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BAKIT GINAWA 
ANG BOOKLET NA ITO

Maraming usap-usapan tungkol sa mga droga sa 
mundo—sa mga lansangan, sa eskuwelahan, sa 

Internet at sa tV. Ang ilan sa mga ito ay totoo, ang ilan ay 
hindi.

sa katunayan, marami sa mga naririnig ninyo tungkol sa 
mga droga ay nanggagaling sa mga nagbebenta ng mga 
ito. umamin ang mga nagbagong-buhay na nagbebenta ng 
droga na sasabihin nila ang kahit na ano para mapabili ang 
ibang tao ng ng droga.

huwag magpapaloko. kailangan mo ng mga katotohanan 
para makaiwas na malulong sa mga droga at matulungan 
ang iyong mga kaibigang lumayo sa mga ito. Iyon ang dahilan 
kung bakit namin inihanda ang booklet na ito—para sa iyo.

Mahalaga ang inyong opinyon sa amin, kaya umaasa kaming 
makarinig mula sa inyo. Maaari ninyo kaming bisitahin sa 
internet sa drugfreeworld.ph at padalhan kami ng e-mail sa 
info@drugfreeworld.ph.
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Ano ang LSD?
Ang lsD ay isa sa mga pinakamalakas at 
nakakabago ng ugaling kemikal. ginagawa ito 
mula sa lysergic acid, na matatagpuan sa amag na 
tinagawag na ergot na tumutubo sa rye at sa iba 
pang mga butil 

ginagawa ito sa kristal na anyo sa ilegal na mga 
laboratoryo,  Ang mga kristal na ito ay ginagawang 
likido para sa distribusyon. Wala itong amoy, 
walang kulay at may bahagyang mapait na lasa.

kilala bilang “acid” at sa marami pang ibang 
pangalan, ang lsD ay ibinebenta sa kalye sa maliliit 
na mga tabletas (“microdots”), mga kapsula o mga 
parisukat na gelatin (“window panes”). Minsan 
ay idinaragdag ito sa absorbent na papel, na siya 
namang hinahati sa maliliit na mga parisukat na 
napapalamutian ng mga disenyo o mga cartoon 
character (“loony toons”). Paminsan-minsan ay 
ibinebenta ito sa likido nitong anyo. ngunit anuman 
ang anyo nito, dinadala ng lsD ang gumagamit sa 
parehong lugar—isang malalang diskoneksiyon 

mula sa realidad.

tinatawag ng mga gumagamit ng lsD 
ang karanasan sa lsD na isang “trip,” 
kadalasang nagtatagal nang 12 
oras o higit pa. kapag hindi naging 
maganda ang takbo ng mga bagay-
bagay, na kadalasang nangyayari, 
tinatawag itong “bad trip,” isa pang 
pangalan para sa isang buhay-
impiyerno. 
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• Acid
• Battery acid
• Boomers
• Doses
• Dots
• Golden Dragon
• Hippie

• Loony toons
•  Lucy in the sky 

with diamonds
• Microdot
• Pane
• Superman
• Tab

• Window pane
•  Yellow 

sunshine
•  Zen at marami 

pang iba

Mga sikat na tawag para saLSD
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Sa edad na 16 ay naipakilala ako sa isang 
drogang inabuso ko nang higit sa tatlong 

taon—LSD. Ang hindi ko alam ay ang 
katotohanang ang LSD ang pinakamalakas na 
pampaguni-guning kilala sa tao.

“Ang droga ay nasa anyo ng isang maliit 
na piraso ng papel na hindi mas malaki kaysa 
sa aking hintuturo, tinatawag na blotter. 
Labinlimang minuto pagkatapos ilagay ang 
papel sa aking dila, uminit ang buong katawan 
ko at nagsimula akong magpawis. 

“Ilan sa ibang reaksiyong naranasan 
ko habang gumagamit ng droga ay 
kinabibilangan ng madilat na mga balintataw, 
pagkaduwal at pangingilabot. Habang high 
ako sa LSD, pakiramdam ko na may malaking 
kaguluha’t kalituhan parehong sa isipan at 
katawan ko. Ang mga biswal na pagbabago 
pati na rin ang napakalalaking pagbabago 
sa ugali ay parang kakaibang nakatatakot 
na trip—isang trip kung saan pakiramdam 
ko ay wala akong kontrol sa aking isipan at 
katawan.” — Edith 

Ano ang Pampaguni-guni?
Ang mga pampaguni-guni ay mga drogang 
nagdudulot ng mga guni-guni. Ang mga 
gumagamit ay nakakikita ng mga imahe, 
nakaririnig ng mga tunog at nakararamdam 
ng mga bagay-bagay na para bang talagang 
tunay ngunit hindi naman totoo. Ang ilang mga 
pampaguni-guni ay gumagawa rin ng bigla at hindi 
mahulaang mga pagbabago sa mga ugali ng mga 
gumagamit sa kanila.
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Ano ang mga panganib ng LSD?
Ang mga epekto ng lsD ay hindi mahulaan. Depende 

 ang mga ito sa dami ng nagamit, sa ugali at 
personalidad ng tao, at ang mga kapaligiran kung saan 
ginamit ang droga. Parang pagtatapon ng dais—isang 
napakabilis at magulong high o masama't paranoid* na 
napakababang pakiramdam.

kadalasan, ang unang mga epekto ng lsD ay 
nararanasan 30 hanggang 90 minuto pagkatapos 
gamitin ang droga. kadalasang nagiging dilat ang mga 
balintataw. Ang temperatura ng katawan ay maaaring 
tumaas o bumaba, habang ang presyon ng dugo at 
ang tibok ng puso ay bumibilis o bumabagal. Ang 
pagpapawis o mga panginginig ay karaniwan. 

Ang mga gumagamit ng lsD ay kadalasang nakararanas 
ng pagkawala ng gana sa pagkain, hindi makatulog, 
tuyot na bunganga at mga panginginig. Ang mga biswal 
na pagbabago ay isa sa mga karaniwang epekto—ang 
gumagamit ay maaaring mapako ang atensiyon sa 
katindihan ng ilang mga kulay. 

Ang napakalalaking pagbabago sa ugali, anuman 

mula sa isang nakatulalang “kasiyahan” hanggang 
sa napakatinding sindak, ay nararanasan rin. Ang 
pinakamalalang bahagi ay na hindi masabi ng gumagamit 
ng lsD kung aling mga pakiramdam ang nalilikha ng 
droga at kung aling bahagi ang realidad. 

Ang ilang gumagamit ng lsD ay nakararanas ng 
matinding kasiyahang napagkakamalan nilang 
“enlightenment” o pagliwanag ng kamalayan. 

hindi lamang sila humihiwalay mula sa karaniwang mga 
gawain sa buhay nila, ngunit nararamdaman din nila 
ang udyok na gumamit ng mas marami pa ng droga para 
maranasan muli ang parehong pakiramdam. Ang iba 
ay maaaring makaranas ng matindi’t nakatatakot na 
mga pangitain at mga pakiramdam, takot na mawalan 
ng kontrol, takot sa pagkabaliw at mga pakiramdam ng 
kamatayan at mga pakiramdam ng kawalan ng pag-asa 
habang gumagamit ng lsD. sa oras na nagsimula na 
ito, madalas na wala nang pagtigil sa isang “bad trip,” 
na maaaring magtagal ng 12 oras. sa katunayan, ang 
ilang tao ay kailanman hindi na nakababawi mula sa 
psychosis na dulot ng acid. 

* paranoid: mapagduda, walang tiwala o takot sa ibang tao
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ginamit sa sapat na malaking dosis, ang lsD ay 
nakalilikha ng mga delusyon at biswal na mga guni-
guni. Ang diwa ng tao sa oras at sa kanyang sarili ay 
nagbabago. Ang mga laki at mga hugis ng mga bagay 
ay nagugulo, pati na rin mga paggalaw, mga kulay at 
mga tunog. Maging ang pandama ng isang tao at ang 
normal na mga pakiramdam ng katawan ay nagiging 
kakaiba at kakatuwa. Ang mga pakiramdam ay para 
bang “nagsasalamuha,” nagbibigay sa gumagamit 
ng pakiramdam ng nakakarinig ng mga kulay at 
nakakikita ng mga tunog. Ang mga pagbabagong 
ito ay puwedeng maging nakatatakot at maaaring 
magdulot ng sindak. 

Ang kakayahang gumawa ng makatwirang mga 
pagpapasya at makakita ng karaniwang mga panganib 
ay humihina. Ang isang gumagamit ng lsD ay 
maaaring magsubok na lumabas sa isang bintana para 
“makita nang mas maayos” ang lupa. Maaari niyang 
isiping masayang pagmasdan ang paglubog ng araw, 
masayang hindi namamalayan na nakatayo siya sa 
gitna ng isang matao’t matrapik na tawiran.

Maraming gumagamit ng lsD ang nakararanas ng 
mga flashback, o pagbalik ng lsD trip, madalas na 
walang anu-anuman, matagal pagkatapos niyang 
gumamit ng lsD.

Ang mga bad trip at mga flashback ay mga bahagi 
lamang ng mga panganib ng paggamit ng lsD. Ang 
mga gumagamit ng lsD ay maaaring magpakita ng 
matagalang kabaliwan o talagang napakatinding 
kalungkutan.

Dahil naiipon ang lsD sa katawan, kapag nagtagal ay 
hindi na tumatalab ang droga sa tao. sa ibang salita, 
ang ilang umuulit sa paggamit ay maaaring gumamit 
nito nang parami at parami para maging “high.” 
Pinararami rin nito ang pisikal na mga epekto at pati 
na rin ang panganib ng isang bad trip na maaaring 
magdulot ng psychosis.

FILI-20841RB-07-LSD.indd   7 10/8/2018   8:02:09 PM



8

Pagkatapos gumamit ng 
acid, iniisip kong direkta 

kaming bumangga sa isang 
18-wheeler at napatay kami. 
Naririnig ko ang pag-ingit ng 
mga bakal, pagkatapos ay 
isang madilim at masamang 
katahimikan. Takut na 
takot ako sa puntong ito, 
talagang akala kong patay 
na kami... Isang taon akong 
ayaw pumunta sa anumang 
sementeryo dahil takut na 
takot akong makikita ko 
ang sarili kong libingan.”  
— Jenny

Sa LSD, nakadalasang 
ginagamit sa tab form 
(sa ibaba), isang matindi 
at nabagong estado ay 
nababago para maging 
kalituhan at kawalan ng 
pag-asa. Kadalasan ay 
walang pagpigil sa mga 
“bad trip,” na maaaring 
magtagal ng 12 oras.
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Sa 13 taong gulang ay unang beses 
akong uminom at hindi nagtagal 

ay naipakilala ako sa marijuana. 
Pagkatapos ay mabilis na napunta sa 
aking mga kamay ang LSD at naadik 
ako, kinakain ito na parang candy. 

“Isang gabi, habang nagbi-binge 
(walang tigil na paggamit) ay 
nahimatay ako at gumising na puno 
ng dugo sa mukha at sumusuka. 
Milagrong nagising ko ang sarili ko 
at nalinis ang sarili ko. Pumunta ako 
sa kotse, nanginginig, at nagmaneho 
papunta sa bahay ng mga magulang 
ko. Tinabihan ko sa kama ang nanay ko 
at umiyak ako. 

“Sa edad na 21, pumasok ako sa una 
kong rehab.” — Donna
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• Napalaking mga balintataw 
•  Mas mataas o mas 

mababang temperatura ng 
katawan 

•  Pagpapawis o 
mga pangangatog 
(pangingilabot) 

• Kawalan ng gana sa pagkain
•Hindi makatulog
•Tuyot na bunganga 
•Mga panginginig

Pangkaisipang Mga EpektoPiskal na mga epekto
•Mga delusyon 
•Biswal na mga guni-guni 
•  Isang artipisyal na 

pakiramdam ng sobrang 
tuwa o katiyakan

•  Pagkagulo ng diwa ng oras 
at pagkakakilanlan 

•  Napahinang pagtingin sa 
layo o lalim ng mga bagay-
bagay

•  Napahinang pakiramdam 
sa oras, nagulong 
pakiramdam sa laki at 
hugis ng mga bagay, mga 
galaw, mga kulay, mga 

tunog, pandama at imahe 
ng katawan ng gumagamit 

•  Masama at nakasisindak 
na mga kaisipan at mga 
pakiramdam

•  Takot na mawalan ng 
kontrol

•  Mga panic attack
•  Mga flashback, o pag-ulit 

ng LSD trip, madalas nang 
walang babala matagal 
pagkatapos gumamit ng 
LSD

•  Napakatinding 
kalungkutan o kabaliwan 

Ang Mapanganib na MGA EPEKTO 
NG LSD
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Nagsimula akong uminom sa edad na 
15. Pagkatapos ay nagpatuloy ako sa 

paggamit ng Ecstasy, speed, cocaine at 
LSD. 

“Natagpuan kong mahirap magpanatili 
ng trabaho at nalungkot nang matindi 
at inisip kong kailanman ay hindi ko 
malalampasan ang pagkahumaling 
ko sa droga. Dalawang beses akong 
nagtangkang magpakamatay sa 
pamamagitan ng sadyang pag-inom 
ng pills nang sobra. Ipinasailalim ako 
sa mga psychiatrist na nagbigay pa 
sa akin ng mas maraming droga, mga 
antidepressant, at mga pampakalma, na 
nagpalala lamang ng mga bagay.

“Bilang labasan ng aking mga 
pakiramdam ay bumaling ako sa 
pananakit sa sarili ko—sinimulan kong 
hiwain at sunugin ang sarili ko.” — Justin
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Pandaigdigang Estadistika
Sa Europa, kasindami ng 4.2% ng mga edad 

 15 hanggang 24 ay gumamit ng lsD kahit 
isang beses man lamang. noong sinarbey, 
ang porsiyento ng mga tao sa edad na ito na 
gumamit ng lsD noong nakalipas na taon ay 
lumagpas sa 1% sa pitong bansa (Bulgaria, 
Republikang Czech, Estonia, Italia, latvia, 
hungary at Poland). 

sa Amerika, mula pa noong 1975, ang mga 
mananaliksik na pinopondohan ng national 
Institute on Drug Abuse (Pambansang 
Instituto sa Pag-abuso ng Droga) ay taunang 
nagsarbey ng halos 17,000 estudyanteng 
nasa ikaapat na taon ng mataas na paaralan 
sa buong bansa para makatukoy ng mga 
kalakaran sa paggamit ng droga at para 
masukat ang mga ugali at paniniwala ng 
mga estudyante tungkol sa pag-abuso ng 
droga. sa pagitan ng 1975 at 1997, ang 

pinakamababang panahon ng paggamit ng 
lsD ay iniulat ng klase ng 1986, kung kailan 
7.2% ng mga estudyante sa huling taon ng 
mataas na paaralan ay nag-ulat na gumamit 
sila ng lsD isang beses man lamang sa buhay 
nila. 

Ang porsiyento ng mga estudyanteng ito na 
nag-ulat ng paggamit ng lsD isang beses 
man lamang isang taon ang nakaraan mula 
noon ay halos dumoble mula sa mababang 
4.4% noong 1985 at naging 8.4% noong 1997. 
noong 1997, 13.6% ng mga estudyanteng 
nasa huling taon ng mataas na paaralan ay 
nag-eksperimento sa lsD isang beses man 
lamang sa buhay nila. 

Isang pag-aaral na inilabas noong Enero ng 
2008 ay nakatuklas na mga 3.1 milyong tao sa 
Estados unidos na edad 12 hanggang 25 ang 
nagsabing gumamit sila ng lsD.

Mga Kabuteng 
Nakapagbibigay 

ng Guni-Guni
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Nagsimula akong tumambay sa mga strip 
club, mga casino at naging burara sa 

sex, sunud-sunod na mga bahay-aliwan ang 
binisita at hindi naglaon ay naipakilala sa iba 
pang droga.

“Naubos ko na ang lahat ng mana ko at 
kinailangan kong lumipat sa isang crack-
house, kung saan isang taon akong namalagi 
at nanonood ng mga taong namamatay, 
nawala sa akin ang negosyo ko at naging 
magnanakaw ako.

“Inaresto ako noong Nobyembre ng 2003 
para sa pagtatangkang pangha-hijack at 
pagkatapos ay nakulong.

“Nasaktan ko at nawala sa akin ang lahat 
ng nagmamahal sa akin at itinakwil ako.

“Nawalan ako ng tahanan at tumira sa 
kalye at natutulog sa isang bahay na gawa 
sa karton sa tabi ng istasyon [ng tren], 
namamalimos at naghihirap na makahanap 
ng mga paraan para magkaroon ng susunod 
na makakain.” — Fred

LSD: Pinakamapanganib na  
pampaguni-guning droga

LSD
4000X

LSD
100X

Mga Kabuteng 
Nakapagbibigay 

ng Guni-Guni

KALAKASAN NG LSD

Ang LSD ay 100 
beses na mas 

malakas kaysa 
sa mga kabuteng 

nakapagbibigay ng 
guni-guni 

Ang LSD ay 
4000 beses mas 

matapang kaysa sa 
mescalina.

Mescalina
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LSD: Isang maikling kasaysayan
Ginawa ni Albert hofmann, isang 

 kimikong nagtatrabaho para sa 
sandoz Pharmaceuticals ang lsD sa unang 
pagkakataon noong 1938, sa Basel, switzerland, 
habang naghahanap para sa isang pampasigla 

ng dugo. gayunpaman, ang mga pampaguni-
guning epekto nito ay hindi alam hanggang 1943 
noong aksidenteng nakainom si hofmann ng 
lsD. kalaunan ay natuklasang ang naiinom na 
dosis na kasing-unti ng 25 microgram (katumbas 
sa timbang ng kaunting butil ng asin) ay may 
kakayahang makapagdulot ng napakalilinaw na 
guni-guni.

Dahil sa pagkakatulad nito sa isang kemikal 
na matatagpuan sa utak at sa pagkakatulad 
ng mga epekto nito sa ilang mga aspeto 
ng psychosis, ang lsD ay ginamit sa mga 
eksperimento ng mga psychiatrist sa kabuuan 
ng dekada ’40, ’50 at ’60. habang nabigong 
makatuklas ang mga mananaliksik ng anumang 
medikal na gamit para sa droga, ang libreng mga 
sample na ibinibigay ng sandoz Pharmaceuticals 
para sa mga eksperimento ay ipinamamahagi 
nang malawakan, na humahantong sa 
malawakang paggamit ng substansyang ito. 
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Pinasikat ang lsD 
noong dekada ’60 ng 
mga indibidwal tulad ng 
psychologist na si timothy 
leary, na nanghikayat 
sa mga Amerkinanong 
estudyante na gawin ang 
“turn on, tune in, and drop 
out.” lumikha ito ng isang 
buong kultura ng pag-abuso 
sa drogang sumasalungat 
sa kasalukuyang kultura at 
nagpakalat sa droga mula 
sa Amerika hanggang sa 
Inglatera at sa nalalabi pang 
bahagi ng Europa. kahit 
ngayon, ang paggamit ng 
lsD sa Inglatera ay mas 
mataas kaysa sa iba pang 
bahagi ng mundo.

Ang psychologist na taga-
Harvard na si Timothy 
Leary, na nagtaguyod 
sa LSD at sa iba pang 
nakakabago ng utak na 
psychiatric na mga droga, 
ay inaresto at ikinulong 
dahil sa mga krimeng may 
kinalaman sa droga.

LSD: Isang maikling kasaysayan
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Ang mga psychiatric na programa para sa 
pagkontrol ng utak na tumututok sa LSD 

at iba pang mga pampaguni-guni ay 
lumikha ng henerasyon ng mga 

“acidhead”(gumagamit ng 
“acid”).  
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Sa mga araw na sumunod 
sa paggamit ko ng LSD, 

napuno ako ng pagkabalisa 
at napakatinding 
kalungkutan. Kasunod ng 
una kong ‘trip’ sa LSD, palagi 
ko itong gagamitin, minsan 
ay apat o limang beses kada 
linggo at nang matagalan. 
Bawat beses na gagamitin 
ko ang droga, mas palayo 
ako nang palayo sa realidad. 
Ang kinauwiang epekto ay 
ang kawalan ng kakayahan 
kong makaramdam na 
normal ako sa sarili kong 
katawan.” — Andrea

habang ang ganoong kultura ng dekada ’60 ay gumamit 
ng droga para matakasan ang mga problema ng lipunan, 
nakita ng pang-intelihensiyang komunidad ng kanluran 
at ng militar ang potensiyal nito bilang isang kemikal na 
sandata. noong 1951, nagsimula ang mga organisasyong 
ito ng serye ng mga eksperimento. napansin ng mga 
mananaliksik mula sa Estados unidos na ang lsD ay 
“may kakayahang magdulot sa buong grupo ng mga tao, 
kabilang na ang mga puwersa militar, na maging walang 
pakialam sa kanilang mga kapaligiran at sitwasyon, 
sumasagabal sa pagpaplano at pagpapasya, at lumilikha 
pa ng pangamba, hindi makontrol na kalituhan at 
matinding takot.”

Ang mga eksperimento sa posibleng paggamit ng lsD 
para mabago ang mga personalidad ng mga target ng 
intelihensiya at para makontrol ang buong mga populasyon 
ay nagpatuloy hanggang sa opisyal na ipinagbawal ng 
Estados unidos ang droga noong 1967. 

Bumaba ang paggamit ng lsD noong dekada ’80, ngunit 
muli itong tumaas noong dekada ’90. nang ilang taon 
pagkatapos ng 1998, naging mas malawakan ang paggamit 
sa lsD ng mas matatandang kadalagaha't kabinataan sa 
mga dance club at magdamagang mga rave. Ang paggamit 
ay bumaba nang malaki noong mga taong 2000. 
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Ano Ang Sasabihin sa Iyo ng 
Mga Nagbebenta
noong sinarbey ang mga kabinataan at 
kadalagahan para malaman kung bakit 
sila nagsimulang gumamit ng droga, 55% 
ang nagsabing dahil ito sa pang-uudyok ng 
kanilang mga kaibigan.  gusto nilang maging 
cool at sikat.  Alam ito ng mga nagbebenta.

lalapitan ka nila bilang 
isang kaibigan at mag-
aalok na “tulungan ka” 
gamit ang “isang bagay 
na makapagpapaangat sa 
kalooban mo.”  “tutulungan ka 
nitong maging ‘in’” o “gagawin ka 
nitong cool.” 

Ang mga nagbebenta ng droga, 
inuudyukan ng mga kita na maaari nilang 

makuha, ay kung anu-ano ang sasabihin para 
mapabili ka nila ng kanilang droga.  sasabihin 
nila sa inyo na ang paggamit ng lsD ay 
“makapagpapalawak sa inyong isipan.”

Wala silang pakialam kung sisirain ng 
mga droga ang buhay mo hangga’t sa 
nababayaran sila.  Ang gusto 
lamang nila ay pera. Inamin ng 
dating mga nagbebenta na ang 
tingin nila dati sa mga mamimili ay 
“mga piyesa sa isang laro ng chess.”

Alamin ang mga katotohanan tungkol sa 
droga.  Magkaroon ng sarili ninyong  
mga desisyon.
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Sa sarili kong munting mundo ng trip ay nagsimula akong 
maging paranoid, pakiramdam ko ay nag-uusap-usap ang 

mga kaibigan ko na may gawin, baka patayin ako. Naisip ko sa 
sarili ko, kailangan kong umalis dito.

“Tumakbo ako sa kuwarto ng kaibigan ko, binuksan ang 
bintana nang todo at tumalon. Suwerte ko at sa unang palapag 
nakatira ang kaibigan ko. Tumakbo ako sa kabuuan ng isang 
kakahuyan patungo sa isang tulay. Nararamdaman ko ang puso 
kong tumitibok nang pabilis at pabilis. Naririnig ko ang  
mga boses na nagsasabi sa akin na magkakaroon ako ng atake 
sa puso at mamamatay.

“Hindi iyon ang katapusan. Ilang taon ang nakalipas, 
tumatakbo ako at bigla na lamang, bam, nagkakaroon 
ako ng mga flashback ng panahong tumatakbo ako sa trip 
ko. Nagsimula akong magkaroon ng napakasamang panic 
attack at nakarinig ako ng mga boses na nagsasabi sa aking 
magkakaroon ako ng atake sa puso at mamamatay.

“Sasabihan ko ang kahit na sinong nag-iisip na gumamit ng 
LSD na magdalawang-isip.” — Brian

FILI-20841RB-07-LSD.indd   19 10/8/2018   8:02:28 PM



20

Ang Katotohanan  
Tungkol sa Mga Droga
Ang mga droga ay mga lason. Ang dami na ginamit ang 

makatitiyak sa resulta.

Ang kaunti ay nagsisilbing pampasigla (nagpapabilis 
sa iyo). Ang mas marami ay nagsisilbing sedatibo 
(pinababagal ka). Ang mas marami pa ay nakalalason at 
maaaring makamatay.

Ito ay totoo sa kahit anumang droga.  Tanging ang daming 
kinakailangan para makamit ang epekto ang naiiba.

Ngunit maraming droga ang may ibang panganib: ang 
mga ito ay direktang nakaaapekto sa isipan.  Maaaring 
pasamain ng mga ito ang pag-unawa ng gumagamit sa 
nangyayari sa kanyang paligid.  Bilang resulta, ang mga 
kilos ng taong iyon ay maaaring maging kakaiba, hindi 
makatwiran, hindi naaangkop at maaari pang mapanira.

Hinaharangan ng mga droga ang lahat ng mga pandama, 
ang mga kanais-nais ay pinapalitan ng mga hindi kanais-
nais.  Kaya habang nagbibigay ng panandaliang tulong sa 
anyo ng pagpapaginhawa sa sakit, pinapatay rin nila ang 
kakayahan at ang pagkalisto at pinapalabo ang pag-iisip 
ng isang tao.

Ang mga medisina ay mga drogang inilayon para mapabilis 
o mapabagal o mabago ang isang bagay tungkol sa paano 
gumagana ang iyong katawan, para subukang mapahusay 
ang paggana nito. Minsan ay kinakailangan ang mga ito.  
Ngunit ang mga ito ay mga droga pa rin: kumikilos ang 
mga ito bilang mga pampasigla o mga sedatibo, at ang 
sobra ay makamamatay sa iyo. Kaya’t kapag hindi mo 
gagamitin ang mga medisina tulad ng kung papaano dapat 
gamitin ang mga ito, maaaring maging kasing-panganib 
ng ilegal na mga droga ang mga ito.
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Ang tunay na kasagutan 
ay ang alamin ang  
mga katotohanan at hindi 
gumamit ng mga droga sa 
simula pa lamang.
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Gumagamit ng droga ang mga tao dahil may 
gusto silang baguhin sa buhay nila.

Heto ang ilan sa mga dahilan sa paggamit ng 
mga droga na ibinigay ng mga kabataan:

• Para makibagay

• Para “makatakas” o makapag-relaks

• Para mapawi ang pagkabagot

• Para maging parang matanda

• Para magrebelde

• Para mag-eksperimento

Akala nila na ang mga droga ay solusyon. 
Ngunit kalaunan, ang mga droga ang nagiging 
problema.

Mahirap mang harapin ang mga problema, 
ang mga kalalabasan ng paggamit ng droga 
ay palaging mas malala kaysa sa problemang 
sinusubukang lutasin sa paggamit ng mga ito. 
Ang tunay na kasagutan ay ang alamin ang mga 
katotohanan at hindi gumamit ng mga droga sa 
simula pa lamang.

BAKIT GuMAGAMIT NG DrOGA ANG MGA TAO?
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Milyong mga kopya ng mga booklet na tulad nito 
na mababasa sa 22 wika ay ipinamahagi sa mga 
tao sa buong mundo. Sa pagsulpot ng bagong 
mga droga sa mga kalsada at mas maraming 
impormasyon tungkol sa kanilang mga epekto ang 
nalalaman, dinaragdagan ng impormasyon ang 
mga booklet na nagawa na at lumilikha rin ng  
mga bagong booklet.

Ang mga booklet na ito ay inilalathala ng 
Foundation for a Drug-Free World, isang hindi 
kumikitang organisasyong nakalaan para sa 
pampublikong benepisyo na nakasentro sa  
Los Angeles, California.

Ang Foundation ay nagbibigay ng pang-
edukasyong materyales, payo at koordinasyon 
para sa pandaigdigang network nito para sa pag-
agap sa paggamit ng droga.  Nakikipagtulungan 
ito sa mga kabataan, mga magulang,  
mga tagapagturo, mga organisasyon ng  
mga boluntaryong manggagawa at mga ahenteng 
pang-gobyerno—sinumang may interes sa 
pagtulong sa mga taong mabuhay nang malaya 
mula sa pang-aabuso sa droga. 
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Para sa karagdagang impormasyon o para 
makakuha ng mas marami pang mga kopya nito o 

iba pang mga booklet sa seryeng ito, kontakin ang:

Foundation for a Drug-Free World 
6331 Hollywood Boulevard  

Los Angeles, CA 90028 USA

drugfreeworld.ph • e‑mail: info@drugfreeworld.ph
telepono: 1-888 no to DRugs (1-888-668-6378)

MGA KATOTOHANANG KAILANGAN  
MONG MALAMAN
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tatak-pangkalakal na pagmamay-ari ng Foundation for a Drug-Free World. Item #20841-7-FIL

TM

Ang booklet na ito ay isa sa mga serye ng publikasyong tumatalakay sa mga katotohanan tungkol sa 

marijuana, alcohol, Ecstasy, cocaine, crack cocaine, crystal meth at methamphetamine,  

mga de-langhap, heroin, LSD at pang-aabuso sa mga inireresetang droga. Taglay ang impormasyong 

ito, maaaring makagawa ang mambabasa ng desisyong mabuhay nang malaya sa droga.
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