
Gëlltitje,
tymosje,
thithje.

Psikodelikët janë një klasë e substancave 
psikoaktive që prodhojnë ndryshime në 
perceptim, humor dhe proceset njohëse. 

Psikodelikët ndikojnë në të gjitha shqisat, duke 
ndryshuar të menduarit, ndjenjën e kohës dhe 
emocionet e një personi. Ato mund të 

shkaktojnë halucinacione.

LSD, 
DMT, 
Salvia, 

Kërpurdha, 
Ketamina, 
Meskalina, 
PCPCP,
etj.
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PSIKODELIKË

Tymosje,
gëlltitje,
thithje e 
avullit,
aplikim 
në lëkurë

Fjala kanabinoid i referohet çdo substance 
kimike, pavarësisht strukturës apo origjinës, që 
bashkon receptorët kanabinoidë të trupit dhe 
trurit dhe që kanë efekte të ngjashme me ato të 
prodhuara nga bima Cannabis Sativa. Bima e 

kanabisit prodhon midis 80 dhe 120 
kanabinoidë.

KANABINOIDE

Relaksim shumë i lartë, përgjumje dhe 
ngathtësi, konfuzion, ngadalësim i 

frymëmarrjes, ulje e ritmit të zemrës, etj.
Efektet në doza të larta: ç’rregullim i 
temperaturës së trupit, humbje e 

vetëdijes, vdekje.

Kanabis,
Vaj i kanabisit,
Nënprodukte 
të kanabisit.

Injektim, 
gëlltitje.

Opiatet përfshijnë çdo drogë që vepron në 
receptorët opioidë në tru, dhe çdo drogë 

natyrale ose sintetike që rrjedh ose lidhet me 
bimën e Papaver somniferum (familja 

Papaveracea).

OPIATE

Gjendje euforie, ndjesi e rritur e 
mirëqenies, uri e shtuar, ndryshime në 
fokus, gjëndje përgjumje, humor i qetë, 

etj

Ndjenjë e euforisë, ndjesi relaksimi dhe 
mirëqënie, haluçinacione, marrje mendje, 
shikim i turbullt, rrahje të ç’rregullta të 
zemrës, djersite, ethe, mpirje, etj

Heroinë, 
Kodeinë, 
Metadon, 
Morfinë, 
etj.

Thithje, 
gëlltitje, 
pirje, 
injektim.

Lirshmëri në sjellje, reduktim i ankthit, 
kohë e ngadalësuar e reagimit, gjykim jo 

i qartë, etj. 
Efektet në doza të larta: gjykim dhe 
koordinim jo i drejtë, të vjella, humbje e 
kujtesës, humbje e vetëdijes, koma, 

vdekje.

Substancat qetësuese reduktojnë stimulimin. 
Ato ndikojnë në sistemin nervor qendror, duke 
ngadalësuar mesazhet ndërmjet trurit dhe 
trupit. Ato mund të ndikojnë në përqendrimin 
dhe koordinimin, ngadalësojnë aftësinë e një 
personi për t'iu përgjigjur situatave të 

papritura.

QETËSUESIT

Alkool, 
Valium, 
Xanax, 
Librium, 
GHB, 
etj.

Thithje, 
gëlltitje, 
tymosje, 
injektim.

Stimuluesit janë një klasë barnash që 
përshpejtojnë mesazhet që udhëtojnë midis 
trurit dhe trupit. Ato mund ta bëjnë një person 
të ndihet më i zgjuar, vigjilent, më i sigurt ose 

energjik.

STIMULUESIT

Ndjesi euforie, rritje e rrahjeve të zemrës 
dhe presionit të gjakut, vigjilencë e 

shtuar, ulje e oreksit, etj. 
Efektet në doza të larta: ankth, tension, 
rritje e temperatures së trupit, marrje 
mendje, dridhje, kriza epileptike, koma, 

vdekje.

Kafeina, 
Kokaina, 
Nikotina, 
Amfetamina, 

Kristalet e metamfetaminës, 
etj. 
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