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WABLIEF?
LSD (Lysergic acid diethylamide of
lyserginezuurdiëthylamide) is een psychedelisch tripmiddel
dat afgeleid is van een schimmel die op gaag voorkomt
“Ergo”’ of “moederkoorn” genaamd.

EEN DRUPPEL OP EEN BLOTTER
Het is een smaakloze (hoewel de inkt op een blotter wel
smaak heeft), kleurloze en reukloze stof, die genomen wordt
als zegeltje (tripje, blotter) of microdot bedruppeld met LSD.
De druppels worden ook op zich ingenomen. Wanneer je
LSD erg bitter smaakt en/of je tong verdooft, is het
hoogstwaarschijnlijk geen LSD, maar een andere stof die
veel gevaarlijker kan zijn.

WERKINGSDUUR
Na inname duurt het meestal tussen 30 tot 90 minuten voor de
eerste effecten optreden. De trip bereikt zijn hoogtepunt
meestal zo’n 4 uur na inname waarna de effecten langzaam
afnemen. Een LSD-trip duurt gewoonlijk tussen 8 en 12 uur
maar ook nadien zijn er nog na-effecten voelbaar tot zelfs 24
uur na inname. De duur en effecten van de trip worden door
verschillende factoren beïnvloed en zijn daarom vaak moeilijk
in te schatten.

DOSERING
De dosis van een trip wordt afgemeten in microgram en de
intensiteit kan sterk verschillen afhankelijk van de
hoeveelheid. Een lichte trip begint bij zo’n 25µg tot 50µg,
een gemiddelde trip ligt rond 100µg. Wie geen ervaring
heeft met LSD of psychedelica begint daarom best ook met
een lichte dosis door bijvoorbeeld eerst max de helft van een
tripje in te nemen en te wachten op de effecten vooraleer bij
te nemen.

GOED IN JE VEL
LSD zorgt voor een intense trip waarin je gevoelens worden
versterkt en je waarneming verandert. Als je LSD wilt nemen
is het belangrijk om veel aandacht te spenderen aan het
creëren van de juiste Set en Setting. Je geestelijke en
lichamelijke toestand zijn erg belangrijk voor hoe je de trip
ervaart, neem dan ook geen LSD als je niet goed in je vel zit.
Ook de omgeving, de situatie waarin je je bevindt en andere
persoonlijke factoren bepalen mee het verloop van de trip.

TRIPPEN
Het trippen verwijst naar het doormaken van
bewustzijnsverandering, een veranderde zintuiglijke
waarneming en veranderingen in je denken. Het wordt
gezien als een mentale reis die je maakt. Tijdens het trippen
ervaar je tijd vaak op een andere manier en kunnen
diepliggende emoties in jezelf naar boven komen.
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HERSENCOMMUNICATIE
LSD zorgt ervoor dat delen van je hersenen gaan
communiceren met delen waar ze dat normaal gezien niet
mee doen. Je wordt overgevoelig voor zintuiglijke indrukken
en beleeft kleur, geur en geluid op een andere manier. Ook
kunnen vormen veranderen of zie je patronen of
bewegingen die er niet zijn.

SYNESTHESIE
De gehele waarneming verandert op een bizarre manier
(vervormen of ‘ademen’ van muren, eten dat plots een
gekke textuur krijgt). Bij hogere doseringen kan dit zelfs
resulteren in synesthesie (het samenlopen van zintuiglijke
waarnemingen e.g. kleuren kunnen proeven of muziek
kunnen zien). Dit wordt door sommige mensen als
onaangenaam ervaren, waardoor een paniekreactie niet
onmogelijk is.

STEMMINGSWISSELING
LSD kan je stemming ook veranderen, dit kan ertoe leiden dat
je een gevoel van extase of harmonie beleeft, maar kan
evenwel leiden tot angst, paniek en verwarring. Door de
intensiteit van de trip kan het soms moeilijk worden om je uit
te drukken of geraak je meer in jezelf gekeerd.

ASSOCIATIEVE DENKPROCESSEN
Door LSD worden je denkprocessen ook meer associatief en
ga je ongebruikelijke verbindingen leggen, wat tot
verrassende inzichten kan leiden, maar ook tot negatieve of
zelfs tot bijna-psychotische denkbeelden. Dit kan leiden tot
een zeer uitdagende ervaring.

BETER NIET COMBINEREN...
Combigebruik is sterk af te raden door de intense mentale
effecten van LSD. Drugs met een psychedelisch effect zoals
cannabis, lachgas, ketamine en dergelijke kunnen de trip
onverwacht versterken, terwijl oppeppende middelen de trip
niet per se versterken, maar wel intens kunnen veranderen.
Dit kan in beide gevallen leiden tot paniek en angst.

...WANT COMBINEREN KAN JE...
Combineren met downers is onvoorspelbaar:
benzodiazepines kunnen het tripgevoel sterk verzwakken,
alcohol ook (in lage dosissen, in hogere dosissen trip je
gewoon dronken), … Wees dus erg voorzichtig.
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