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PÄŤ DÔVODOV, PREČO JE MARIHUANA DROGA

JE TO NAOZAJ NEBEZPEČNÁ DROGA?

Skutočným riešením je poznať fakty a nie užívať drogy

Marihuana, mnohými ľuďmi ospevovaná a mnohými zatracovaná. Už dlhšiu dobu je 
počuť debaty o tom, že by sa marihuana mala legalizovať, teda že by jej užívanie nebolo 
trestné a bolo by povolené. Niekto s ňou má svoju vlastnú skúsenosť. Niekto ju užil a nič 
sa nestalo. Niekto mohol mať „fajn“ pocit. A tak teda vzniká otázka, že prečo sa teda 
kvôli marihuane robí toľko kriku. Nie sú tu snáď horšie drogy? NIE SÚ!

Informovanosť o marihuane je veľmi malá, a aj keď nejaká je, tak je premiešaná rôzny-
mi protichodnými informáciami a niekedy i klamstvami. Z tohto dôvodu sme vybrali päť 
praktických dôvodov, prečo je marihuana droga a to droga nebezpečná.

1. MARIHUANA JE, ako všetky ďalšie drogy (extáza, pervitín alebo napríklad aj alkohol), 
JED. A preto marihuanové omámenie nie je nič iné než otrava.

2. MARIHUANA SA, ako aj ďalšie drogy, UKLADÁ V TUKOCH. Hlavná účinná látka ma-
rihuany je THC a tá sa nedá rozpustiť ani vo vode, ani v krvi, ani v moči. Dá sa roz-
pustiť iba v tukoch. To znamená, že sa ukladá v telesných orgánoch, ktoré tieto tuky 
obsahujú, ako je mozog, pohlavné žľazy, slezina, pľúca a pečeň. Odbúravanie je také 
pomalé, že i príležitostný konzument má drogu neustále v tele i po dlhšej dobe (týžd-
ne, mesiace).

3. MARIHUANA VPLÝVA NA PSYCHIKU človeka. Vymenujme iba niektoré – zraková 
halucinácia; spôsobuje poruchy pamäte a zmeny osobnosti, či nálad; vyvoláva úzkosť 
a paniku; zhoršuje reakčný čas.

4. MARIHUANA VPLÝVA NA FYZICKÝ STAV človeka. Vymenujme iba niektoré – riziko 
ochorenia na rakovinu je 5 až 10 krát vyššie než u fajčiarov cigariet; spôsobuje poruchy 
menštruačného cyklu a poruchy plodu; deformuje spermie a tým sa môže podieľať na 
neplodnosti mužov; spôsobuje nesprávne delenie buniek a vážne dedičné poškodenia.

5. MARIHUANA JE VSTUPNÁ BRÁNA k ďalším drogám. Cesta k ďalším drogám (pervitín, 
heroín) vedie väčšinou cez marihuanu. Podľa jedného prieskumu, ktorý sa robil v Ho-
landsku, väčšina návštevníkov „kaviarní“, kde sa fajčí marihuana, súbežne užíva i iné 
drogy napr. kokaín.         
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