WAT IS TIK?

GEVARE

Tik is 'n reuklose, kristal-agtige stof. Dit
is 'n stimulant wat versnel die
funksionering van die lewensbelangrike
organe, bv die hart. Dit is wreed en is
uiters verslawend skadelik vir die
sentrale senuweestelsel.

Aangename gevoelens kom uit 'n
verhoging in' n brein chemiese
(dopamien), waarin die gevoelens
van plesier. Die liggaam pas dan
na die verhoogde vlakke van
dopamien, en die effekte van Tik
vinnig ontwikkel.

HOE WORD TIK
GEBUIK?
Dit is gewoonlik in 'n gerookte gloeilamp
of' n glas pyp 'n sogenaamde "lolly". Die
kristalle is verhit in die bol / pyp en
ingeasem word. Maar dit kan ook
ingesluk word, ingespuit of gesnuif
word, vir 'n onmiddellike, intensiewe
"high". Die gewone metode van misbruik
is om te "crash" of "binge", wat
eenvoudig beteken dat die gebruiker
gebruik dit, gaan in die onttrekking
gebruik dan 'n groter hoeveelheid van
die onttrekkingsimptome na bo.

SIMPTOME
• Ongewone energie
• Gewigsverlies
• Aggressie
• Slaap probleme

WAT IS DIE
UITWERKINGS?
• Verlies aan konsentrasie
• Toenemend eetlus
• Geheue verlies
• 'n Toename in die seks
• Groter vertroue

Langtermyn-effekte sluit in:
• Risiko van verslawing
• Seksuele disfunksie
• Psychosis
• Geweld
• Die risiko van selfmoord

Daarom moet gebruikers groter en
groter dosisse van die dwelm
dieselfde aangename gevoelens
te geniet. Dit maak die dwelms
vreeslik verslawend. En dosis
vlakke kan uiters gevaarlik of selfs
noodlottige te danke aan die
onvoorspelbare aard van die
middel!
Die Universiteit van Stellenbosh,
in 'n studie oor die dwelm papier,
het getoon dat volgehoue gebruik
van Tik kan eindig met'
verkleinerde brein, en die "gate" te
vorm, waar die brein saak gebruik
word.Die verlies van breinweefsel
- of die brein saak nie - die
resultate in die "gate" met 'n
vloeistof om gevul te word.

Tieners, wie se brein is in 'n uiters
kwesbare stadium van ontwikkeling, is
meer geneig om te eindig met' n
chroniese geestelike siekte.
In die toetse wat uitgevoer is op die erns
van die gevolge wat voortspruit uit die
gebruik van tik, is daar opgemerk dat
selfs nadat hy vir 14 maande skoon, die
skade aan die brein wat nog was
duidelik. As gevolg van uiterste druk op
die psigiatriese beddens en behandeling
kan hanteer nie psigiaters Tik pasiënte
behoorlik. Al wat hulle kan doen is om te
stabiliseer en ontslag gebruikers so gou
moontlik om meer dringende sake te
hanteer. Die gevolg is dat die gebruiker
is ontslaan en terug na die familie /
gemeenskap / 'n konstante voorraad
van die middel weer. By kry weer
houvas, die verslaafde opbrengste weer
vir 'n vinnige-fix behandeling, en die
bose kringloop weer van voor af begin.
The net result is:
Probleme met die helderheid van denke,
'n lae IQ en swak geheue kapasiteit.

Is dit die moeite werd om
met jou lewe te dobbel?

DIE WREDE
FEITE OOR

TIK
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