


9 soluții 
pentru când ești prea high

Relaxează-te! - E soluția ce funcționează pentru orice altceva,             
de ce nu ar funcționa și în această instanță?

Hidratează-te! - Majoritatea efectelor neplăcute ce apar 
când greșești  "doza" de "verde" sunt cauzate de dezhidratare. 
Tu câtă apă ai băut azi? 
Un pont ce ți-l pot da e să ai la tine mereu o  sticlă de apă
reutilizabilă când "Maria" e prin preajmă.

Aromaterapie cu terpeni - Acum că știi ce sunt terpenii, trebuie
să știi  că poți consuma terpeni ce contracarează terpenii
canabisului pentru a  inversa efectul. Sucul de lămâie,lavanda și
boabele de piper funcționează foarte bine în această situație
deoarce inversează efectele  terpenilor canabisului asupra
corpului.

Fă o plimbare în aer proaspăt - Există ceva primordial la
relația dintre  canabis și natură iar acest lucru îl simți cel mai
bine când bagi prea multe fumuri și ieși la o plimbare prin
pădure. După câteva minute, highul se calmează și tu te simți
mai Zen ca Buddha. E o senzație foarte faină 
și e modul meu preferat de "a lupta" cu un high prea puternic.
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Ia niște CBD - CBD e vărul non-psihoactiv al THC-ului. 
CBD-ul a fost demonstrat ca soluție eficientă și naturală pentru
reducerea anxietății și pentru a ne aduce mințile și trupurile
înapoi în homeostază. Când cineva are o experiență negativă cu
canabisul și „se sparge” prea tare, CBD-ul îl poate ajuta să își
revină.
CBD-ul e extras din aceeași plantă și este consumat în multe
moduri, cele mai populare fiind tincturile, capsulele gelatin,
jeleurile, cremele, patch-uri, cartușe pentru vapat și praf distilat.
Începe cu 10mg ca doză terapeutică.

Bea o cafea! - Ca să ne facem înțeleși de la bun început...cafeina
nu contracarează THC-ul dar, chiar dacă nu îți va opri highul, te
poate ajuta să-ți recapeți concentrarea și să-ți redirecționezi
atenția dinspre senzația de discomfort. Și chiar dacă acest lucru
nu se întâmplă...cine nu apreciază o ceașcă bună de cafea?

Un film bun – O canapea, un ecran și un cont de Netflix și nu
mai trebuie să îți faci niciodată griji pentru acele momente când
„lovești bâta” prea tare. Opțiunile sunt aproape infinite, tot ce
trebuie să faci e să te hotărăști înainte să adormi cu
telecomanda în mână.

Fă un duș și trage un pui de somn! – În funcție de modul în care
organsimul tău reacționează la canabis, un duș și un pui de
somn s-ar putea să te ajute să „îți dai un reset” natural.
Schimbarea rapidă de temperatură îți va "zdruncina" creierul 
și corpul, lucru ce te va ajuta să te „trezești”. Dacă ai și mâncat
ceva înainte, somnul va fi cu atât mai "dulce".

Mănâncă! – Mâncatul e activitatea
favorită a oricărui stoner și poate fi 
o modalitate excelentă de a domoli un
high ce scapă de sub control. 
E recomandat în acestă situație ca
mâncarea tradițională de „munchies” 
să fie înlocuită cu o masă sănătoasă,
fără dulciuri sau fast-food. 
Poate o supa?
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După mai bine de opt ani de consumat canabis în toate formele și trei
de când fac content online despre acest subiect, am hotărât că e
timpul să strâng toate infromațiile de care are nevoie cineva pentru a
înțelege mai bine această plantă și cultura din jurul ei. În acest ghid te
voi purta prin istoria plantei, vei învăța de ce avem o legătură
biologică cu canabisul, cum să faci diferența între sativa și indica, de
ce miroase, cum se consumă și cum te afectează dar și soluții pentru
când ești prea high, alături de niște topuri de filme și documentare
pentru când ești pe filmul tău.
S-ar putea să fi pus și niște rețete acolo pentru momentele când te ia
cu chef de cratiță.

Alexandru "Maramoo" Cosovan este un român pasionat de canabis,
stabilit în S.U.A.  E creator de content online, gazda podcastului "Fum
de seară" și creatorul emisiunilor Youtube "420 Vlog" și "420º". 
De la prima întâlnire cu canabisul, prin 2005, și până în prezent a
căutat să învețe cât mai mult despre această plantă și despre cultura
ce o înconjoară și din 2017 s-a pornit la drum ca și cana-educator în
online-ul românesc.

www.maramoo.com
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