
 על המאמר על מריחואנה ופרנויה:

ה לסכם את מה שיש במאמר. סכל בר דעת יכול להבחין בין המאמר ובין הופעתו האבסורדית בתקשורת. אנ

ה לגלות את יתלפרנויה. מטרת החקר הי םסה להוכיח ששימוש במריחואנה גורקודם כל המאמר לא ני

מהקבוצה  אנשים 077של פרנויה. לכן אספו רק אנשים שסובלים מפרנויה. מסתבר ששללו יותר מ  המנגנון

מתוך שמונה. שנית בגלל שלא סבלו מפרנויה, כלומר הקבוצה שהתקבלו כוללת לא יותר מאדם אחד 

יכול לגרום לפרנויה. זאת ידיעה שאינה   THCש לכאורה מתוך ידיעה קודמת  THCהחוקרים השתמשו ב

ופרנויה ויש שחושבים שהקשר אינו   THCבין סיבתייש חוקרים שחושבים שקיים קשר , אלאמבוססת ומוסכמת

הזריקו מנה "אקולוגית" כלומר דומה  לאנשים בצורה מוגזמת. הם טוענים שהם  THCסיבתי. החוקרים הזריקו

או   CBDלג'וינט אחד חזק, אבל מי מעשן ג'ויננט אחד תוך דקות ספורות? הם גם הודו בסוף שיכול להיות ש

טהור, דבר שממש לא  THC ה, ולכן הזריקופרנוי למעטיס בטבע דווקא פועלים חלקים אחרים מהקנב

טהור בזריקה גורמת לפרנויה או יותר נכון להגברת  THC "אקולוגי". התוצאות החשובות בעיני החוקרים אינן ש

תופעות הפרנויה אצל אנשים שכבר סובלים מפרנויה, כי זה הם הניחו מתחילה וזאת הסיבה שבחרו לפעול כפי 

את תופעות הפרנויה אצל אנשים שכבר סובלים  שפעלו. התוצאות החשובות בעיניהם היו שמה שמגביר

אבל לא השינוי  ,אפקט שלילי )כלומר "דאון"( והשנישינוי בתחושה הפנימית  דמפרנויה הם שני מרכיבים, האח

מרכיבים הבין  הישג גדול בניסיון המדעי להבחין בזיכרון הפעיל. בשביל חוקרים בתחום הזה התוצאות נחשבות

, משהו שמשנה את התחושות אידיתנם חוקרים אפשר לסכם שאם יש לך גישה פרנושל פרנויה. לאנשים שאי

 "דוה" עשויה להיות חוקריםשל הגוף ודופק את מצב הרוח יגביר את הפרנויה. התגובה של אנשים שאינם 

(HDO)המחקר אינו גדול בכלל, אלא הוא המחקר הגדול ביותר שנעשה אי פעם עם .THC  .המחקר  בזריקה

מעלה על  אתהאם טהור.   THCאלא על זריקת,   CBDמריחואנה, שתמיד כוללת מידה שלאינו מלמד על עישון 

יד, כדאי שלא. מאחר שהחוקרים בדקו מנגנון הפרנויה, הם לא עשו אאם אתה פרנווטהור,   THCלהזריק ךדעת

 כך שאין ערך חברתי למחקר זה. ,אידייםול או זריקת נוקוטין לאנשים פרנוהשוואה למשל בין זריקת אלכוה

 .אידי על המחקר לחודנוני הפרנויה לחוד והדיווח הפרנובקיצור, מחקר על מנג


