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АМИ, 
ДА ЗАПОЧНЕМ С ТОВА! 

Да се приобщиш към компания, в която се 
употребява е най-важното! 

Е, ХУБАВО...

Ако си вече в такава компания винаги мо-
жеш да си сигурен, че ако се „надрусаш“ ще 
има кой да те заснеме.
Вероятно е доста забавно, когато си на 
място с много хора, които гледат, но се 
правят, че не виждат.
Може би си виждал подобни снимки и 
клипове? 
 

Да започне забавлението СЕГА!
Има много  варианти, само проверете колко 
пари имате и изберете най-подходящия на-
чин. Няма смисъл да взимаш вода или безал-
кохолни напитки, освен ако не са смесени с 
някакъв алкохол! 
Можете да си направите „коктейл Ани“
Имате много варианти да станете готини, ин-
тересни, забелязани.
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Тук ще споменем някои: 

Стимуланти - те са добър вариант ако ис-
каш да танцуваш или да спортуваш. Инте-
ресно е как ти тракат зъбите. На стимулан-
ти ти можеш всичко! 
Можеш:
 · да се разбереш с „тъпите съученици“ и
  „досадните даскали“
 · да пробваш амфетамини, метамфетамини
  (пико), екстази или кокаин/кока. 
Друг вариант са Депресантите - Те дейст-
ват по-различно, с тях можеш да си дадеш 
почивка и да отпуснеш!
Можеш:
 · да пушиш марихуана или хероин.
  Забавното е, че можеш да пушиш на 
  цигара, наргиле, бонг или на кофа. 
Идва ред на Халюциногените. Ако 
си човек на изкуството или 
искаш да си анимационен ге-
рой не си губи времето с други 
неща, а направо мини на халю-
циногени. 
Гъбите или LSD ще ти помогнат:
 · да изживееш мечтите си, 
  да си смел рицар, убиец на
  дракони или комикс герой.



Ако ти харесва да се движиш „по ръба на 
закона“ то има вещества, които са лесно 
досъпни, варианти много:
Можеш:
 · да пробваш енергиините напитки, те са
  най-близкият вариант на стимулантите. 
При редовна употреба можеш да си дока-
раш нервно полубудно състояние или с по-
вече късмет проблем със  сърцето. 
 · да пробваш и да дишаш лепило или 
  други материали от някои гаражи.
Те са евтин заместител на халюциногените, 
след няколко часа ще получиш 2-3 минутни 
халюцинации, ако не си припаднал от главо-
болие.
 · Няма как да пропуснеш алкохола. 
Той е с най-разнообразни вариани: от бира 
и вино до уиски и маркови шотове. 
Тук е много важно количеството да е ог-
ромно. При алкохола можеш да експеримен-
тираш с различни смески.
 · Можеш да провериш и какво има
  в домашната аптечка.  
И най-модерното за финал. Това, с което 
със сигурност ще подминете последните ета-
жи и ще стигнете право в „небесата“ - Ди-
зайнерската дрога.
 · Тя е достъпна и най-важното е 3



убийствена буквално (буквално значи, че 
наистина можеш отлетиш в небесата) и 
преносно! 
Всички билки и соли за вана на пазара са 
само за „истински експериментатори“. Те 
имат неясно съдържание и ефекта им е нео-
чакван, все едно играеш „Руска рулетка“.
 · Могат да бъдат и отровни, но това не
  трябва да те плаши, ако си готов да 
  умреш.

Последни стъпки! 
Запази самообладание!
След като преговорихме вариантите, след-
ва да решиш кои от изброените ПАВ са 
най-подходящи за теб и компанията ти. Ни-
кога не е излишно да пробваш издръжливос-
та си, като смесваш различни психоативни 
вещества.
 · Смесването на депресанти и стимуланти
  ще ти донесе неописуеми преживявания
  като едновременната жажда за 
  движение и нужда от почивка, 
  ще те отведе „до ръба“.
Можете:
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 · да пробвате с „класиките“ като марихуана
  и амфетамини, хероин и кокаин или 
 · да развихриш своето въображение със
  собствена комбинация.
Ако искаш парти в ритъма на танца можеш:
 · да пробваш да смесиш халюциногени със
  стимуланти.
  Ако не „изпържиш“ мозъка си или не
  умреш от прегряване, ще можеш да
  купонясваш с дни.
Ако добавиш към всичко това и алкохолът, 
който може:
 · да бъде без съмниение един от 
  „най-добрите ти приятели“ по пътя към
  едно купонясване „като за последно“, 
  купонът наистина може да ти е
  последния в живота!  
И не на последно място винаги можеш да 
пробваш Дизайнерска дрога, а при нея ни-
кой не може да ти помогне.
Никъде няма точна рецепта за приготвяне-
то й и ти можеш да проявиш креативност 
за смесването. Когато смесваш веществата 
имай предвид, че това не е точна наука, 
което разбира се крие своите рискове. 
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ЗАБАВНО Е !!!
 
 · да се смеем на прителите си, 
  че не могат да издържат повече на 
  действията на алкохола и наркотиците
 · не мисли, че ти изглеждаш различно

Купонът тече, а животът ти е безкрайна 
съботна вечер!

ЧЕСТИТО! 
Прохождаш в зависимостта и с всяка своя 
крачка се скриваш зад плътната завеса на 
наркоманията. 

Вече си далече от всички!
 · Далеч си от родители
 · Далеч от приятели
 · Далеч си от собственото си тяло - ти го 
  гледаш „от горе“

Чустваш ли се жив?
Какво виждаш?
Какво изпитваш?
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Но...

Това може да е само лош сън, 
ако избереш да не вземеш 
изобщо!

Ако вече си пробвал, не е късно. Все още 
имаш шанс.
Ако си решил все пак да употребяваш ПАВ 
не трябва да забравяш, че навременната по-
мощ може да спаси живота ти. 
Убеди се, че приятелите ти знаят към кого 
да се обърнат при предозиране и не ги е 
страх да се обадят на 

   112
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Дори еднократнната употреба на ПАВ 
може да има сериозни последствия вър-
ху мозъка и цялостното ти здравословно 
състояние.
А редовното прекаляване може да доведе до 
зависимост и/или до смърт от „свръхдоза“.

Преди да вземеш решение за живота и 
своето тяло, свързано с употребата на 
наркотици, свържи се с нас!
Teл: 076/ 60 10 10
Тел: 076/ 60 33 10
Фейсбук: 
 - Фондация „П.У.Л.С.“: 
  „Фондация ПУЛС/PULSE Foundation“
  http://www.fb.com/pulsefondation
 - Mладежки клуб „П.У.М.А.С.“:
  „Младежки Клуб Пумас“
  http://www.fb.com/pumas.pk
Уебсайт:
  http://www.pulsfoundation.org
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„Осведоменост и креативно 
мислене - път към промяната!“, финансиран 
с договор за безвъзмездна финансова помощ 
№BG 01-004/08.06.2015, финансиран по Фонд 
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Проектът се координира от Фондация „П.У.Л.С.“

Партньори:

Фондация „Еврис“, Исландия
www.evris.org

Фондация „Социални и здравни алтернативи“,
Плевен, България

Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР
www.mvr.bg

Община Перник
www.pernik.bg




