyadékot veszít. 

@) 
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kedély állapot változás 
ingerültség, idegesség, nyugtalanság 
szivkeringesi zavarok, végtagi fájdalmak 
következmének: depressziók, testi gyengeség 

!!,t! }RV .. ~t 
A speed mind fizikailag, mind pszichikailag 

felőről téged. Csak nehezen tudsz aludni, pedig 
pont arra lenne szüksége szervezetednek. Ahhoz, 
hogya vizveszteséget pótolni lehessen, fontos az 
elegendő folyadék (nem alkohol) és a vitaminok 
pótlása. Ne használj speed-et munkád során: 
hamar ingerültté (speedy-vé) válsz. 



Az XTC a 

() g Pillanatnyilag 
~ g rendíthetetlenül 
~ ,......,. divatos drog, 
~ olyan kariz-

mesterségesen divatba hozott 
drogokhoz tartozik. Labora
tóriumokban készül és 
elsősorban a house és techno 
rajongóinak társaságában 

mával, min
tha közel minden 
társadalmi réteg
ben szalonképes 

lenne. 

kedvelt . Az XTC általában MDMA-t (Methylen
dioxymetamphetamin), viszont adott esetben az 
MDA alkotót (Methylendioxyamphetamin) és a 
MDEA alkotót (Methylendioxyethylamphetamin) is 
tartalmaz. A piacon állandóan újabb és újabb 
keverékek jelennek meg, melyek részben erős 
mellékhatásokhoz és túladagoláshoz vezetnek . Az 
XTC-t leginkább tabletta formájában különböző 
kivitelben és színben árusít ják. 

@I 

~ ~,~:~!:, p,n"mélküli"g, h"móni, 
érzése 
intenzív éberség , nyugtalanság 
a vérnyomás megemelkedése, erős szívverés 
a látási és a hallási képesség csökkenése 
étvágytalanság 
használat után: kimerülés, túlzott alvásigény, 
depresszió 

rft?JAVA~ 
() Az XTC pillanatnyilag igen közkedvelt. 

Elővigyázatosnak kell lenned, mert nem minden
ben van XTC, amire XTC van ráírva. Próbálj ki 
mindig egy kis mennyiséget, hogy lásd, elviseled-e 
a tablettát . Táncolás közben is vigyáznod kell: 
tested hőmérséklete annyira felhevülhet, hogy az 
életveszélyessé válhat. Tehát: igyál sokat, de 
semmiképpen nem alkoholt! 

Itt is érvényes: ne használd munkád során és 
klienseddel együtt. Az XTC feloldja gátlásaid és 
tágítja a határaidat; holott éppen ezzel kell 
tisztában lenned klienseddel szemben. 



T..... ..; ;-
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1. A kábítószerek mindig befolyásolják 
viselkedésed. Munkád során talán 
éppen ezért mész bele felesleges 
rizikóhelyzetekbe - akkor is, ha a szer 
hatása alatt állsz, vagy éppen a 
hiánytünetek jelentkeznek. Ha szex 
közben drogot akarsz használni, akkor 
azt csak olyan valakivel tedd, akiben 
meg tudsz bízni. 

2. Kerüld azokat a klienseket, akik rá 
akarnak beszélni, hogy kábítószert 
~zedj, vagy akik azzal akarnak fizetni. 
Orizd meg inkább a tiszta fejed -
végső soron a legtöbb kliens el fogja 
ismerni professzionalizmusod. 

3. Gondolkodj mindig el azon, hogy 
milyen drogokat használsz, és hogy 
azok milyen hatást váltanak ki 
belőled. Fontos, hogy te irányítsd a 
drogok hatását, és nem fordítva. 

4. Ne végy be többféle kábítószert 
egyszerre. Hatásuk annyira megvál-
toztathat, hogy aztán nem tudsz 
többet magadon uralkodni. 

5. Figyeljetek egymásra! Csak barátokkal 
együtt használj drogokat, olyanokkal, 
akikben megbízhatsz. Ha valami 
történne veled, ők még mindig tudnak 
segíteni, és vészhelyzetben orvost és 
mentőt is tudnak hívni. 

6. Elővigyázatosan végy be kábítószert, 
különben a túladagolás veszélyével 
játszol. Először teszteld le az anyag ot. 

7. Gondold át előbb, hogy hogyan fogsz 
tudni leengedni és hogyan fogod 
esetleg a drog hatását csillapítani. 
Ezáltal nem elkerülhetsz egy csomó 
stresszt és a "leszállás" sem 
lesz olyan vészes. 

tO 
D 

8. Ha azt veszed észre, hogy elvesztetted 
a kontrollod a drogok használatánál, 
beszélj nyugodtan a barátoknak erről 
és legyen bátorságod felkeresni egy 
tanácsadó szolgálatot. Nem te vagy az 
egyetlen, meg sok szolgálat is létezik, 
ahol segítséget tudnak nyújtani. 

9. Ne vigyél kábítószert határon kívülre: 
ha drog van nálad, vagy ha csempészni 
akarnál, azt a mindmáig keményen 
büntetik és Európán belül még mindig 
vannak határ - és várnellenőrzések, 
ahol minden kiderülhet. 

10. Igyekezz mindig elegendő gumit és 
sikosítót magadnál tartani (az anális 
közösüléshez szükséges speciális 
gumit és vízben oldódó sikosító 
krémet) . Tartsd magad a safer szex 
szabályaihoz (biztonságos szex) mind 
munkád során, mind a magánéleted
ben is! 


