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                           Iată un subiect foarte controversat! Unii, mai ales consumatori, îl susţin cu tărie, pe când alţii prezintă tot felul de 
argumente care susţin dependenţa. Ideea e că anuminte droguri cum ar fi heroina sau alcoolul, dau dependenţă fizică şi psihică.  
Asta înseamnă că atunci când creierul nu-şi primeşte doza cu care s-a obişnuit, reacţionează producând multă durere, transpiraţii, 
vărsături şi tremurături. Cu marijuana lucrurile sunt puţin diferite. Simptomele de sevraj sunt mai mult psihice – tornade 
puternice de anxietate, depresie şi nervozitate. Lipsind durerile fizice, mulţi cred că puţină voinţă ar fi suficientă să învingă aceste 
simptome neplăcute. În realitate, dependenţa psihică poate fi mai puternică decât cea fizică, iar pentru mulţi simptomele de sevraj 
sunt prea greu de suportat. Aşa că persoana ia o nouă doză care în traducere înseamnă... dependenţă.

                         Bineînţeles că nu poate să te omoare direct – dar există riscuri care numai „slabe” nu pot fi numite! Iată câteva 
care pot să apară imediat după consum: vărsături, ameţeli, confuzie, bătăi puternice ale inimii, afectarea memoriei şi capacităţii de 
învăţare, dificultăţi în gândire şi rezolvarea de probleme. La un consum mai de durată pot să apară panică, episoade înfricoşătoare 
de paranoia sau psihoze. Multe studii pe adolescenţi au demonstrat că fumatul de marijuana o dată pe săptămână contribuie la 
scăderea IQ-ului şi producerea de schimbări în creier asociate cu tulburări mentale grave, cum ar fi schizofrenia. Şi atenţie! – 
consumul zilnic de marijuana produce efecte pe termen lung, modificările din creier fiind observabile şi după 2 ani de abstinenţă. 

Marijuana poate sa vindece cancerul
                            Ar fi minunat să fie aşa, dar nu este! Folosirea marijuanei în scopuri medicale se bazează pe mai multe studii care 
au demonstrat că substanţele din cannabis numite cannabidioli (CBD) sunt eficiente în liniştirea greţurilor, a vărsăturilor, a 
durerilor şi contracturilor musculare sau în creşterea poftei de mâncare la pacienţii care fac tratament pentru cancer sau au SIDA. 
Din păcate, aceste substanţe nu vindecă cancerul sau alte boli grave, ci doar liniştesc simptomele neplăcute. De aceea, unii 
consideră tratamentul cu marijuana un tratament „din compasiune” acordat pacienţilor care suferă. Totuşi, din cauza riscurilor 
asociate tratamentului cu marijuana, prescrierea acesteia ca medicament este strict controlată. 

                     Aşa este! Mai toţi bunicii aveau cânepă pe dealul din spatele grădinii. Dar cel puţin două lucruri erau complet 
diferite. În primul rând cei mai mulţi bunici foloseau cânepa la ţesut şi nu la fumat, iar în al doilea rând THC-ul era minuscul. În 
cânepa sălbatică concentraţia medie de THC (substanţa care produce efectele de drog) era sub 0,3%. Ştii cât este în marijuana 
recreaţională cultivată în zilele noastre? Aproximativ 13%! Pe piaţa neagră s-au identificat şi produse cu THC 36%! O 
concentraţie mai mare înseamnă efecte mai puternice. E simplu: cultivatorii de cannabis recreaţional urmăresc să aibă tot mai 
mulţi clienţi. Faptul că şi riscurile devin mai mari, nu îi mai priveşte pe ei!
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