
Har du oplevet visuelle effekter eller ændrede "trip-agtige" sansefornemmelser
uden at du var påvirket af psykedelika eller andre substanser?

Hvis du har oplevet visuelle trip-effekter eller ændrede "trip-agtige"
sansefornemmelser uden at du var påvirket af psykedelika eller andre
substanser:

Hvor intense var disse da?
Skriv evt. lidt om i hvilken sammenhæng du oplevede dette.

Jeg var stresset]
Jeg var ked af det]
Jeg havde sovet alt for lidt]
Andet]

Har du oplevet et meget svært trip/session?
Har du nogensinde trippet i klart længere tid end man normalt ville forvente, at
substans og dosis burde virke?
Har du nogensinde haft følelsesmæssige/mentale udfordringer efter et trip, som
du vurderer er blevet udløst af trippet?

Hvor intense var de værste af disse udfordringer?
Hvor længe varede den værste af disse udfordringer?
Hvilken type udfordringer oplevede du?

Paranoia]
Dysfori (stærk nedtrykthed)]
Angst]
Mani]
Dissociation (manglende forbindelse til følelser / omverden)]
Andet]

Hvilke psykedelika var med til at udløse disse udfordringer?
LSD
Psilocybin-svampe]
Ayahuasca]
DMT
Ved ikke]
Andet]

Er du nogensinde besvimet eller har været ikke-kontaktbar under et trip?
Er du nogensinde, under et trip eller som resultat af det, endt i en situation,
der har involveret lægelig assistance?
Har du nogensinde søgt professionel hjælp (f.eks. psykolog) på grund af et
trip eller eftervirkninger fra trippet?
Hvilken intensitet i effekt sigter du normalt efter når du doserer?
Føler du at det at trippe har haft en negativ betydning i dit liv? Skriv evt. om,
hvordan det at trippe har haft en negativ betydning i dit liv.
Har du nogensinde gjort ting under et trip, som kunne have endt galt (f.eks.
kørt bil mens du var påvirket).



Hvordan er din relation til samfundet blevet påvirket af at trippe?
Uddyb evt.

Hvordan føler du at din hukommelse er blevet påvirket af, at du har trippet?
Hvordan føler du at dine tankeprocesser (i ikke-påvirket tilstand)  er blevet
påvirket af, at du har trippet?
Hvor længe siden er det du havde dit første trip?
Hvor mange gange har du trippet?
I hvilken grad tager du typisk hensyn til set og setting i forbindelse med et
trip? (dvs. betydningen af din mentale tilstand før et trip og de fysiske
omgivelser under trippet).
Hvor lang tid plejer du som minimum at vente mellem to trips?
Bruger du cannabis?
Bruger du andre substanser? Som gør dig mærkbart påvirket, men ikke er
cannabis eller psykedelika).
Hvor gammel er du?
Angiv køn
Har du kommentarer til spørgeskemaet, kan du skrive dem her.


