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In 2010, in the US state of Oklahoma a new method of narcotization 
was identified. Young people listened to audio files specially designed to 
achieve drug intoxication state. There has been a growing interest in the 
new phenomenon. The article presents the description of the phenomenon 
and a review of research on psychoactive potential of binaural beats.
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W 2010 roku w amerykańskim stanie Oklahoma zidentyfikowano nową 
metodę odurzania się. Młodzi ludzie słuchali specjalnie skonstruowane pliki 
dźwiękowe z intencją osiągnięcia stanów narkotycznych. Zaobserwowano 
rosnące zainteresowanie nowym zjawiskiem. W artykule przedstawiony 
został opis zjawiska oraz przegląd dotychczasowych badań dotyczących 
psychoaktywnego potencjału binauralnych dźwięków.
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Wprowadzenie

	 Używanie	 dźwięków	 z	 intencją	 osiągnięcia	 od‑
miennych	stanów	świadomości	znane	jest	od	zarania	
dziejów	człowieka.	Zarówno	w	minionych	epokach,	
jak	i	w	czasach	współczesnych	–	m.in.	wśród	plemion	
syberyjskich,	afrykańskich,	czy	nacji	zamieszkujących	
niektóre	z	wysp	Pacyfiku	–	rytmiczne	dudnienia	bęb‑
nów,	dźwięki	grzechotek	bądź	wszelkich	instrumen‑
tów	wydających	pulsujące	brzmienia,	bywają	używane	
do	 uzyskania	 hipnotycznych	 doznań,	 jednoczenia	
się	z	duchami	przodków,	przepowiadania	przyszłości	
[1‑4].	 Muzyka	 towarzyszy	 wszystkim	 kulturom,	
wspólnotom	 wyznaniowym	 i	 współczesnym	 spo‑
łecznościom	plemiennym.	Pełni	istotną	rolę	w	życiu	
człowieka.	Reżyser	Philip	Gröning	w	filmie	Die große 
Stille	–	dokumentalnej	ekranizacji	życia	kartuzów,	po‑
śród	których	regułą	zakonną	jest	milczenie	–	tytułową	
wielką	ciszę	ubarwił	pełnymi	zadumy	hipnotycznymi	
psalmami	śpiewanymi	przez	zakonników,	podkreślając	
tym	samym	ewidentną	wartość	muzyki	nawet	pośród	
zgromadzenia	przestrzegającego	surowych	zasad	ko‑
munikowania	 [5].	 Podobną	 zadumę,	 wraz	 z	niemal	
mistycznymi	doznaniami,	przynosi	słuchanie	chora‑
łów	gregoriańskich,	mantry	wyznawców	Hare	Krisz‑
na,	 śpiewów	muezinów	dobiegających	z	minaretów,	
mistycznych	zawodzeń	indiańskich	szamanów.	

	 Współcześnie	 badania	 potwierdzają	 możliwość	
wykorzystania	 dźwięków	 przy	 redukcji	 zaburzeń	
lękowych	i	nadmiernego	pobudzenia,	uzyskiwania	sta‑
nów	relaksacyjnych,	do	poprawy	nastroju,	łagodzenia	
bólu,	redukcji	stresu	i	smutku,	rehabilitacji	pacjentów	
chorujących	na	otępienie.	Wykazano	korzystny	wpływ	
dźwięków	 na	 obniżenie	 tętna	 i	 ciśnienia	 tętniczego	
krwi,	wyrównanie	oddechu,	poprawę	funkcji	przewo‑
du	pokarmowego,	jak	również	–	w	ramach	interakcji	
społecznych	–	na	promowanie	ekspresji,	samostano‑
wienia,	lepszą	współpracę	z	innymi,	poprawę	relacji	
i	 płynność	 komunikacji	 [6‑9]	 oraz	 jako	 narzędzia	
duchowego	rozwoju	[10].
	 Muzykę	 wykorzystuje	 się	 również	 w	 mniej	
wzniosłych	 celach:	 w	 słynnym	 obozie	 Guantanamo	
jedną	 z	 wysublimowanych	 tortur	 było	 dręczenie	
osadzonych	 bardzo	 głośnymi	 muzycznymi	 kompo‑
zycjami	odtwarzanymi	bezustannie,	przez	kilka	dni	
z	rzędu,	w	ciasnej	celi	[11,	12].	Na	dworcu	kolejowym	
w	Hamburgu	przez	kilka	lat	emitowano	z	głośników	
muzykę	 klasyczną,	 mającą	 zniechęcać	 do	 przeby‑
wania	na	 terenie	dworca	bezdomnych,	alkoholików	
i	narkomanów.	 Na	 rynku	 amerykańskim	 pojawiło	
się	 urządzenie	 „Mosquito”	 wykorzystujące	 fenomen	
ludzkiego	słuchu,	wydające	bardzo	wysokie	dźwięki,	
słyszalne	jedynie	przez	osoby	poniżej	20	roku	życia,	
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miast	wśród	uczniów	wprowadzono	zakaz	korzystania	
z	iPodów,	które	uznano	za	podstawowe	wyposażenie	
nowoczesnego	narkomana	[15‑18].
	 Już	wówczas	w	internetowym	serwisie	YouTube	
dostępne	były	filmy	ukazujące	zarówno	sposoby	apli‑
kacji	tych	niecodziennych	używek,	jak	i	zachowania	
osób	 będących	 pod	 wpływem	 tychże	 dźwięków,	 de‑
monstrowane	 nieskoordynowanymi	 ruchami	 ciała	
i	 biegunowo	 zmiennymi	 nastrojami.	 Mnożące	 się	
wówczas	witryny	internetowe,	zajmujące	się	dystry‑
bucją	„e‑narkotyków”,	informowały	o	stale	rosnącym	
zainteresowaniu	nowym	sposobem	odurzania,	podając	
o	kilkudziesięciu	tysiącach	osób	–	tygodniowo	–	zain‑
teresowanych	ich	używaniem.	Wraz	z	rosnącym	po‑
pytem,	poza	plikami	mającymi	wywoływać	doznania	
podobne	do	działania	znanych	narkotyków,	w	handlu	
dostępne	były	również	sekwencje	dźwiękowe	mające	
aktywować	skuteczność	w	grach	komputerowych,	wy‑
zwalające	ekstatyczne	doznania	seksualne,	wywołujące	
barwne,	realistyczne	wizje	senne	[17].	Od	2010	roku	
czołową	pozycję	w	rozpowszechnianiu	dźwiękowych	
plików	zajmuje	witryna	I-Doser	[13,	19].	
	 W	 kolejnych	 latach	 obserwowano	 eskalację	
zjawiska	 w	 różnych	 miejscach	 świata.	 Już	 w	 2011	
roku	pojawiły	się	doniesienia	o	identyfikacji	zjawiska	
pośród	polskich	adolescentów	[20];	rok	później	kra‑
jowe	media	informowały	o	jego	eskalacji	[17,	21‑25].	
Korzystanie	z	„i‑dosów”	zidentyfikowano	również	na	
terenie	 innych	państw,	m.in.	w	2014	roku	zjawisko	
wzbudziło	duży	niepokój	na	terenie	Libanu	[26,	27],	
Zjednoczonych	Emiratów	Arabskich	[28]	oraz	Arabii	
Saudyjskiej	[29].	
	 Pliki	dźwiękowe,	reklamowane	jako	„e‑narkotyki”,	
składają	się	z	sekwencji	dźwięków	o	precyzyjnie	okre‑
ślonych	 częstotliwościach	 odtwarzanych	 z	 muzycz‑
nym,	rytmicznym	podkładem,	lub	w	których	jako	tło	
stanowią	wszelkiego	rodzaju	odgłosy,	szumy,	szepty.
	 Podawane	 efekty	 doświadczane	 przez	 użytkow‑
ników	 „i‑dosów”	 są	 zróżnicowane;	 część	 po	 wysłu‑
chaniu	 zaprzecza	 jakimkolwiek	 doznaniom,	 część	
natomiast	podaje	barwne	opisy	sugerujące	osiąganie	
stanów	 narkotycznego	 upojenia.	 Doznania	 zgłasza‑
ne	 najczęściej	 to	 zawroty	 głowy,	 euforia,	 wrażenie	
lewitowania,	 odprężenie	 [23],	 poprawa	 samooceny	
i	większa	pewność	siebie	[20]	występowanie	omamów	
słuchowych	 [17,	21],	 doświadczanie	 projekcji	 poza	
ciało,	jasnowidztwo,	telepatia	[18],	niekiedy	bardzo	
spektakularne	 halucynacje:	 „po	 zażyciu	 zabija	 się	
pająki	 wielkości	 domów,	 tresuje	 skorpiony,	 skacze	
z	mostów,	przebija	głową	sufit”	[17].	W	Internecie,	
na	portalach	społecznościowych	prowadzonych	przez	
osoby	korzystające	z	tej	formy	„odurzania”,	prowadzo‑
ne	są	dyskusje	na	temat	sposobów	intensyfikowania	
doznań	po	„i‑dosach”,	np.	przy	użyciu	wskazanych	
ziół	lub	kropli	[17,	30].

zaprojektowane	z	intencją	pozbywania	się	natrętnej	
i	 głośnej	 młodzieży	 z	 okolic	 sklepów;	 odstraszający	
i	nachodzący	klientów	młodzi	ludzie	z	trudem	znoszą	
dźwięki	przypominające	przesuwanie	styropianu	po	
szkle,	 odbierane	 wyłącznie	 przez	 bardzo	 wrażliwy	
zmysł	słuchu	adolescentów	[13].
	 Dźwięki	znalazły	zastosowanie	niemal	we	wszyst‑
kich	 obszarach	 funkcjonowania	 człowieka:	 służą	
do	 komunikowania	 się,	 przekazywania	 informacji,	
ostrzegania	przed	zagrożeniem,	umilania	czasu.	Słu‑
chanie	muzyki	związane	jest	z	doświadczaniem	stanów	
emocjonalnych	o	różnym	natężeniu,	jednak	w	ostat‑
niej	dekadzie	pojawiły	się	propozycje	wykorzystania	
muzyki	–	a	raczej	specjalnie	skonstruowanych	plików	
dźwiękowych	 –	 do	 osiągania	 stanów	 zdecydowanie	
intensywniejszych,	analogicznych	do	tych,	uzyskiwa‑
nych	po	zażyciu	znanych	środków	odurzających.	

Identyfikacja zjawiska 

	 W	2010	roku,	w	amerykańskim	stanie	Oklaho‑
ma,	 regionalna	 stacja	 telewizyjna	News 9	 doniosła	
o	zidentyfikowaniu	pośród	młodzieży	jednej	z	miejsco‑
wych	szkół	nowego	sposobu	osiągania	narkotycznych	
stanów.	 Jak	 podała	 Katie	 Connolly	 z	 BBC,	 personel	
Mustang High School	w	Oklahoma	City	zwrócił	uwagę	
na	nienaturalne	zachowanie	kilku	uczniów,	sugerujące	
zgłoszenie	się	przez	nich	do	szkoły	pod	wpływem	al‑
koholu.	W	trakcie	rozmowy	wyjaśniającej	uczniowie	
przyznali,	że	byli	pod	wpływem	tzw.	i‑dosów	–	odu‑
rzających	plików	muzycznych	pobranych	z	witryn	in‑
ternetowych,	które	aplikowali	sobie	przez	słuchawki.	
Władze	 lokalne	zaniepokojone	wydarzeniem	posta‑
nowiły	nadać	sprawie	rozgłos,	w	celu	ostrzeżenia	ro‑
dziców	przed	identyfikowanym	pośród	adolescentów	
niepokojącym	zjawiskiem	[14].	Telewizja	News 9	do‑
nosiła,	że	młodzi	ludzie	wyszukują	za	pośrednictwem	
Internetu	dilerów,	którzy	zachęcając	udostępniają	im	
za	darmo	tzw.	narkotyczne	pliki	dźwiękowe	w	celach	
eksperymentalnych.	 Kolejne	 „i‑dosy”	 (od	 ang.	dose	
–	 dawka)	 nabywane	 są	 przez	 zainteresowanych	 po	
uiszczeniu	 odpowiedniej	 opłaty,	 wymaganej	 przez	
internetowego	 sprzedawcę.	 W	 ramach	 obserwacji	
zjawiska	 zidentyfikowano	 niepokojący	 wzrost	 zain‑
teresowania	–	jak	reklamowano	–	zupełnie	legalnym	
sposobem	osiągania	odmiennych	stanów	świadomości.	
Zostało	to	zauważone	zarówno	w	serwisie	YouTube,	na	
którym	można	było	doświadczalnie	spróbować	działa‑
nia	tychże	plików,	jak	również	odnotowano	pojawienie	
się	w	Internecie	specjalistycznych	witryn	oferujących	
handel	„i‑dosami”.	Sprzedawanym	nagraniom	towa‑
rzyszyły	 staranne	 instrukcje	 dotyczące	 korzystania	
z	zakupionego	pliku	oraz	szczegółowy	opis	doznań,	
jakie	po	zaaplikowaniu	nagrania	powinny	wystąpić.	
Zarząd	szkół	publicznych	w	Oklahomie	rozesłał	do	ro‑
dziców	ostrzeżenia	przed	nowym	zagrożeniem,	nato‑
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	 Na	 witrynach	 obcojęzycznych	 oferujących	 „e‑
narkotyki”	 ceny	 plików	 oscylują	 wokół	 kilkunastu	
dolarów	za	pakiet,	wraz	z	przewodnikiem	informacyj‑
nym	dotyczącym	sposobu	użycia	oraz	szczegółowym	
opisem	 doznań	 możliwych	 do	 osiągnięcia	 za	 10‑12	
dolarów	 [14,	 31],	 natomiast	 pojedyncze	 „i‑dosy”	
można	nabyć	już	za	około	3	dolary	[28,	29].	Interne‑
towi	dystrybutorzy	oferują	pliki	również	w	wyższych	
cenach,	do	kilkudziesięciu	dolarów	za	jedną	„dawkę”.	
Na	polskich	witrynach	handlujących	„i‑dosami”	do‑
stęp	do	wybranych	sekwencji	dźwiękowych	wykupuje	
się	SMS‑em	[23].	Ceny	zależne	są	od	wielkości	pliku	
i	 wahają	 się	 od	 50	 do	 ponad	 150	 złotych	 [20,	 24].	
Użytkownicy	 podają,	 że	 z	 jednego	 „i‑dosa”	 można	
korzystać	 kilka	 razy,	 „do	 momentu	 aż	 mózg	 się	 do	
niego	 nie	 przyzwyczai	 i	 tym	 samym	 przestanie	 na	
niego	reagować”	[20].
	 Opinie	 na	 temat	 „i‑dosów”,	 zamieszczone	 na	
witrynach	 internetowych,	 zarówno	 krytycznie,	 jak	
i	niemal	wyłącznie	w	superlatywach	odnoszą	się	do	
nowego	zjawiska.	Bain	prezentuje	wątpliwości	wobec	
narkotycznych	 doznań	 osiąganych	 podczas	 słucha‑
nia	 ścieżek	 dźwiękowych	 nabytych	 przez	 Internet,	
a	jednocześnie	opisuje	bardzo	pozytywnie	własne	do‑
świadczenia	po	odsłuchaniu	plików	o	rzekomych	właś‑
ciwościach	marihuany,	LSD,	ecstasy,	peyotlu,	kokainy	
oraz	wywołujących	ekstatyczne	doznania	seksualne.	
Konkluzje	 podsumowujące	 eksperymenty	 autorki	
wskazują	możliwość	wykorzystania	tychże	dźwięków	
do	uzyskania	„medytacyjnego	spokoju”	oraz	„rozjaś‑
nienia	 umysłu	 po	 doświadczeniach	 z	 narkotykami”	
[31].	Podobne	wnioski	wynikają	z	przeglądania	 in‑
nych	materiałów	zamieszczanych	w	Internecie	przez	
osoby	prezentujące	na	pozór	ambiwalentną	postawę	
wobec	 „i‑dosów”,	 w	 rezultacie	 jednak	 zachęcające	
do	 podejmowania	 tego	 typu	 doświadczeń	 [32,	 33],	
bądź	 otwarcie	 namawiające	 do	 podejmowania	 tego	
typu	aktywności	[34].	Jak	 już	zaznaczono,	wiodącą	
rolę	w	rozpowszechnianiu	„cyfrowych	narkotyków”	
pełni	witryna	I‑doser,	jednakże	przeglądając	portale	
internetowe	zetknąć	się	można	z	licznymi	propozy‑
cjami	 wykorzystania	 tej	 metody	 w	 celu	 osiągnięcia	
odmiennych	stanów	świadomości.
	 Pomimo	informacji	od	przedstawicieli	świata	nauki	
o	braku	występowania	potencjału	psychoaktywnego,	
zjawisko	podlega	dynamicznemu	rozwojowi,	o	czym	
świadczą	 ilości	 pobrań	 „e‑narkotyków”	 na	 witrynie	
I-Doser.	Do	chwili	obecnej	(kwiecień	2015)	można	
na	 niej	 nabyć	 wszelkie	 dostępne	 i	 aktualizowane	
przez	serwis	nagrania.	Jak	informują	administratorzy	
portalu:	„I‑Doser	–	jako	wiodący	na	rynku	producent	
–	poleca	korzystanie	ze	sprawdzonych,	bezpiecznych,	
potwierdzonych	badaniami,	metod	synchronizacji	fal	
mózgowych.	 Produkty	 zostały	 dopracowane	 przez	
lata	doświadczeń,	czego	odzwierciedleniem	są	tysiące	

zadowolonych	użytkowników,	ponad	milion	pobrań	
i	setki	 oferowanych	 produktów.	 Linia	 I‑Doser	 jest	
liderem	 w	 branży	 stosującej	 zdobycze	 techniki	 do	
poprawy	nastroju”	[35].	
	 Aktualnie	 konstruowanie	 i	 handel	 „i‑dosami”	
stanowią	wysoce	intratną	działalność.	Witryna	I-Doser	
udostępnia	w	sprzedaży	około	30	płyt,	dostępnych	po	
uiszczeniu	odpowiedniej	opłaty	[36].	W	marcu	2015	
roku	na	jednej	z	internetowych	witryn	udostępniona	
została	płyta	artysty	zwanego	Xawier	Mondon,	z	któ‑
rej	można	wysłuchać,	bądź	pobrać	na	indywidualny	
nośnik,	siedem	darmowych	kompozycji	dźwiękowych.	
Tytuły	 plików	 reklamowanych,	 jako	 „e‑drugs”,	 to:	
Caféine,	Drenaline,	Ether,	Morphine,	Nicotine,	Popper,	
Theobromine	 [37].	 Darmowe	 pliki	 udostępnione	 są	
również	w	serwisie	YouTube	oraz	na	portalach	spo‑
łecznościowych	 –	 Facebooku	 i	 Twitterze.	 W	 2013	
roku	wprowadzona	została	darmowa	aplikacja	Digipill	
dostępna	do	pobrania	na	nośniki	z	systemem	Android	
(iPad,	iPad	mini,	iPhone	i	iPod	touch),	umożliwiająca	
korzystanie	 z	 plików	 dźwiękowych.	Digipill	 rekla‑
mowana	 jest	 jako	 aplikacja	 pomagająca	 odblokować	
podświadomość	oraz	zmieniająca	percepcję	[38].	Pro‑
ponowane	doznania	uzyskane	po	wysłuchaniu	„pigu‑
łek”	dźwiękowych	to	redukcja	masy	ciała,	zwiększenie	
motywacji,	 zmniejszenie	 stresu,	 łagodzenie	 stanów	
depresyjnych,	wzmocnienie	zaufania,	samopoznanie,	
wzrost	kreatywności,	przypływ	energii,	a	dla	potrze‑
bujących	–	możliwość	wirtualnego	odizolowania.	Po	
przeglądnięciu	 witryny	 zajmującej	 się	 dystrybucją	
oferowanych	 plików	 okazuje	 się,	 że	 darmowe	 jest	
wyłącznie	 pobranie	 aplikacji;	 za	 wybrane	 „utwory”	
należy	uiścić	odpowiednią	opłatę	[39].

Dane z badań

	 Specyfika	 ekspozycji	 tego	 typu	 dźwięków	 nie	
jest	zjawiskiem	nowym.	W	1839	roku	tzw.	obuuszne	
dudnienia	(binaural beat)	zostały	odkryte	przez	nie‑
mieckiego	fizyka	i	meteorologa	Heinricha	Wilhelma	
Dove’a	i	zaprezentowane	w	publikacji	Repertorium der 
Physik	[27,	38,	40‑43].	Zidentyfikował	on	występowa‑
nie	zadziwiających	zjawisk	słuchowych	u	osób,	którym	
aplikowano	 do	 każdego	 ucha	 dźwięki	 nieznacznie	
różniące	 się	 częstotliwością.	 Jak	 wskazuje	 Szczepan	
Grzybowski:	 „Mózg	 i	 umysł	 są	 tak	 skonstruowane,	
że	 jeśli	do	 jednego	ucha	dotrze	dźwięk	o	określonej	
częstotliwości	(czyli	wysokości),	na	przykład	400	Hz,	
a	 do	 drugiego	 zbliżony,	 ale	 jednak	 odmienny	 pod	
względem	 wysokości,	 na	 przykład	 o	 częstotliwości	
410	Hz,	to	w	naszej	głowie	wybrzmi	jeden	pulsujący	
ton,	a	właściwie	dudnienie	o	narastającej	i	opadającej	
amplitudzie	 (natężeniu)	 z	 częstotliwością	 równą	
różnicy	 częstotliwości	 obu	 dźwięków	 docierających	
do	uszu”	[22].	Doświadczane	doznania	to	odczuwa‑
nie	na	przemian	rosnącego	i	malejącego	pulsowania,	
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którego	źródło	 identyfikowane	 jest	w	środku	głowy,	
słyszalnego	 jako	 dudnienie	 przemieszczające	 się	 od	
jednego	ucha	do	drugiego	[22,	34,	40,	42,	44].	Jak	
zaznaczono	powyżej,	efekt	ten	zauważalny	jest	przy	
słuchaniu	dźwięków	nieznacznie	różniących	się	czę‑
stotliwością	wyłącznie	przez	słuchawki.
	 Odkrycie	 przez	 H.	 W.	 Dove’a	 właściwości	 bi‑
nauralnych	 dźwięków	 początkowo	 nie	 wzbudzało	
szczególnego	 zainteresowania,	 jednakże	 od	 ponad	
wieku	–	jak	wskazuje	Akeroyd	–	dudnienia	różnicowe	
są	bodźcami	często	wykorzystywanymi	w	psychoaku‑
stycznych	eksperymentach	[45‑48].
	 Podejmowane	są	również	badania,	których	celem	
jest	ustalenie	wpływu	„e‑narkotyków”	na	organizm	
i	psychikę	słuchaczy.	Mihai	Aniţei	 i	Mihaela	Chraif	
przeprowadzili	eksperyment,	w	którym	na	próbie	63	
osób	w	wieku	od	18	do	22	lat,	obserwowano	wpływ	
słuchania	tychże	sekwencji	dźwiękowych	na	funkcje	
poznawcze	oraz	reaktywność	fizjologiczną	rejestrowa‑
ną	przez	wariograf.	Badacze	zidentyfikowali	 istotną	
statystycznie	 zależność	 pomiędzy	 grupą	 kontrolną	
poddaną	 przygotowanym	 testom,	 której	 nie	 apliko‑
wano	 „i‑dosów”,	 a	 uczestnikami,	 którym	 je	 apliko‑
wano;	 w	 tej	 grupie	 zaobserwowano	 spadek	 funkcji	
poznawczych	osób	poddanych	eksperymentowi	oraz	
wyższą	 –	 na	 wykrywaczu	 kłamstw	 –	 reaktywność	
fizjologiczną.	 Według	 autorów	 należy	 przestrzegać	
osoby	korzystające	z	„i‑dosów”	o	konsekwencjach	dla	
zdrowia	psychicznego	i	fizycznego	[49].	
	 Badania	 przeprowadzone	 przez	 Jakuba	 Krausa	
potwierdziły	 pozytywny	 wpływ	 słuchania	 binaural‑
nych	dźwięków	na	procesy	poznawcze	słuchaczy	[50],	
analogicznie	do	rezultatów	opisanych	przez	James’a	
D.	 Lane	 i	 wspólników,	 wskazujących	 na	 możliwość	
wykorzystania	„i‑dosów”	zarówno	do	 intensyfikacji	
aktywności,	 jak	 również	 do	 leczenia	 bezsenności	
i	likwidowania	stresu	[51].	Badania	przeprowadzone	
przez	Cezarego	Kasprzaka	potwierdzają	pobudzenie	
kory	mózgowej	monitorowane	po	aplikacji	tego	typu	
dźwięków	[52].
	 Odmienne	rezultaty	przyniosły	badania	Peter’a	Go‑
odina	i	wsp.	przeprowadzone	na	próbie	31	osób,	w	trak‑
cie	których	nie	stwierdzono	istotnego	wpływu	słuchania	
binauralnych	 dźwięków	 na	 psychikę	 uczestników.	
Rezultaty	zarejestrowane	przy	wykorzystaniu	elektro‑
encefalogramu	(EEG)	autor	uznał	za	niewystarczające	
do	indukowania	procesów	psychologicznych	[53].
	 Swoje	stanowiska	wobec	nowego	zjawiska	prezen‑
tują	również	inni	przedstawiciele	świata	nauki.	Brian	
Fligor	–	dyrektor	oddziału	audiologii	Boston Children’s 
Hospital	–	uważa,	że	słuchanie	„i‑dosów”	jest	obojęt‑
ne	dla	 słuchaczy,	a	odczuwane	przez	nich	 efekty	 są	
wyimaginowane	i	stanowią	wyłącznie	efekt	placebo,	
natomiast	ideę	narkotyzowania	się	dźwiękami	uznaje	
za	wysoce	zabawną	[14].	Nicholas	Theodore	–	neu‑

rochirurg	z	Barrow Neurological Institute	w	Phoenix	
–	wypowiada	się	sceptycznie	wobec	psychoaktywnych	
właściwości	plików	muzycznych,	jednakże	w	swoich	
obserwacjach	potwierdza	występowanie	u	osób	z	nich	
korzystających	emocjonalnej	podatności	na	tego	typu	
doświadczenia;	sięganie	po	„i‑dosy”	może	być	oznaką	
skłonności	do	eksperymentowania	z	innymi	narkoty‑
kami.	Uważa,	że	powinno	się	uwrażliwić	rodziców	na	
nowe	zjawisko	zachęcając	ich	do	monitorowania	wi‑
tryn	internetowych	odwiedzanych	przez	dzieci	[54].	
Joseph	El‑Khoury	pracujący	z	osobami	uzależnionymi	
jest	podobnego	zdania	[55].	Swoje	wątpliwości	wobec	
zjawiska	zgłasza	Steven	Nowella	wskazując,	że	obser‑
wowana	aktywność	kory	mózgowej	–	przy	słuchaniu	
„i‑dosów”	–	nie	różni	się	od	aktywności	kory	mózgowej	
identyfikowanej	przy	analogicznych	doświadczeniach	
prowadzonych	z	użyciem	dźwięków	[56].	
	 Zastępca	 dyrektora	 Police Sciences Academy	
w	Sharjah	–	Sarhan	Al	Meheini	–	uważa,	że	„narkotyki	
cyfrowe”	są	zagrożeniem	dla	społeczeństwa,	postuluje	
o	zablokowanie	witryn	internetowych	udostępniających	
owe	pliki,	jak	również	o	uznanie	„i‑dosów”	za	równie	
nielegalne	jak	inne	–	objęte	sankcjami	prawnymi	–	znane	
środki	psychoaktywne	[28].	Minchev	i	wsp.	wskazują	
na	cybernetyczne	zagrożenia	dla	osób	korzystających	
z	portali	Facebook,	Twitter,	YouTube,	LinkedIn,	Google	
i	innych,	wynikające	z	tzw.	łączności	ruchomej	tychże	
witryn	z	wszelkimi	możliwymi	połączeniami	interne‑
towymi	o	szkodliwej	i	niebezpiecznej	treści	[57].	
	 Rufin	Makarewicz	z	Zakładu	Akustyki	Środowi‑
ska	Uniwersytetu	im.	Adama	Mickiewicza	w	Pozna‑
niu,	 ewentualne	 reakcje	 organizmu	 na	 binauralne	
dźwięki	 porównuje	 do	 reperkusji	 wywołanych	 spo‑
życiem	 dwóch	 kilogramów	 kredy	 popitych	 octem;	
wymioty	 spowodowane	 konsumpcją	 treści	 niejadal‑
nych	stanowią	konsekwencję	analogiczną	do	stanów	
zgłaszanych	 przez	 osoby	 aplikujące	 sobie	 „i‑dosy”.	
Omdlenia	 lub	 czasowe	 wyłączenie	 pewnych	 partii	
mózgu,	 wraz	 z	 wystąpieniem	 halucynacji,	 stanowić	
mogą	„obronę	przed	trucizną,	jaka	mu	się	sączy	przez	
uszy”	[17].	Anna	Preis	dodaje:	„Falowania	dźwięku,	
buczenia,	świdrowania	podawane	są	w	bardzo	niskiej	
i	 zmiennej	częstotliwości	[…].	Takie	dźwięki	mogą	
wprowadzać	organy	w	rezonans,	wywoływać	u	ludzi	
objawy	podobne	do	choroby	lokomocyjnej.	Poza	tym	
słuchając	tego	typu	dźwięków,	można	sobie	zafundo‑
wać	permanentne	szmery	w	uszach.	Na	razie	nie	ma	na	
to	żadnego	leku,	a	szmery	z	czasem	mogą	stać	się	nie	
do	zniesienia.	Ich	nieustające	towarzystwo	prowadzi	
do	wycieńczenia	psychicznego	[17].
	 S.	Grzybowski	uważa,	że	uzyskanie	narkotycznych	
efektów	poprzez	używanie	dźwiękowych	plików	jest	
niemożliwe.	 Nie	 da	 się	 według	 niego,	 poprzez	 słu‑
chanie	pulsującego	buczenia,	doznawać	niezwykłych	
ekstaz,	upojeń,	halucynacji	–	wyniszczających	i	silnie	
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uzależniających.	Doświadczenia	opisywane	przez	pa‑
sjonatów	„i‑dosingu”	potwierdzają	co	prawda	zdolność	
ludzkiego	 mózgu	 do	 wprowadzania	 w	 hipnotyczne	
stany,	 jednakże	wynika	 to	prawdopodobnie	wyłącz‑
nie	z	autosugestii.	Użytkownicy	–	poprzez	informa‑
cje	 zamieszczone	 przy	 kupowanym	 pliku	 –	 dostają	
szczegółowe	opisy	doznań	rzekomo	występujących	po	
wysłuchaniu	danej	sekwencji.	Odpowiednio	przygoto‑
wane	miejsce	aplikacji	odgradza	od	innych	bodźców,	
natomiast	odczuwane	efekty	–	jak	sądzi	S.	Grzybowski	
–	stanowią	rezultat	korzystania	z	sugestii	zawartych	
w	poleceniach.	Autor	podaje	również,	że	przeprowa‑
dzone	dotychczas	badania	wykluczają	psychoaktywne	
właściwości	tzw.	e‑narkotyków	[22].

Podsumowanie

	 Pomimo	stwierdzonego	braku	potencjału	narko‑
tycznego	w	„i‑dosach”,	sama	inicjatywa	poszukiwania	
narkotycznych	doznań	wydaje	się	wysoce	niepokojąca.	
Słuchanie	 sekwencji	 dźwiękowych	 –	 nawet	 najbar‑
dziej	dziwnych	–	nie	daje	rezultatów	analogicznych	
do	efektów	uzyskiwanych	po	narkotykach,	jednakże	
niebezpieczeństwo	wynikające	z	nowego	zjawiska	jest	
równie	istotne.	Podejmowanie	tego	typu	aktywności	
wśród	młodzieży	wskazywać	może	na	występowanie	
wśród	 tej	 populacji	 potrzeby	 „odrealnienia”,	 braku	
zadowolenia	trzeźwym	życiem,	poszukiwanie	metod	
ucieczki	od	rzeczywistości.	Może	wskazywać	również	
naiwność	 adolescentów	 wobec	 internetowych	 han‑
dlarzy	„i‑dosami”,	małą	świadomością	konsekwencji	
i	poleganie	na	sile	własnej	woli,	która	–	jak	twierdzą	
–	 pozwoli	 im	 w	 porę	 wycofać	 się	 z	 podejmowanych	
ryzykownych	zachowań.	

	 Czy	po	eksperymentach	z	„e‑narkotykami”	cieka‑
wość	psychoaktywnych	doznań	zostanie	zaspokojona?	
Czy	nieudane	eksperymenty	z	„i‑dosami”	nie	wpłyną	
na	poszukiwanie	ekscytujących	przeżyć	w	sięganiu	po	
środki,	 które	 je	 gwarantują?	 Czy	 częsta	 ekspozycja	
na	 binauralne	 dźwięki	 niewiadomego	 pochodzenia	
nie	 stwarza	 zagrożenia	 dla	 zdrowia	 psychicznego	
słuchaczy?	Czy	osoby	korzystające	z	„i‑dosów”	mają	
świadomość	występowania	zagrożenia?
	 Aby	odnaleźć	odpowiedzi	na	sformułowane	powyżej	
problemy	badawcze	należałoby	podjąć	systematyczną	
obserwację	całego	zjawiska,	jednak	trudności	związane	
z	 jego	eksploracją	są	bardzo	złożone;	trudno	jest	mo‑
nitorować	dystrybucję,	witryny	zajmujące	się	handlem	
„e‑narkotykami”,	trudno	monitorować	osoby	korzysta‑
jące	z	„i‑dosów”,	trudno	jest	badać	skalę	występowania	
zjawiska	oraz	wprowadzać	adekwatne	oddziaływania.	
Należy	pamiętać,	że	całość	zjawiska	występuje	w	rze‑
czywistości	 niedostrzegalnej	 ludzkim	 okiem;	 część	
w	świecie	wirtualnym	–	gdzie	odbywa	się	handel	i	dys‑
trybucja,	a	część	w	zaciszu	pomieszczeń,	nierzadko	w	
nocy,	w	samotności	–	gdzie	odbywa	się	„konsumpcja”.
	 Poza	tym	nie	ma	jakichkolwiek	przepisów	zabra‑
niających	słuchania	sekwencji	dźwiękowych,	nawet,	
jeżeli	 występują	 przesłanki,	 że	 pliki	 te	 mogą	 być	
używane	 z	 intencją	 narkotyzowania	 się.	 Pozostaje	
apelować	 do	 rodziców,	 nauczycieli	 i	 wychowawców	
o	bliski	kontakt	z	podopiecznymi,	stałe	pogłębianie	
relacji	 –	 zwłaszcza	 pomiędzy	 rodzicami	 a	 dziećmi,	
monitorowanie	wydatków	adolescentów,	uwrażliwia‑
nie	 na	 zagrożenia	 występujące	 w	 Internecie.	 Nawet	
wówczas,	jeżeli	związane	są	one	tylko	z	narażeniem	
na	wyłudzenie	pieniędzy	za	kupno	dźwięków	o	rze‑
komych	narkotycznych	właściwościach.
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