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Увага! Вживання наркотиків є небезпечним!
Ми не рекомендуємо також нікому бути причетним до торгівлі нелегальними психоактивними речовинами!

2 листопада 2010 р. Антилегазайз
у Каліфорнії переміг на
референдумі з мінімальною
перевагою, переміг несподіванно,
бо ще навесні 56% каліфорнійців
були готові голосувати за
легальний статус для марихуани
та оподаткування її продажу.
А в жовтні 44% прихильників такої реформи показало загальноамериканське
(!) опитування Gallup. Все вказує на успішну компанію проти легалізації, завдяки якій вдалося в останній момент змінити думку певної вузької категорії населення. Цілком очевидно, що ця категорія пов'язана з нелегальним гроверством і
продажем марихуани. В північній Каліфорнії, у графстві Хамбольт, напередодні
дня голосування почав спостерігатися зсув настроїв серед курців. Вони дуже
несподівано заспівали нову пісню. У розмовах про референдум зазвучала пересторога, що не треба голосувати «за легалайз», бо це ПОГАНО(!).
Пояснення «чому погано» не кристалізувалося у моїх співрозмовників, але
було очевидним, що щось добряче вплинуло на хід їхніх міркувань. Специфіка графства Хамбольт полягає у тому, що тут своєрідний центр конопляного
фермерства. Ще графство відоме – з подачі газетярів – і тим, що конопляне
фермерство там обклала даниною російська мафія.
Експерти, що оцінюють конопляний ринок Каліфорнії в 15 мільярдів доларів,
підрахували, що легальна ціна за унцію трави склала би внаслідок реформи законодавства ... 50 доларів. Бюджет в результаті податків з продажу отримав би
додатковий прибуток більше 1 мільярда доларів. Уявіть собі, після легалізації
ціна падає на 80%, якість суттєво зростає, система дистрибуції, культура пропозиції, упаковка, варіації з печивом чи іншими способами включення канабісу
до харчових продуктів – все це вийде на найвищій рівень комерційної якості, як
вміють робити лише у США. Відповідно, локальні економіки невеличких містечок, де зараз більшість населення живе з нелегального гровінгу, «пропозиція
19" зачепила би боляче і дуже конкретно. Поки марихуана поза законом її унція
коштує від 250 (Каліфорнія) до 700 (Нью-Йорк) доларів США.»

Сергій Кабуд
спеціальний кореспондент
Конопляної правди в США

З Vapocane твій Бонг стане Вапоризером,
щоб зберегти твої легені.
Відео на www.vapocane.com!

www.vapocane.com
Контакт: office@vapocane.com
Телефон: 0043-650-4531025
Зроблено: ROB та SOLWE
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вони повертаються
Зізнайтесь собі, як давно ми не чули про мікси? ЗМІ раптом втратили інтерес до
теми, чи хвиля медійного обурення навесні цього року відбувалася «за відмашкою»?
Дивно, чи не так? Адже від заборони кількох компонентів популярних міксів
проблема нікуди не зникла, як і передбачала у травні «Конопляна правда». І ось
перші підтвердження.
на здоров’я людини кожної з цих речовин і тільки потім
давати чи не давати дозвіл на їх реалізацію. А ніяк не МВС,
що за 2000 гривень дає довідку про те, що синтетичний канабіноїд такий-то у перелік заборонених на цей момент не
внесено».
Воно наче і логічно. Хіба що це вимагатиме офіційного визнання факту,
що українці масово вживають внутрішньо субстанції, не призначені для
внутрішнього вживання. Але пану Авакову вочевидь невідомо, що згаданий комітет з контролю за наркотиками спритно виведений зі складу
МОЗ навесні цього року. Якраз у розпал «війни з міксами». Тобто медики в Україні позбавлені можливості визначати що є наркотиком, а що
ні. Цим в Україні відтепер займаються виключно силові структури. Вас
це не дивує, пане Аваков?
Аж ось до вирішення, як вже здавалось, вирішеної проблеми підключились провладні кола. Народний депутат України (від Партії Регіонів)
Андрій Пінчук зареєстрував законопроект №7456, де пропонує ввести
ліцензіювання виробництва і продажу курильних сумішей і речовин для
ароматизації повітря, які не містять тютюну і застосовуються шляхом
спалювання, з 1 травня 2011 року.
Екс-губернатор Харківщини Арсен Аваков (нещодавно програв вибори
мера одіозному Генадію Кернесу) «Конопляну правду» не читав, але,
в результаті власного розслідування, дійшов аналогічного висновку.
Цілком самостійно.
“Зараз у переліку Кабміну міститься кілька десятків видів синтетичних канабіноїдів, заборонених до реалізації в
Україні. Але там немає, наприклад, синтетиків JWH-250 чи
JWH-210. Тобто, суміш, що містить цю хімію, реалізовувати
в Україні можна. Та ж «VIP-арома» вже запаслась висновком експертного центру МВС про те, що ці інгредієнти не
є забороненими в Україні».

Це повідомлення прокотилося українським інтернетом під заголовком
«Регіонали хочуть легалізувати наркотики». І хто тепер знає, що було
справжньою причиною цієї «хвилі»: печерне невігластво наших медіа
чи прогібіціоністське лоббі, зацікавлене у буянні спайсів «у тіні». Автор
законопроекту принаймні відразу був змушений заявити наступне:

Вживати суміші, що на них написано «не внутрішнього вживання»
справді небезпечно для здоров’я. Але що поробиш – всюди, де політика заборони щодо канабісу виходить за рамки здорового глузду,
з’являються «легальні мікси». Їх забороняють, але приходять нові, щоразу сильніші і небезпечніші. Ось як вирішувати цю проблему?

“Внесений мною законопроект по «курильним сумішам»
спрямований на повну їх заборону. Необхідно заборонити виробництво та торгівлю всіх можливих видів «слабких наркотиків», складовими яких є 723 види небезпечних
речовин, які не внесені до Переліку наркотичних засобів.
Моя законодавча пропозиція ні в якому разі не скасовує
заборону на використання хімічних речовин встановлену
у постанові Кабінету Міністрів України від 31 травня 2010
року і не спрямована на легалізацію продажу наркотиків.
Всі суміші для куріння, заборонені постановою Кабміну так
і залишаться забороненими».

“Рішення лежить на поверхні. Виробництво і реалізація міксів для паління має відбуватися під контролем
Мінздоров’я», – каже Арсен Аваков. «Саме Комітет контролю за наркотиками МОЗ має давати висновок про вплив

Отже, у законопроекті Пінчук пропонує ліцензіювати суміші для паління
та пахощі. Тобто, зробити так, щоб ці «продукти» спершу проходили
перевірку в ліцензійному органі, а вже потім рушали на ринок. Справа благородна, держава бодай матиме шанс дізнатися, що за отруту

споживає її населення в даний історичний момент. Зайве казати, така
система давно і успішно працює в США – там існує Комітет з харчових
продуктів та ліків (FDA), він вирішує які продукти шкідливі для здоров’я
американців, а які корисні. Можливо, така структура була б корисною
і в Україні, але Пінчук не пропонує її створювати. Його цікавлять лише
суміші для паління.
Тому що, як виявляється, ситуація з ними справді кепська. Тільки но
«заборонили» 21 канабіміметик, як на українському ринку з’явились
нові, ще не заборонені. Поки їх внесуть у «список 1» мине мінімум півроку, а ці півроку нові суміші будуть продаватися на цілком законних
підставах.
А коли заборонять ці – на ринок вилізуть інші, з новими хімічними формулами. «Ліцензіювання» ж дозволить забороняти нові «пахощі» без
зайвих клопотів, одним вольовим рішенням одного контролюючого
органу. Ну, або не забороняти, але, скоріше за все забороняти. Забороняти у нас люблять. Це передусім вигідно матеріально найширшому
спектру борців «антинаркотичного фронту». Піврічне «провисання»
законодавства неабияк збільшує хабароємність питання і для міліції
(контролює обіг), і місцевій владі (дає дозволи на торгівлю) в процесі
«пізнання юридичних тонкощів».
Тож наче і розумне рішення пропонують регіонали. Але недалекоглядне. Депутат Пінчук звісно обізнаний з кількістю хімічних формул, готових вдертися на український ринок. І мабуть розуміє, що 723 сполуки – це далеко не межа для наукового прогресу. А ось не розуміє,
що речовини ці діють у мікродозах і можуть бути підмішані до чого завгодно. Уявіть, що зникнуть суміші «для паління» і з’являться травяні
чаї з написом «NOT FOR SMOKING». Пінчуківський ліцензійний відділ
залишиться поза грою, а закон поповнить колекцію юридичних курйозів, яких у нас вагон і маленький возик. Туди йому і дорога. А Пінчуку
дорога в Індію, наприклад, чи в Нідерланди, чи навіть у Каліфорнію.
Хай би поцікавився, чому в цих краях «спайсів» немає, хоча вони там
і не заборонені.

Н е в і гл а с ?

чули дзвін?
“У Чехії за місяць легалізують наркотики, і не тільки легкі, але й кокаїн, героїн,
галюциногенні грибочки. Схоже, що там таке неподобство коїться аби просто хитрим
робом підтримати бюджет країни у кризу. А тут наркоманія давно легальна, як і
проституція та інші прикмети західного лібералізму», – «авторитетно» пише на сайті
«Українська правда» український політолог Костянтин Матвієнко.
Зауважимо, що «тут» – це в Україні. Це такий художній прийом
для ілюстрації головної тези: ...«в окремих країнах Заходу ці явища легалізовано для усіх, а в Україні переважно для панівної
верстви, або для тих, хто здатен купити собі трошки тієї «легальності». Незабаром наші наркомани будуть підживлювати
бюджети Карлових Вар і красуні Праги. Це ж треба зовсім не
мати бізнесової кебети, щоб з Нового року не організувати з аеропортів України до дружньої слов’янської держави регулярні
драп-чартери... “
Воістину далеко в печери зайде країна, якщо політики будуть спиратися на поради таких «експертів». Почнемо з того, що пише це політолог Матвієнко в листопаді 2010 і має на увазі 1 січня 2011 року.
Зміни антинаркотичного законодавства в Чехії справді мають місце,
але в січні 2011 їм виповниться рівно рік. Важлива деталь: з «легалізацією» ці зміни не мають нічого спільного, бо мова йде про декриміналізацію вирощування конопель та галюциногенних грибів
для особистих потреб. Розміри особистих потреб законодавством
справді визначено як 5 кущів конопель і 40 грибів. Гриби-псилоциби
єкропейські медики (чия позиція була фундаментом для чеської ре-

форми) аж ніяк не ставлять в один ряд з героїном і кокаіном, тобто
«важкими» наркотиками не вважають. Мають вони рацію чи ні, але
вони є справді експертами у цьому питанні, на відміну від українського політолога Матвієнко.
Короткий лікнеп про Чехію. Зберігання заборонених речовин (в т.ч.
канабісу) тут і надалі переслідується. За зберігання більше 15 грамів
можна отримати до 1 року ув’язнення (бо це – кримінальна відповідальність) або виправних робіт. І це не означає, що меншу кількість
можна спокійно носити в кишені. За це передбачена «адміністративка», а саме – штраф у 15000 крон (близько 600 євро). Зроблено
цю «лібералізацію» для того, щоб поліція не мала спокуси підміняти
боротьбу із наркозлочинністю переслідуванням курців конопель. У
січні європейці матимуть змогу проаналізувати дієвість чеської реформи і не виключаємо, що тамтешнім досвідом скористаються інші
європейські держави. Співрозмовники Конопляної правди у Празі
тим часом констатують, що «лібералізація» щодо канабісу дивним
чином збіглася у часі з ліквідацією «наркотичного безчину» взагалі.
Зокрема кокаінові та героінові дилери, що мали неабиякий попит за
старих законів, кудись зникли.

Українці справді їдуть до Праги в шоп-тури. Тут
відбуваються найближчі до нас спеціалізовані коноплярські виставки. Cannafest-2010: розмаїття
конопляних товарів від гроу-технологій до найекологічнішого текстилю провідних брендів.
Модель декриміналізації в Чехії на практиці виливається в неписану соціальну угоду. Поліція не
тероризує громадян, громадяни не розкурюють
джойнти на очах поліцейських

білорусам треба
перестати брехати
і зупинити алко-геноцид
У піснях, мелодіях і поглядах музикантів гурту CherryVata – лише світло і гармонія. На фестивалі «Правильної
білоруської музики», який проходив нещодавно у Києві,
хлопці відкрито спілкувались, розповідали про позитивні
враження від України, відмінності між нашими країнами.
Зокрема й законодавчі, які стосуються фанатичного
переслідування громадян, котрі курять не лише тютюн.
В очах вокаліста гурту Юри Душина – ані тіні образи чи
злоби. Тому важко повірити, що колись його вкинули до
виправної колонії на рік лише через те, що у його кишені
знайшли одну соту грама коноплі. Отже, поволі від
музичної теми наша розмова перейшла до наболілого.
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Жыве Беларусь!
Мінськ, 19 грудня 2010 року. Тривають масові арешти учасників
мирної демонстрації на знак протесту проти фальсифікації виборів
Президента Республіки Білорусь, з особливою жорстокістю
розігнаною загонами спецпризначення міліції.
В о н о й о м у т ре б а
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– Юрко, яка у вашій країні ситуація з канабісом?
– У Білорусі, як і всюди на Земній кулі люблять і курять ганжу, тільки даються
взнаки особливості нашого політичного ладу та й режиму в цілому. Дуже багато
міліції, якій замість того щоб ловити бандитів, наказують ловити "наркоманів". В
результаті ніхто не припиняє курити, просто люди змушені більше шифруватися,
складніше купити, вибір обмежений, а ціни часто завищені ...
У тому, що правоохоронці самі замішані в покриванні цього бізнесу, немає
сумнівів. Ганжа-бізнес – це великий бізнес. Не здивуюся, якщо в цьому задіяні
митниця, міліція та ще казна хто. Випадків і прикладів багато. Але, звичайно,
якщо ти не куриш, тебе навряд-чи звинуватять у цьому навмисно. Багатьох
моїх знайомих білорусів затримували за зберігання коноплі – мало не кожного
третього. Виходить так, що наша держава криміналізує молодь. Як правило, той
хто любить покурити – засуджений чи має судимих знайомих.

– А як затримали тебе?
– Ну... я покурив білої вдови, було це на першому курсі університету. Насправді
мєнти навіть не підійшли, а підбігли і стали з нами битися. Одягнуті були у
цивільне, і ми подумали, що то скіни. Стали захищатися як нормальні пацани,
мочити фашистів. Але все виявилося не так просто. Мабуть, нас запалили, коли
ми піпетку брали в аптеці неподалік, в міліцію могла подзвонити аптекарка.

– Скільки конопель у тебе виявили?
– Лише 0,01 грама – трохи більше сірникової голівки. А після того мєнти
спілкувалися зі мною… як то роблять у країнах совкового табору. Побили,
допитали – і в камеру.

– А суд як проходив?
– Стандартний процес за 328 статтею КК Республіки Білорусь. Суддя чомусь
була злюща, а прокурор сам трохи пом'якшив свої вимоги, держадвокат
– не пам'ятаю, що вона там плела, нічого конкретного, були й менти, які
нас затримували. До речі, про бійку ні вони, ні ми не сказали нічого. Кому ці
проблеми потрібні були?
Мені присудили рік у колонії. Мені було 19 років, і нічого доброго для мене це
не означало. Хоча я був морально готовий і сподівався на краще. Батьки у мене
взагалі супер, не прозвучало жодного крику або звинувачення. Ми просто сіли і
поговорили, виявилося, що навіть мій дід, граючи саксофоністом в армійському
ансамблі, бувало вдома покурював "план".

– Як ув’язнення проходило?
– Страшно було, але так буває завжди, не важливо, де ти. Єдине що мені там
допомогло, це мої дредлоки – як міг, намагався не зрізати їх. Половина загону
мене зненавиділа, але інша половина потім навіть заповажала, бо я за свої
теми можу відповісти і нікого не боюсь. Взагалі відсотків 15 народу до колонії
потрапили приблизно за таких же обставин, що і я.
Але зазвичай ганжамани там не дуже затримуються, тому що ми хлопці свідомі
і хочемо швидше звідти виїхати. У мене вийшло за 3 місяці розрулити домашній
режим, правда відзначатися підписом довелося потім ще півроку, щодня їздив
у мєнтовку. Часом знайомі в колонії покурювали. А я був на хімії. Колонія на
відшибі, вночі були там, вдень – у «калхозє». А взагалі контингент ув’язнених
був такий, що просто капєц – аліментщики, забулдиги, дрібні бандюки. Деякі
відразу просяться на зону, там порядку побільше.

– А в житті у тебе змінилося щось після колонії?
– Та я сам змінився, школа життя все таки. Хто в армії проходить, а хто –
там. Жорстоко, але загартовує волю. У вкрай "неприємних" умовах життя
дорослішання і досвід приходять швидше, ніж удома на дивані або в клубі під
таблеткою. Зараз найкомфортніше почуваюся, коли я десь далеко від міст і
всілякого індастріела. Країна не має значення.

– Що б ти хотів змінити на батьківщині?
– Багато-багато – Legalize ganja! Насправді треба зупинити криміналізацію нації
шляхом прийняття адекватних законів про марихуану на прикладі європейських
країн, змінити соціальну політику щодо легких наркотиків, перестати брехати
і зупинити алко-геноцид в країні. Травень, маніфест, йо! Усім час зрозуміти,
що набагато більше шкоди, ніж куріння коноплі, завдає туподумство влади і
алкоголь. Добре, не буду вигороджувати, – ганжа теж шкідлива, але ... вживати
можна і через вапоризер. Звичайно, дим шкідливий, але це має бути вільним
вибором кожного. Світла усім і любові!

Білорусь. XXI століття. Свобода не буває другої свіжості, сьогодні
білоруси вимагають змін. Цей виборець вірить, що зміни це тільки
зміна облич при владі, але і справжні Реформи. Ми не знаємо його
імені – заарештовано більше тисячі громадян, лише за те, що просто сміли вийти на Площу в призначений час. Списки затриманих
складаються небайдужими в соціальних мережах, але часто імена
арештантів стають відомими лише після суду. Суди тривають і чимало людей досі вважаються такими, що пропали безвісти.

Вне преград наши мысли, вне свободы границ – мы
дети солнца, в нашей жизни ещё много страниц!
Это наш край, это наше небо без облаков – освободись ман, если Ты готов ?! Огненный шар в зените не
перестаёт палить – племя не убоявшихся Бога – не перестанет дымить!
Antony Pi
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Цей чоловік вирощує елітні сорти канабісу легально, його діяльність контролюється владою штату Каліфорнія,
а продукція призначена для пацієнтів медичної марихуани, які отримують її за приписом лікаря.

каліфорнія –
для людей!
2 листопада 2010 громадяни сонячної Каліфорнії обирали собі новий
уряд. Згідно з місцевою традицією, у бюлетені для голосування було
включено також декілька пропозицій, сформульованих місцевими
активістами. Одна з них, законодавча ініціатива за номером 19, відразу
притягла до себе увагу усього світу. І це не дивно, бо йшлося у ній про
дуже актуальні речі.
У разі схвалення більшістю виборців штату ініціатива 19:
•
•

Легалізує марихуану згідно з каліфорнійським, але
не з федеральним законодавством.
Дозволяє місцевим урядам регулювати та обкладати
податками комерційне виробництво та продаж
марихуани.

Офіційне резюме: Дозволяє громадянам віком від 21 року
зберігати, вирощувати або транспортувати марихуану для
власного вжитку. Дозволяє місцевим урядам регулювати та
обкладати податками комерційне виробництво та продаж
марихуани громадянам віком від 21 року. Забороняє
громадянам знаходитися з марихуаною на території
учбових закладів, вживати її публічно або у присутності
неповнолітніх, або передавати її особам, молодшим за 21
рік. Зберігає діючу заборону керування транспортними
засобами у стані інтоксикації.

Легалізувати
легалізоване?
По-перше, марихуана у Каліфорнії легалізована вже
давно. Аж у 1996 році. Щоправда, не за комерційною, а за
медичною моделлю. Тобто, не як звеселяючий засіб, але
як ліки від глаукоми, розсіяного склерозу, мігрені, артриту,
анорексії, депресії та ще багатьох хвороб. Але дістати
ліцензію на придбання медичної марихуани досить просто:
треба лише звернутися до лікаря, повідати йому про свої
негаразди та заплатити 100 доларів за "консультацію" – ото
й увесь клопіт.
Проблема тут у тому, що трава легалізована "згідно з
каліфорнійським, але не з федеральним законодавством".
Федеральне законодавство і досі вважає її небезпечним

Чи обіцяла Пропозиція 19 вирішити цю проблему? Аж ніяк.
По суті, вона пропонувала легалізувати вже легалізоване.
І, знов-таки, на місцевому, а не на федеральному рівні. Ну,
і кого це могло зацікавити? На рівні споживачів – нікого.
Спільноті гроверів теж очевидно не посміхнулась ситуація,
коли кожен може вирощувати без остраху. В такій ситуації
обіцяні податки, які держава мала би отримати від легального
гровінгу – ніщо в порівнянні з обвалом цін на траву, який
спричинила б каліфорнійська «легалізація». Результати
голосування наочно показують в тому числі і таке: поки ціна
за унцію у ліберальній Каліфорнії тримається на рівні 250
доларів каліфорнійські гровери воліли би уникати контролю
держави.

Термінатор ударив
на випередження
Отже, запропонована "легалізація" викликала більший ажіотаж
у журналістів, ніж у пересічних каліфорнійців. Для останніх
більш цікавою виявилася та частина "Пропозиції", у якій ішлося
про декриміналізацію зберігання та вирощування у невеликих
розмірах для власного вжитку. "Невеликий розмір" у Каліфорнії
– це 1 унція (28,5 г) марихуани або ділянка конопель площею
у два квадратних метри. Новий закон мав проголошувати, що
така діяльність не є злочином, але є невід'ємним правом кожного
повнолітнього каліфорнійця. Саме ця ініціатива забезпечувала
Пропозиції 19 перевагу у пулах опитувань навесні та влітку. Але
у кінці вересня ситуація радикально змінилася.
Справа у тім, що 24 вересня до групи борців з Пропозицією 19
приєднався Арнольд Шварценегер. Так, той самий "залізний
Арнольд", який ніколи не приховував, що курив марихуану, і не
раз заявляв, що вона не настільки страшна, як малює офіційна
пропаганда. Він почав з того, що розкритикував пропозицію" з
класичних ретроградних позицій: мовляв, кожен поліцейський
або суддя скаже вам, наскільки небезпечно легалізувати
маріхуану. "Легалізація оберне Каліфорнію на посміховисько!" –

Резюме очікуваного фінансового впливу: Економія
кількох десятків мільйонів доларів щорічно з бюджету
штату та місцевих урядів, що витрачаються на ув'язнення та
переслідування правопорушників, пов'язаних з марихуаною.
Невідомий, але потенційно великий податковий прибуток
для бюджетів штату та місцевих урядів від виробництва та
продажу продуктів марихуани.
Ініціатори цієї пропозиції – Річард Лі (активіст руху за медичну
марихуану) та Крістофер Ліхейн (юрист та політичний
консультант Альберта Гора) – вважали, що в неї дуже багато
шансів бути прийнятою. І справді, результати опитувань з квітня
по вересень стабільно демонстрували перевагу на користь
Пропозиції 19. Але вже у жовтні ініціатива Лі та Ліхейна почала
втрачати народні симпатії, і 4 листопада проти неї проголосувало
54% виборців. Отже, Пропозиція 19 не пройшла. Чому?

наркотиком, а тому DEA – американський наркоконтроль –
має повне юридичне право втручатися у внутрішні справи
Каліфорнії, арештовувати гроверів, що вирощують медичну
марихуану, ба, навіть і хворих, що її отримують за рецептом.
Щоправда, теперішній президент суворо заборонив DEA
лізти у Каліфорнію – але при двох попередниках Обами
переслідування були досить жорсткими, і хто знає, як воно
буде при наступному президенті.

довідка:

14 років тому Каліфорнія стала першим американським штатом,
де регламентували використання канабісу в медичних цілях.

Графство Гумбольд розташоване на північному заході
штату Каліфорнія, на узбережжі Тихого океану. Налічує
128,330 мешканців. Серед них 65% білих, 13% латинос,
3% вихідців з Азії, 2% чорношкірих, 11% корінних
Американців.
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вийшли на майдан
Вони раз на місяць виходять на центральну площу Харкова з гаслом
«Реабілітуємо рослину разом». Їх мало, вдвічи менше, ніж міліції навколо.
Тому знаходиться небагато відчайдухів, що підходять взяти листівки чи
просто поговорити.
Перші в своєму місті...

В Харкові на площі Конституції вони теж збирають підписи – за
поновлення статусу конопель, як промислової рослини і такі зміни
до законодавства, що дозволять повноцінно використовувати
цю рослину в виробництві паперу, аналогу пластика, тканин та в
медицині. Хочеш долучитись до збору підписів у своєму місті?
Шукай цих хлопців на сайті www.raiduga.com

написав він у колонці для "Лос Анджелес Таймс". А 30 вересня
раптом... підписав закон про декриміналізацію зберігання
марихуани у невеликому розмірі для власного вжитку.
Згідно з цим законом, зберігання до 28,5 грамів марихуани
перетворюється на адміністративне правопорушення, за яке
накладається стягнення у 100 доларів. На правопорушника не
заводиться справа, він не реєструється ні у якій базі, і у разі
повторного інциденту розглядається не як рецидивіст, а як
звичайний 100-доларовий порушник.

Павло, активіст:
У нашого народу думки,
пов’язані з коноплями, дуже
неадекватні. Базуватися на
тому, що коноплі – наркотик,
неправильно і нерозумно.
Особливо,
коли
людина
стоїть, сигарету смалить і
каже тобі в очі «Конопля
це наркотик!». Тому нічого думати, чи треба це комусь, чи не
треба? Треба виходити на майдан. Ось чимало людей підходить
і питає – а це часом не провокація правоохоронних органів? Ні!
Ми виходимо на площу, щоб розвіяти у людей страх.

Навіщо Термінатор це зробив? Кажуть, для того, щоб Крістофер
Ліхейн, його давній політичний супротивник, спіймав облизня зі
своїм «легалайзом». В інтерв'ю після виборів Арнольд натякнув
на це досить відверто – мовляв «ця Пропозиція 19 заходила
занадто далеко та була погано написана». Це очевидний сарказм
на адресу Ліхейна, одного з найталановитіших юристів Америки,
який доклав чимало зусиль до створення Пропозиції 19.
А можливо Арні просто дослухався радників, що проаналізували
економічний аспект Пропозиції 19 і його очевидне сприйняття
специфічним каліфорнійським контингентом. І тепер, після
«провалу» референдуму наочно демонструє перевагу саме
його – «помірної і раціональної» – моделі реформування
каліфорнійської наркополітики. 2 листопада в Каліфорнії справді
голосували за безпрецедентні у світі речі і Шварценегер вирішив,
що його штат якось вже занадто біжить «попереду паротягу».
Тому, щоб вплинути на результат голосування, просто додав
твердої землі під ногами тих, хто вагається.

За них є кому голосувати...

1 січня 2011 року Каліфорнія вступить в еру нечуваної
декриміналізації. І зробив це не марихуановий активіст з Окленду
і не яйцеголовий з Нової Англії, а простий австрійський іммігрант
і знаменитий кіноактор. За що, власне, Шварценегер і удостоївся
оплесків від усієї прогресивної частини американського
суспільства, включаючи керівництво NORML (Національної
Організації з Реформування Законодавства щодо Марихуани).
Слід зазначити, що і глобального трауру через результати
референдуму в Каліфорнії не спостерігається. Ви, можливо,
ще не зрозуміли? То давайте ще раз повторимо цифри. 46%
це майже 50%. Майже навпіл! Майже половина населення
Каліфорнії нічого проти не мають. Чи не це мали на меті
організатори кампанії, що їм зараз услід за Арнольдом дорікають:
якби ж то сформулювати інакше, воно б і пройшло. Але і останні
скептики розуміють – років через п’ять воно таки пройде. Нікуди
не подінеться. І не має причин сумувати!
Ось, наприклад, наш кореспондент з Амстердаму передає,
що Cannabis Cup виступав один з головних каліфорнійських
борців за еігалайз Dale Gieringer. Розповідав про результати
голосування Пропозиції 19. Ось короткий зміст його промови:

"Ми перемогли!
З кожним референдумом процент
прихильників легалайзу росте!!!
Тепер це просто питання часу!"

Ось наш приклад – люди вийшли попри всі залякування, палки в
колеса. Отже люди не бояться. Люди, що роблять Марш Свободи
в Києві, розуміють, як це важко легалізувати таку вуличну акцію у
нас, в Харкові. І то, рік постояли, другий, жодних змін, здавалося
б. Але насправді зміни є. Крапля за краплею наллється повна
бочка. Всім у голову не віб’єш, з тисячі лише одиниці зрозуміють.
Але ж змінюється у суспільстві точка зору щодо цієї рослини.
Туман розсіюється, починають люди минуле згадувати. Що
була ця культура провідною, були рушники, простирадла,
зносу їм не було. Але одними мітингами і маршами реформи не
проштовхнути. Тому ми почали збір підписів.

На Марші Свободи 2006 р.

Прихильники Поправки 19 вважають, що марихуана не така небезпечна,
як алкоголь і тютюн. Натомість реально допомагає хворим.

Хтось за, хтось проти. Ці хлопці готові до дискусії. Вони кажуть:
давайте нарешті діяти. В Каліфорнії все почалось з невеличкої
ініціативної групи активістів, що від слів перейшли до конкретної
справи. Почали збір підписів за свій референдум і зібрали таких аж
433 тисячі. Не за день зібрали, і не за місяць. Все просто. Якщо ти
хочеш змін – голосуй за зміни.

Приєднуйтесь! У Харкові підняли прапор, чий майдан наступний?
Зробимо ланцюгову реакцію?
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мовчання
–
золото!
озг (м)
організована
злочинна група
міліціонерів

Напередодні новорічних свят гаряча лінія
«Об’єктивної реальності» помітно ожила дзвінками.
Наркорекетири в погонах немов щось відчувають:
чи то реформу антинаркотичного законодавства,
чи то чистку рядів, чи то просто безкарність сягає свого апогею. Питання, що наступить швидше?
Декриміналізують ст.309 ч.1, реалізують реформу
МВС чи в суд потрапить перша кримінальна справа
про взяття заручників з метою викупу – щодо доблесних працівників БНОН?
Констатуємо тривожну тенденцію, все менше дзвінків на гарячу
лінію щодо звинувачень у зберіганні невеликих кількостей без
мети збуту. Себто – «зупинили, обшукали, на кишені менше
5 грамів. Не підсипали, не били, взяли пояснення встановили
особу, відпустили, суд призначив штраф 300 гривень».
Справедливості заради – такі випадки є. І за чинним законом
так має бути. Значно популярніша нині схема описана нижче.
Скинулися, щоб купити в «ментівського бариги», прийняли
за наводкою на виході і на три доби ви позбавлені будьяких каналів зв’язку з рідними чи знайомими. А «шиють»
організовану групу (це 309 ч.2), придбання з метою збуту, збут,
притон і будь-що, що підкаже фантазія, обставини затримання
і … «щиросердно» написане в застінках всіми учасниками
пригоди. Надії на закон тануть, бо «вилучене» множиться у
вазі, не встигнеш зморгнути оком..

Дійсно, законодавець забезпечив захист громадян України. Але більшість
суспільства не в змозі забезпечити належне виконання своїх прав та обов’язків
у зв’язку зі своєю юридичною необізнаністю. Здавалося б, то і не дивно. Не
кожен повинен мати вищу юридичну освіту. Освіти можливо не мати взагалі, а
свої права та обов’язки мусить знати кожна людина. Якщо вона переймається
своїм майбутнім та бажає, щоб її честь та гідність не була скривджена.
Такі права та обов’язки громадянина
передбачені Конституцією України –
основним законом держави. Конституцію
вивчають за шкільною партою.
Зокрема
ч.1
ст.
63
Конституції
України передбачено: «особа не несе
відповідальності за відмову давати
показання або пояснення щодо себе,
членів сім’ї та близьких родичів, коло
яких визначається законом». Тобто, у
разі вашого затримання працівниками
міліції ви не повинні давати таких показів,
якщо не маєте свого власного бажання,
тим паче давати неправдиві покази,
за незаконною вимогою працівників
міліції. Частиною 2 тієї ж статті 63
Конституції передбачено: «підозрюваний,
обвинувачуваний чи підсудний має право
на захист». І це право громадянина
України не повинне закінчуватись поамериканськи «Я потребую адвоката!». Ні
в якому разі ви не повинні відмовлятися
від допомоги правозахисника, навпаки
– повинні наголосити на цьому праві.
Бо крім Основного Закону України,
який надає вам таке право, існує і
Кримінально-процесуальний
кодекс

України (КПК), яким покладено обов’язок
на правоохоронні органи та суди України
запросити або призначити захисника.
Саме статтею 47 КПК України передбачено
наступне: «особа, що проводить дізнання,
слідчий, суд зобов’язані надати затриманій
особі чи особі, яка утримується під
вартою допомогу у встановленні зв’язку
з захисником або особами, які можуть
запросити захисника». А у разі нестачі
коштів чи з інших об’єктивних причин та
ж 47 стаття КПК передбачає призначення
захисника безкоштовно та реалізує
ці право через існуючі адвокатські
об’єднання. Отже, забезпечення ваших
конституційних
прав
безпосередньо
покладається на правоохоронні органи
України. А ви думали чому ці органи так
назвали? І ось, у разі, коли міліціонер,
що хоче від вас отримати пояснення і
готовий їх занотувати (або просить вас
зробити це власноруч), раптом «забув»
про свої обов’язки та ваші права, його
дії суперечать чинному законодавству.
Тож диктуйте (або пишіть). Перш за все
слід згадати текст статті 63 Конституції
України, гарантом виконання якої є

Президент. Останньому ви обов’язково
повідомите про те, що дане їм слово
громадянам України було знехтувано і
грубо порушено працівником такого то
відділу міліції. Ви це зробите письмово.
Крім того, слід згадати , що існують
відповідні дер жавні органи, які здійснюють
нагляд за належним виконанням своїх
обов’язків працівниками МВС. А саме:
СБУ, УВБ та органи прокуратури. Їх
ви також письмово повідомите про
порушення з боку міліції чинного
законодавства. Від ступеню такого
порушення залежить тяжкість покарання
«правоохоронця». Врешті решт, для таких
порушників побудовані окремі міліцейські
в’язниці. В кінці ви ще раз згадуєте ст.
63 Конституції України, у зв’язку з чим
наполягаєте на залученні захисника,
вказуєте його прізвище, ім’я та номер
телефону (або будь-якої особи, яка може
запросити такого захисника).
Ви не жертва, ви людина. І з цим повинні
рахуватись.

Михайло Танчук, адвокат

В різних містах України за однаковим сценарієм працюють
організовані банди, інакше не назвеш, переважно у
цивільному одязі і переважно – у «вільний від роботи час».
Для утримання заручників ОЗГ(М) використовують службові
приміщення райвідділів (а частіше – територіальних відділів
міліції), як підставу затримання – ст. 263 КуАП (дає право
затримувати до трьох діб без рішення суду осіб, підозрюваних
у порушенні правил обігу наркотичних речовин), а далі все
просто до банального. Банду цікавить викуп. У крайньому
випадку вони мають «розкриту кримінальну справу». Для
банди це безпрограшна лотерея. Для жертви – три доби на
нехитрий вибір: або він звинувачується за повною (досипаною)
програмою, або (за викуп) отримує свій законний адмінштраф.
Поки жертва обдумує варіанти, рекетири зв’язуються з
родичами, розказують їм страшну історію (“вашому сину
світить до восьми років за збут наркотиків, за ним стежили
місяць»). Вибір зумовлює практика судів – невизнання своєї
провини не дає шансу на умовне покарання, адже підсипають
– саме на кримінал. Оскаржувати маніпуляції з вашою травою
теж практично без шансів, до того ж – це колись, на суді, а
зараз звідси треба вийти за будь-яку ціну. А про ціну вони
домовляються без вас. Лише на свободі ви схопитесь за
голову, почувши про суму, яку за вас заплатили. Але корчити
героя навряд чи будете. Ніхто не корчить героя, заплативши
бандитам в погонах.

дай знати про себе!

Для правозахисників гарячої лінії такі випадки однозначний
«глухар». Ми можемо порадити багато. І як боротися з
підставою, і чому не можна відмовлятись від адвоката (а
навпаки його вимагати), чому не треба нічого підписувати,
наговорюючи на своїх друзів і на самого себе. Можемо взяти
на себе підготовку скарг, маючи за намір покарати рекетирів.
Але в 90 % випадків по той бік телефону вислухають і …
понесуть гроші на викуп. Бо є багато нюансів. Не можна, щоб
дізнались на роботі. Не сміємо, бо можуть підкинути щось
додому. Не наважимось, бо забрали ключі від авто і, якщо
сіпатимемось, там «знайдуть» що завгодно. На нюансах
будується наркорекет. Жертв обирають саме за наявністю
«нюансів», а також за фінансовими можливостями.

Далі. Не «зливайте» друзів та знайомих.
Просто нічого про них не кажіть і не
пишіть – навіть якщо здається, що нічого
поганого їм та Вам від цього не буде.
Жодних дійових осіб окрім Вас, прізвищ,
телефонів, адрес, тощо. Навіть, якщо
Вас запевняють, що Ваші друзі проти
Вас вже дали пояснення або «в усьому
зізналися». Або, що все і так очевидно –
навіщо грати в партизанів. Це стандартні
виверти. Окрім етичного аспекту, така
стратегія поведінки – нівелює багато
ризиків. Від обтяжуючої обставини
«група осіб» до невідомо яких показань
в тому числі і проти Вас (невідомо
наскільки пристрасно отриманих) від
осіб, залучених до справи за Вашою
допомогою. Є безліч кримінальних
справ, де обвинувачення побудовано
виключно
на
таких
«зустрічних»
показаннях-зізнаннях.
Пам’ятаєте
про класичну дилему ув’язненого? Це
якраз наш випадок. Не «ми скинулися й
купили», а «я купив». А краще не купив,
а знайшов – тому що унеможливлюється
питання «в кого?»

Якщо ви стали жертвою міліцейської підстави – ви вже
«на виделці». Сподіватись, що ОЗГ (М) буде слідувати
букві закону, марно. Закон відточено під дії банди. Права
затриманого? Вони ніщо в порівнянні з широким діапазоном
їхніх можливостей для маніпуляцій законом. Законодавець,
можливо і передбачав захистити громадянина від цих
маніпуляцій, але коли ти потрапляєш в міліцію – ти потрапляєш
в зону беззаконня. І головна задача постає вже не покарати
винних, а вийти живим і не написати на себе занадто багато.
Хтось думає, що мова йде про викуп у кілька сотень гривень?
Це було в 90-х. Серед останніх випадків – дівчина, що заклала
квартиру аби визволити свого хлопця, оперативник БНОН,
що тепер їздить на іномарці затриманого, зібрані сім’єю 15
тисяч доларів, які безрезультатно розчинилися у ланцюжку
«посередників».
Судова статистика року, що минає, нараховує лічені випадки
справ щодо вимагання грошей з родичів «наркоманів». Лише
одна така справа в Донецьку стала предметом уваги ЗМІ –
лишень через те, що мати затриманої померла від розриву
серця. Ви ще називаєте це звичайною корупцією?

Тарас Ратушний

Нажаль, у сучасних українських реаліях порада № 1 для затриманого – це не
вимагати захисника, не відмовитись від дачі показань або хоча б не підписувати
«пояснення», написані під диктовку чи взагалі порожні протоколи, а банально
– зберегти своє життя і здоров’я. Всі інші поради слід розглядати через призму
можливості їх реалізації, лишаючись цілим і неушкодженим.
можливість користуватися правовою
допомогою із моменту затримання. За
законом... Пам’ятаємо про пораду № 1...
Адвокат,
поміж
іншого,
вкрай
необхідний для зв’язку затриманого із
зовнішнім світом – із рідними, друзями,
тощо. Якщо ж його немає – можете
бути переконаними – інформація щодо
підстав та обставин Вашого затримання
дійде до близьких вкрай викривленою.
Мета очевидна.

Враховуючи це – що менше Ви скажете,
напишете і підпишете – тим краще.
Ідеал – не кажете і не підписуєте нічого.
Вимагаєте адвоката (письмово – в
протоколі затримання, або в поясненнях
пишете «вимагаю надати можливість
користуватися правовою допомогою
адвоката (ПІБ), вимагаю побачення
із адвокатом (ПІБ) до проведення
першого допиту і надання мною будьяких пояснень та підписання будьяких протоколів» із зазначенням ПІБ
Вашого адвоката та, бажано, номеру
телефону; якщо не знаєте адвоката –
також письмово вимагаєте зв’язатися із
родичами та близькими для залучення
ними захисника). Навіть якщо Вас
переконують, що залучення адвоката
до порушення кримінальної справи
не передбачено. За законом (ст. 5
Закону Про Міліцію) Вам мають надати

Те, що ви курили із кимось разом, або
у когось в гостях, спрямовує хід думок
обвинувачення в бік "утримання притону",
"групи осіб", тощо. Якщо ви придбали, а
потім передали ще комусь – то це вже
збут (навіть без грошей). А якщо ще не
передали, а тільки хотіли передати – то
це придбання з метою збуту (себто – те
саме – 307-ма замість 309-ї).

Якщо складається протокол вилучення,
зафіксуйте в ньому обсяг (масу)
речовини, що вилучається. «Приблизно
2 (два) грами» або «згорток фольги у
формі кулі діаметром близько 1,5 см.
(менше грецького горіха)», «згорток з
газети прямокутної форми приблизно 2
на 3 см.»
Це необхідно для того, щоб максимально
ускладнити «розмноження» вилученого
у напрямку збільшення ваги в
БНОНівському «магічному» сейфі.
Елементарне правило (але постійно і
всіма порушується) – не відповідайте
на питання, які не ставилися. Не пишіть
(і не говоріть) розгорнуто, не давайте
зайвих підробиць, не пишіть про те, що
ніяк не може бути відомо тим, хто задає
питання. Максимально стисло. Коротко.
Не відмовляйтесь від адвоката – а
ні письмово (від будь-якого), а ні
усно (від конкретного, якого для Вас
знайшли близькі). Проте перед тим, як
ділитися із ним будь-якою інформацією
переконайтеся, що він дійсно «від своїх».
Якщо правило № 1 реалізувати
не вдалося або, коли під загрозою
фізичного насильства (або внаслідок
психологічного тиску) ви оговорили
себе чи когось, дали покази під тиском
– про це потрібно заявити відразу як
вас випустять або дадуть побачитись з
адвокатом.
Заявити, зафіксувати сліди «тиску» в
медичному закладі. Написати скарги до
прокуратури, уповноваженого ВР з прав
людини, Президента, правозахисних
організацій, в пресу, тощо. Якщо цього
не зробити відразу – потім посилатися на
цей «нюанс» отримання найголовніших
(а можливо – єдиних) доказів проти вас
буде надзвичайно важко.

Євгенія Закревська, адвокат
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ATA Rootfast
Здорова рослина починається з добре розвиненого
коріння, більше 50% якості рослини і кінцевого результату
залежить від того, що під поверхнею.
ATA Rootfast є одним з перших стовідсотково
натуральних біомінеральних стимуляторів,
що забезпечує потужне коріння і значно
підвищує стійкість рослин завдяки тонко
збалансованому показнику NPK (натрій/
фосфор/калій).
При використанні протягом перших двох
тижнів рослина набуватиме більше й сильніше
коріння, це забезпечить її стабільність
протягом усього циклу.
Сумісний з усіма субстратами та системами
зрошення.
Потужність коріння та кореневих волосків
забезпечується високим вмістом фосфору
(P), тому ATA Rootfast має ідеальний баланс
NPK 1/6/1.

ATA Rootfast повністю відповідає філософії
Атамі ATA, забезпечує високі результати та
найкраще співвідношення ціни та якості!
Застосування
Додавати до кожного поливу рослини щодня
протягом 1го та 2го тиждня.
Дозування
1 мл на літр води
Якість гарантована
Стимулятори ти рідкі добрива Атамі
упаковані в умовах спеціального повітряного
та світлового режиму й закриті кришкою,
що закручується, тому якість залишається
гарантовано високою!

Bloombastic Ава Box
Для своїх клієнтів Атамі створила Bloombastic Box, де є все, що може
стати в нагоді гроверу протягом сезону на одному квадратому метрі.
Отже вирощувати стає справді ласим
шматочком. Поєднуючи добрива ATA та
активні додатки, цей ящик забезпечує
бездоганне зростання і відмінні результати
цвітіння.
Увага, речовини в Bloombastic Box – ультраконцентровані! Тобто, більше активних
компонентів і менше зайвої ваги. Ми
пропонуємо найбільш концентровані добрива.
Захищаємо Ваші посіви!
Наші добрива сприяють ферментизації
в рослинах, отже пагони будуть менш
вразливими
для
зовнішніх
стресових
факторів!
А ще вони підвищують вміст цукру, отже,
впривають на вагу і аромат – цвіте колосально!
Легко використовувати в будь-якому грунті.

Гідропонна установка, грунт чи кокосове
волокно: Bloombastic пасує для будь-якого
типу культивації. Просто дотримуйтесь
інструкцій Атамі!
Пам’ятай:
один метр квадратний – один Bloombastic
Box:
1. Awa Max A (1 літр)
2. Awa Max B (1 літр)
3. Awa Leaves A (250 ml)
4. Awa Leaves B (250 ml)
5. Rootfast (100 ml )
6. Bloombastic (250 ml)
Універсальний набір Атамі робить початківців
професіоналами,
а
професіоналів
–
чемпіонами! Купуй наш ящик і заощаджуй +
/ – € 20!

Атамі Root-C:

врожай починається з коріння
Розвинена і здорова коренева система – запорука
правильного розвитку рослини. Швидке і бурхливе
зростання коріння зробить можливим органічний
стимулятор росту кореневехи систем з профілактичним
ефектом щодо захворювань, таких як Pythium, Fusarium і
кореневих вошей.
Коріння швидко розростається і збільшується
в об’ємі, надаючи рослині більше сили і
пружності. Тож розмір надземної частини
також збільшується пропорційно. Коли у
рослини добре розвинене і закріплене коріння,
вона краще і плідніше стане квітнути. Дбай
про врожай на найпершому етапі.
Root-C може бути використаний протягом
усього вегетаційного періоду на додаток до
звичайних добрив під час поливу. Компанія

АТАМІ пропонує використовувати Root C
на початку циклу вирощування, а вже за
три тижні перейти на добрива ALGA-С. Це
гарантує найкращі результати!

Звертайся

за безкоштовними
зразками добрив АТАМІ
на сайті WWW.ATAMI.COM
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Зростання системи
WILMA 4
зміст: 30Litrow
формат: 26.25” x 22.5” x 7.5”
695mm x 385mm x 185mm

Зростання системи
WILMA 10

но

зміст: 50L
формат: 31” x 26.5” x 8”
787mm x 673mm x 203mm

Зростання системи
WILMA 8

Зростання системи
WILMA 16
зміст: 140L
формат: 47.5” x 42” x 8.5”
1200mm x 1060mm x 215mm

зміст: 70L
формат: 46” x 23.25” x 8.5”
1160mm x 590mm x 210mm

Зростання системи
WILMA 9
зміст: 140L
формат: 47.5” x 42” x 8.5”
1200mm x 1060mm x 215mm

Зростання системи
WILMA 20
зміст: 140L
формат: 47.5” x 42” x 8.5”
1200mm x 1060mm x 215mm

но

ви
й

зміст: 80L
формат: 46” x 23.25” x 8.5”
1160mm x 590mm x 210mm

Зростання системи
WILMA 4 “великий”

й

ви

ий

в
но

Sovjet UA Konopravda Mag.UA._13.09.10.indd 1
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німецький пацієнт
Гюнтер Вейглейн, 46 років

Cultiva – найстарша і найвідоміша міжнародна виставка,
зосереджена передусім на технологіях вирощування.
Відбувається щороку в останні вихідні жовтня у Відні.
Австрійці, загалом лояльні до конопляного диму ,
прописали свою центральну конопляну подію року
на околиці столиці, в фешенебельному експоцентрі
у вигляді скляної піраміди. Поруч 4-зірковий готель,
де мешкають гості та учасники. Конопляна правда
була рада зустріти на Cultiva українських туристів,
що викроїли з офіційної турпрограми кілька годин
для бодай поверхневого огляду досягнень народного
господарства.

Нині лише близько 40 громадян Німеччини мають рецепт на медичну марихуану. Перший було
видано в лютому 2009. Процедура отримання рецепту не є заскладною. Заява на 5 сторінках
заповнюється в інтернеті, потрібна довідка від лікаря. Близько 200 тисяч німців отримують
рецепти на препарат дронабінол, що містить ТГК. Але дронабінол дорогий, тому не кожен
німець може собі таке дозволити. Ще більше пацієнтів із хронічними болями отримують
допомогу у вигляді традиційних знеболювальних на основі опію. Вони не набагато дешевші.
Ви можете надрукувати моє прізвище. Якби Ви спитали мене
про це рівно 6 місяців тому, я б вагався. Але зараз я купую
канабіс абсолютно легально.
Моя проблема почалася з ДТП у 2002-му. Я був на мотициклі,
коли машина вискочила поперек дороги, проігнорувавши
заборону. Кості позросталися відносно швидко, але прийшли
хронічні болі в спині. Хребет був ушкоджений, а після всіх
операцій моя ліва нога стала на 4 сантиметри коротшою. Я
не міг працювати повноцінно. Лікарі виписували мені купу
знеболювальних, щодня я їх вживав жменями. Біль вщухала на
певний час, але починались побочні ефекти. Безсоння, запори,
виразка шлунку. А найбільші проблеми були з печінкою, такі
фармацевтичні навантаження – і вона би просто відмовила мені
рано чи пізно.
Це буває так: ти засинаєш, як у тумані, а серед ночі тебе будить
біль. Зіскакуєш із ліжка, дезорієнтований, розгублений. Бродиш
по кімнатах, намагаючись зрозуміти, де ти і що відбувається. І
тоді я спробував марихуану. Нелегально. Я чув про її ефект у
моїх випадках, читав багато в інтернеті. Бо до аварії я ніколи не
вживав марихуану.

Гроубокси, на великий і малий, шикуйсь! На стенді французької
гроу-мережі CIS. Найпопулярніший розмір днища – 1 х 1. В
основному австрійці варіюють висоту боксу, в залежності від
улюбленого сорту“

Це була десь дев'ята вечора... перед тим я купив ЦЕ нелегально
у свого друга. В моєму віці маєш багато друзів і знаєш, як
і що дістати. Навіть у нашій Баварії дістати не проблема,
як, мабуть, і в усьому світі. Я збирався викурити сигарету і
спробувати заснути. Я закурив джойнт, де було багато тютюну
і трошки того, що я цього вечора незаконно купив. Коли я
викурив половину джойнта – вирішив загасити. Хотілося
швидше лягти і не заважати своєму організму розслабитись.
А м'язи розслаблялись, вперше за всю хворобу, моє тіло, що
інстинктивно зустрічало цим рефлексом біль, отримувало
полегшення і розслаблення. Це було фантастично. Я відкинувся
в ліжко, дослухаючись до кожного м'яза, тож і не зчувся, як
заснув. Спав всю ніч. Це була перша така ніч за багато років.
Як мало я спав досі!
Може вночі біль приходила? Але я навіть цього не знаю, бо
не прокидався. Чи зникла біль? Такі болі не можуть зникати
– надто сильні. Знеболювальні теж не допоможуть позбутися
болі на 100 %. Може на 80%. Але 20% що залишаються, це
ніщо! Але з цим можна жити, повірте. Марихуана діяла, але без
побочних ефектів. Як завжди я пішов на роботу. Продовжував
приймати таблетки, а ввечері знову покурив джойнт. За кілька
днів знову навідав свого лікаря. Я розповів йому про своє
"кримінальне" самолікування, чекав негативної реакції. Але її
не було. Ми щиро поспілкувалися. Якщо це справді допомагає
– продовжуйте, була порада.

Як воно росте? Догляд за baby-рослинками? Найновіші
технології пророщування& – це Grow City, в їхньому павільйоні
можна добряче зависнути за консультаціями чи ... медитаціями.

І далі життя на таблетках, але тепер щовечора я викурював свій
джойнт. І потроху почав позбуватися таблеток. Препарати один
за одним зникали з чергових рецептів. За два місяці я вже не
приймав вже нічого. Крім того, що я і далі купував нелегально.
Що думав я про це тоді?
Для мене першим було моє здоров'я, і канабіс був єдиною штукою,
яка йому не шкодила. І реально допомагала. Мені щастило, я не
мав через нелегальну коноплю ніяких проблем з поліцією. Аж два
довгі роки. Майже три. До восьмої години ранку суботи 2 грудня,
2006 рік. Грудень – це пора передріздвяних вечірок. А мій бізнес
– пересувні піццерії, зручно для приватних вечірок, дискотек чи
будь-яких урочистих подій. В мене був 17 годиний робочий день,
він скінчився саме під ранок суботи, коли я сів у машину і поїхав
додому. За триста метрів був поліційний контроль. Алкоголь? Ні.
Наркотики? ні. Ми повинні зробити тест.

Стенд компанії Hunf&Hunf схожий на барну стійку. „Ти купив
гарне насіння, хлопче? Дай но гляну... Це ж Automaria від
Paradise Seeds! Убойний буде кущ, тільки давай відразу
підберемо правильний склад грунту...“

Вікно в Європу
Найдешевший спосіб потрапити на Cultiva з Києва, це
літак Wizzair до Катовіце (Польща) –15 Євро. Звідти
потягом до Відня – ще 30 Євро. Переліт слід бронювати
заздалегідь, а залізничний квиток просити такий,
що його не можна повернути або змінити дані. Бо
звичайний – удвічі дорожчий. У літак бюджетних авіаліній
безкоштовно дозволяють брати лише одне місце ручного
багажу.

Коли ти відмовляєшся пройти тест в Баварії – ти вже
підозрюваний. "Вийдіть з машини". Мене обшукали, при мені
було півграми гашишу. Офіційна підстава для аналізу крові
примусово. Втрата ліцензії водія для мене була б катастрофою.
Мій бізнес на цьому б просто закінчився. Здав аналіз крові в
госпіталі, машину поставили до поліційного відділку, бо тест
звісно ж показав ТГК. За два тижні за процедурою додому мав
надійти офіційний лист про відкликання моїх водійських прав.
Я мав два тижні. Це, нагадаю, була субота. А в понеділок я вже
був в Берліні, в 8.00 я змінив свою офіційну адресу проживання
– на берлінську. Відтак і справу про мою ліцензію мусили
переадресувати в столицю.
Зважте, поліція в Баварії не хотіла слухати моїх пояснень,
наявність ТГК у моїй крові я пояснив єдиною правдою, я вживаю
канабіс з медичною метою, лише раз на день і лише перед
сном, коли я не збираюсь водити машину. Видумайте цікавішу
історію, сказали в Баварії. В Берліні мене теж викликали до
поліції і офіцер-жінка, років 50ти, мою історію вислухала. Мені
не повернули права відразу, але я мав принести офіційну
медичну довідку, яка би засвідчила мої, буцімто пацієнта,
слова. Я звернувся до медичного університету в Гановері, там
професор-невролог дав мені так заключення. В ньому було

43 сторінки – в Гановері дуже детально вивчили мій випадок
з медичної точки зору. Зокрема у довідці говорилося головне:
я є пацієнтом медичної марихуани, цей препарат є єдиним,
що допомагає. І найголовніше – я справді приймаю його тоді,
коли це не може вплинути на мої здатності керування авто.
Тобто вранці я прокидаюсь абсолютно дієздатною людиною,
які б результати не показували тести дорожної поліції. Це було
вирішальним. Це визначило спосіб мого подальшого існування.
Відтоді я перепробував чимало сортів, підбираючи найкраще
для мене. Прогуглив мабуть мільйон сторінок з усього світу з
цього питання. Познайомився із сотнями таких, як я, пацієнтів.
Влада повернула мені водійські права. Життя стало майже
безхмарним. Була єдина проблема. Я досі купував нелегальний
канабіс. Так я став активістом. Це вже був 2007 рік. Тоді
марихуана за рецептом була майже неймовірною штукою.
Офіційно вона була дозволена. Але практика показувала
– влада не спішить допускати до нових ліків багато охочих.
Лише одиниці в ФРН могли похвалитися рецептом. Шукачів
легального статусу 100% чекала безвихідь, прірва часу
блукань бюрократичними лабіринтами. Хіба проблем не було
з рецептами на дронабінол. Але ж 10 мл. коштують 246 євро.
Ціна безумна. Я спробував, ефекту не було. Після вагань я
заповний в мережі аплікаційну форму на медичну марихуану.
І ще через три місяці отримав від уряду свій новий офіційний
статус і новий рецепт.
Медична марихуана в Німеччині продається не в кожній
аптеці. Це теж бюрократизована павутина, закупки аптеками
легального канабісу. В моєму маленькому містечку мешкає 800
людей. І лише одна аптека. Там канабісу немає. В найближчу
аптеку, де марихуана є, я їзжу 40 км. Щомісяця я відвідую свого
лікаря, він констатує, що проблем з печінкою більше немає.
Пам'ятайте, будь яка система рано чи пізно піддається під
напором очевидних речей. І, якщо ви чуєте, як десь кажуть,
що медичну марихуану ніколи не легалізують – не вірте. Їхнє
"ніколи" ніколи не зможе бути остаточною відповіддю. Зі свого
досвіду я тепер знаю – щоразу, коли перед тобою закриваються
двері, десь є відкриті ворота.
Мені дуже подобається ваша газета, правда. Я не читаю
українською, але знаю про вас багато. Серед моїх числених
друзів є українці. Мій партнер у бізнесі, між іншим, теж українець.
Тож дайте мені кілька примірників, їх буде кому почитати.

– Погана новина:
від вашої хвороби
ліків немає!
Гарна новина –
вашим болям
може зарадити
медична
марихуана.

Але найгірша новина
– якщо я випишу вам
траву, мене посадять.
тому приймайте 2
таблетки аспірина
на день
і побачимось
за місяць...
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Екстракт імпортується з Індії, а німці на його основі виготовляють креми, помади та
миючі засоби. Зайве доповнювати, що всі товари проходять сертифікацію, виробляються з дотриманням норм гігієни та задовольняють найсуворіші медичні стандарти.

Територія: 329 560 км2
Столиця: Берлін
Мова: німецька
Населення: 83 млн. чоловік
Застосування: харчова та текстильна
промисловість, психотропна речовина
Назви: грасс, краут
Курців: 3-6 млн. чоловік
Вартість 1 г коноплі: Є 5-10
Річний обіг нелегальної торгівлі: від Є 5 мільярдів

В асортименті Hanf & Natur чотири сорти чаю, три сорти шоколаду, смажене конопляне насііння (солодне і солоне), солодощі п’яти видів, макаронні вироби. З продуктів конопляної палітри, які виготовляє фірма можна приготувати повноцінний обід.
Вартість продуктів та косметики вища європейських аналогів. Так, пляшка шампуню
0,25 л коштує 8 євро, брусок мила – 3 євро. смажене насіння – 1,2 євро, шоколад з
насінням – 5 евро.

•

Розвинена харчова, grow та hemp індустрія,
суперечливе законодавство.

•

Музей коноплі, Парад коноплі, напої, гроушопи,
три журнали з теми.

•

Зберігання та транспортування невеликої
кількості не переслідуються.

Історичний огляд
Відродження коноплярства почалось в країні в кінці ХХ століття. Конкретно, у 1998
році на засіданні Бундестага було ратифіковано вирощування культурних конопель.
Вже наступного року в країні почали сіяти коноплі, фермери отримували на це ліцензії і дотації з Європейського фонду екології у розмірі 600 євро за гектар посівів. Виробники ізоляційних матеріалів скуповують кілограм фібри за 0,5 Євро, харчопром
більше цікавить насіння (3-6 Євро за кілограм).
Конопляна фібра використовується зокрема у кріслах найпрестижнішої серії BMW –
725-750. У 1999 році німецькі бауери засіяли півтори тисячі гектарів. Через три роки
площі збільшилось майже в три рази і складають 4066 гА. Для первинної обробки
урожаю використовують виробничі потужності 30 фабрик.

Hock GmbH & Co.KG
Компанія відома використанням найпрогресивнішої будівельної технології в Європі.
Починаючи з 1998 року виробляє теплоізоляційні плити різної товщини – для стін,
даху, підлоги.
Справа ця не нова – ще у XVIII столітті німці зводили будинки з конопляною ізоляцією. Нині традиція переросла в індустрію. Революційний матеріал назвали ThermoHanf, він складається на 85% з волокон конопель та на 15% – з полієстру. Продукція фабрики сертифікована у відповідності до норм ЄС та відзначена дипломом
Кёльнського Інституту екології.
Найперший будинок з конопляною ізоляцією був побудований в експериментальному
порядку у 1999 році, в місті Штутензее-Шпёк на півночі Німеччини. Звичайна з виду
триповерхівка відрізняється від сусідів екологічними «внутрощами». Дах встелений
плитами товщиною 20 см, а для ізоляції стін використані п’ятисантиметрові прокладки. Про зведення цього будинку написали кілька центральних газет та журналів, зараз він – один з найпопулярніших пам’ятників міста, тим часом Hock GmbH & Co.KG
отримала підряд на будівництво житлового комплексу в 21 будинки у місті Гановер.

Grow in Berlin
Напевно, найкращий гроушоп країни. Це справжня Мекка для гроверів. Каталог магазину виглядає як товста наукова книга, а її зміст – прайс-листи на 4500 позицій. Достатньо сказати, що лише горщиків для теплиці гроушоп має 28 різних. Піонер серед
німецьких гроушопів Grow in Berlin відкрився у 1996 році. Окрім роздрібної торгівлі
він постачає товар у 30 дрібніших гроушопів в передмістях. Тримає лідерство за продажем добрив та освітлюваної техніки. Офіційний ділер багатьох американських та
канадських брендів. Практикує безкоштовну доставка замовлень від 200 євро в радіусі 30 кілометрів від німецької столиці. В магазині та бюро повний робочий день
процює 55 чоловік, щомісячний обсяг продаж – близько півмільйона євро.

Udopea
Мережа з восьми смартшопів представляє у величезному асортименті аксесуари для
паління коноплі. Перший бутік відкрився у Ганновері у 1981 році, після цього відкрились магазини в Кёльні та Мюнхені. На полицях можна знайти кальяни скляні,
металеві, плексиглавові, трубки різноманітних фасонів та вибагливі попільнички ручної роботи. Товари відбираються та експортуються з Індії та Китаю під керівництвом
директорів фірми – Єккехарда Боне та Пахри Какая. Будь-який виріб можна замовити
кур’єром додому цілодобово. Головний офіс Udopea знаходиться у Бремені.

Федеративна Республіка

Німеччина

Країна з найрозвиненішою в Європі економікою, Німеччина беззаперечно
вважається конопляним лідером. За площею культурної коноплі та об’ємом
похідної продукції, вона лишила Голландію далеко позаду. Товарообіг
німецьких cannabis-підприємств сягає кількох десятків мільйонів євро.
G-Spot
Унікальне підприємство розташоване у землі Баден-Вортемберг, в давнім місті Вертайм, відомим своєю фортецею Burg Wildeck. Засновник та власник фірми Дітер
Файль, 43 роки орендував цех склодувню в 2000 році. Після ремонту цех перетворився на модернове ательє, де працюють п‘ятеро майстрів. G-Spot виготовяє гігантські кальяни розміром до двох з половиною метрів заввишки та півметра в діаметрі.
Найбільший кальян від Дітера Файля (заввишки 2,63 м, товщина скла 5 см) було
продано до Іспанії за 2 000 євро.

RooR
Розташований у невеликому баварському селі Франкенталь, фірма вупускає трубки
та кальяни з кольорового скла. Продукція склодувів – справжній витвір мистецтва.
Візерунки з кольорового скла всередині та на поверхні трубок ніколи не повторюються. Всі роботи виконані лише вручну тому і коштують дуже недешево.

Музей коноплі
Амстердамський музей гашишу та марихуани – не єдиний в Європі. Берлінський музей коноплі – його побратим. Музей був відкрит ентузіастом Карлом Варштайнером
та Уве Штеллебергом 1993 року в невеликому приміщені в самому центрі Берліну. На
початку 90-х років легалізаційний рух у Німеччині лише зароджувався тожі музей одразу потрапив до переліку відомих місць. Експозиція являє собою мікс з фотографій,
картин, історичних документів на тему «Конопля в НІмеччині та за кордоном».

Hanf Haus
Перший бутік відкрився у Берліні 23 квітня 1994 року. Єдиний на багатомільйонние
місто, магазин миттєво став дуже популярним серед молоді. Практично весь одяг
з цього бутіка – грубі «морські» светри з конопляної (наполовину вовняної) пряжі,
джинси, взуття, шкарпетки – розлітається, як гарячі пиріжки. Бренд Hanf Haus служить і гарантією якості: будь–якій німець з більшою охотою придбає вітчизняний,
аніж імпортний продукт, навіть попри різницю в ціні. Нині в асортимент компанії
входить різний конопляний текстиль: сорочки, шкарпетки, штани, піджаки і навіть
спідня білизна. У перші п’ять років свого існування Hanf Haus відкрив вісім бутиків. Як правило, вони розташовані у центральній частині найбільших міст Німеччини.
Сумки та рюкзаки з грубої конопляної тканини, користуються найбільшим попитом.
За міцністю та терміном служби вони перевершують шкіряні вироби, виглядають
оригінальніше, а коштують майже вдвічі менше. Видання першого в історії каталогу
конопляного одягу в 1996 році поставив Hanf Haus в один ряд з відомими швейними
марками: на сторінках каталогу пропонувались товари 36 найменувань. Каталог 2000
року на своїх сторінках розмістив уже 84 предмета, повністю або частково виготовлених з конопель.

Hanf & Natur
Безперечний лідер конопляної індустрії у Європі. Асортимент продукції з 50 найменувань – від косметики до харчпрому. Компанія одна з перших в Європі почала виробництво та імпорт продуктів конопель. Для їх виготовлення використовується екстракт
зі справжньої індійської «ганжі» з високим вмістом тетрагідроканабінолу.
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В колекції музею десять робіт маслом, 750 фотографій, афіші, зразки продукції. Застосування людством промислових та психоактивних конопель показане з різних
позицій. Відвідувачі можуть подивитись фотографії з пейзажами альпійських лугів,
засіяних коноплями, і картинами німецьких художників нового покоління. В музеї
працює багата сувенірна лавка та книжкова ятка з німецькими та англійськими виданнями. Кількість експонатів музея постійно збільшується, а дирекція вже підшуковує під експозицію нову окрему будівлю. Вхідний квиток коштує 5 євро.

Hanf Parade
Найбільшою подією в житті активних німецьких курців та прибічників змін у наркополітиці є Hanf Parade. Конопляна хода
проходить у Берлині щороку в останню неділю травня. Впродовж 6 годин головною
вилицею міста проходить колона демонстрантів у супроводженні вантажівок з музичними установками. Маршрут пролягає
на 12 кілометрів і веде до Бранденбурських
воріт у самому центрі Берліну. Там зазвичай монтують велику сцену для виступів
політиків та музикантів. 2008 року німецькою столицею крокувало 35 000 чоловік,
в колоні було чимало гостей із сусідніх
європейських країн. Кошти на проведення
параду його організатори отримують від
німецьких фірм канна-індустрії.

Законодавство
Населення Німеччини має різні погляди на коноплю: деякі ставляться вельми
терпимо, інші – суворіше. Німеччина – федеративна республіка, тому кожен
суб’єкт федерації має власне законодавство. Найсуворіші закони має Баварія.
Найліберальніші – Берлін. Загальна для всієї країни нота – висока толерантність.
Все, що стосується особистого вживання, зберігання 10-15 грамів, не переслідується кримінальним законодавством. Комерція, контрабанда та водіння
автомобілю після «косяку» вважається правопорушенням і карається великими штрафами. А ось ув’язнення – лише для оптовиків гашишного бізнесу та
героіново-кокаінових ділерів.
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жива олія
Близько 30-35% від ваги конопляного зернятка складає конопляна олія.
80% у складі конопляній олії посідають незамінні жирні кислоти (НЖК),
а саме: лінолева кислота, омега-6 (55%), альфа-ліноленова кислота, омега-3
(ALA, 22%), і також гамма-ліноленова кислота, омега-6 (GLA, 14%) і омега-3.

1

Косметична олія – результат довгого технологічного ланцюжка, що
починається холодним віджимом
конопляних зерен. І цей результат зовсім
не кінцевий – далі з косметичної олії роблять бальзами, шампуні, креми лосьйони
і ще багато іншого. На фото – консультант
конопляної косметики швейцарської фірми
hempmedi (www.hempmedi.com) пропонує
косметичну олійку з ефектом омолодження
шкіри. Крім косметики hempmedi пропонує
розмаїття харчових продуктів на основі зерен та листя конопель (включаючи конопляне пиво і чаї) і звичайно ж – праматір бізнесу
– конопляну олію звичайну. 250 мл. пляшка
на сайті виробника коштує 17,90 швейцарських франків (140 гривень).

2

«Одна чайна ложка конопляної олії
забезпечує людському організму
добову потребу в ненасичених жирних кислотах», – стверджують у компанії
LAMINA. Австрійський бренд харчової конопляної індустрії відомий також будівельними
технологіями – ізоляційними плитами, декоративним покриттям та керамікою. Дегустаційний тур LAMINA починається саме з олії
(250 мл. – € 6,70 без вартості доставки), її
подають із конопляним хлібом і пропонують
запивати конопляним вином.

www.lamina.at

В Україні теж є фірма, що виробляє продукти харчування з конопель. Дніпропетровська компанія «Агросільпром»
робить конопляну олію, каші та дієтичну харчову добавку з конопляної макухи. З усіх конопляних продуктів
найпопулярнішою є нерафінована олія з конопляного насіння. Тут її давлять аж 20 тисяч літрів на рік.

Конопляна правда розшукала засновника компанії Аркадія Голода.
– Чому саме конопля?
Конопляне насіння взагалі має цілющі властивості, зокрема компоненти конопляної олії незамінні для для росту
мембран клітин людського організму. Ненасичені кислоти очищають організм від холестерину та зміцнюють імунитет.
Продукти з коноплі лікують багато різних захворювань. І наші предки про це знали та широко використовували коноплі
у господарстві. Зрештою, це просто смачно!

– Як давно ви виготовляєте конопляну олію та кашу?
З 2002 року. Коли ми почали випускати продукцію ніхто не знав, що таке жива олія. Наша олія – це такий собі лікнеп.
У кожну коробку з нашою продукцією ми вкладаємо невелику брошуру про користь натуральної живої олії. Наша
задача – навчити людей харчуватися здоровою їжею. Я думаю, що краще у салат додати кілька крапель живої олії,
аніж набуравлювати півмиски дешевої рафінованої, що на ній у нас зазвичай смажать. У виробництві рафінованих та
дезодорованих олій застосовуються хімічні речовини, які потім затримуються у нас в печінці. На жаль, у нас коноплі ще
не сприймаються масово як цінна харчова культура.

– Яка технологія виготовлення каші та олії?
Всю продукцію ми виготовляємо з насіння безканабіноїдних сортів конопель. Конопляну кашу ми робимо зі жмиху
насіння коноплі, який потрібно частково знежирити, змолоти. А вже з цього виготовляється конопляна каша. Ще у
нас є вівсяна каша з молотим насінням коноплі. Для того, щоб зробити 1 літр олії потрібно 10 кілограм конопляного
насіння. Усього за рік ми переробляємо 200 тон насіння. Олію давимо з несмаженого насіння методом холодного
механічного віджиму. Virgin з латині перекладається як незаймана. А нашу олію ми назвали Extra Virgin. Технологія
дозволяє зберегти молекулу жиру цілою. Молекули з усіх боків закриті ліпідами, які не пускають всередину молекули
кисню. Тому молекули жиру не окислюються, зберігаючи всі вітаміни та елементи. Така олія довго зберігається та не
втрачає корисні властивості.

– Чи відчуваєте ви дефіцит конопляної продукції на ринку?
В Україні не відчуваю. Люди не знають, що таке конопля у харчуванні. Та й культура харчування за здорового способу
життя у нас поки ще слабко розвинено. До того ж конопляна олія одна з найдорожчих на прилавках: пляшечка 0,35 мл
коштує 57, 36 грн оптом та приблизно 78 гривень у роздріб. Хоча не можу сказати, що наша олія погано продається.
Зараз олію та каші можна побачити у більшості супермаркетів та аптек по всій Украйні. Розпродаємо майже все, що
виготовили, і орієнтуємось більше на експорт. 70% продукції ми вивозимо у Південну Корею, Німеччину, США, Швецію,
Фінляндію, Росію, Польшу, Ізраїль, Білорусь, Латвію.

– Де ви купуєте насіння?
В основному – у глухівському інституті фібрових культур. Та ще в інших господарствах, які мають ліцензію на
вирощування. Коли ми лише починали бізнес в наш офіс приїхали три офіцери БНОН. Розмова були приблизно така:
«Документи є? Де насіння взяли?» Побачивши, що з документами все гаразд і є документи на насіння, міліціонери
дещо розгубились. Спитали де зберігаю. «На складі» – відповів я. «Що прям на складі лежать? І можно поцупити?»
– цікавились правоохоронці. Потім я показав ім пакет з кілограмом насіння, який лежить у мене на столі. Вони нічого
не знали про безканабіноїдні сорти конопель. А ще я ім відкрив «велику таємницю» про те, що насіння конопель не
містить тетрагідроканабінолу. Взагалі. Незалежно від сорту.

3

4

Олія CANNOL від Bayer&Romsy – для
зовнішнього використання. Вона не
годує, а лікує. Олія для ванн, волосся,
масажу –дбайливо підібрані компоненти проникають глибоко в тканини і сприяють максимальному розслабленню м’язів. А ще полегшують посттравматичні болі, знімають судоми і
регенерують шкіру (надзвичайно актуально як
після променевої терапії, так і після банального солярію). Флакон у 100 мл. коштує 280 крон
(120 гривень). «Кого не вилікували ліки, тих вилікує природа», – казав ще Гіпократ.

Чеські компанії з виробництва олії
(а відтак і інших похідних харчових
продуктів) ростуть, як на дріжжах.
Етикетки гордо повідомляють, що продукт
зроблено з конопель, вирощених у Чехії.
Оскільки конопель в Чехії тепер збирають
в «достатніх кількостях», на європейський
ринок екологічних продуктів невблаганно
насувається чеський демпінг, стверджуючи
давню тезу: «більше сировини – доступніша
продукція». 250 мл олії від Hemp Production
коштує 156 крон (65 гривень).

www.konopnamast.cz

www.hemp-production.cz

Б Е З КО Ш Т О В Н І О Го л ош е ння
Требуется сценарист-доброволец для короткометражного жанра.
т. 0684823828, 0953932966, Юрий
Запрошуємо до співпраці студентів: юристів, медиків, біологів.
Об'єктивна реальність, drugpolicy.ua@gmail.com
Cваляю дред без примесей и надолго. Gtalk / e-mail: 35feeteel@gmail.com
Редакція Конопляної правди цікавиться долею кореспондента, делегованого
в Амстердам на Cannabis Cup 2010. Ми і досі чекаємо на матеріал.

Допитувалась: Світлана Шарамок
Фото на шпальті: Марья, ReAgent

П ЛА Н Н А Н О ВИ Й РІК
Конопляна правда бажає піонерам українського харчопрому
протягом наступного року освоїти технологію пілінгу (лущення) і
випустити на ринок нову продукцію:
• лущене насіння. Позбавлене гіркої оболонки конопляне насіння –
справжній делікатес з найширшим застосуванням в кулінарії (на фото –
додаток до морозива). На смак дуже подібне до кедрових горішків.
• конопляне борошно. Перемелене в порошок конопляне насіння
– чудова основа для сирників, дерунів, млинців. Зрештою – для будь-якої
випічки. Українські домогосподарки обов’язково вподобають новинку.
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З Р О Б ЛЕ Н О В У КРА Ї Н І

конопляна ковдра
www.agrohanf.com

Цього року в Україні реальністю стала конопляна постіль, і
не експериментальна партія у кілька одиниць, а справжня
– промислова. Компанія АгроХанф звітує, що протягом перших двох місяців ними продано більше 1000 комплектів для
спання: ковдра (літня або зимова), подушки та наматрасник.
Продається конопляна постіль в чотирьох областях України,
пробні партії вже приїхали в Москву та Берлін. Що в середині? Прочесане і вимите конопляне волокно, прошите у нетканному матеріалі, зовні обшите сатином. Ніякої синтетики,
лише чистий екологічний продукт. Розміри пропонуються
довільні, на бажання клієнта. Ціна за комплект залежить від
розміру та товщини, тож коливається навколо 500 гривень.
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КОНОПЛЯНА ТЕХНОЛОГІЯ

варимо мило!
На три невеликих шматочки
конопляного мила знадобилось:

•
•
•
•
•
•

1

Одну чайну ложку подрібненого листя коноплі настоюємо в
дуже гарячій воді дві-три години. Відмірюємо дистильовану
воду і ставимо у морозильник охолонути. Тим часом відважуємо
всі інші компоненти.

2

3

Додаємо 100 грамів оливкової та 100 грамів конопляної олії.
Мішаємо ложкою, можна по черзі з міксером, поки ложка не
почне залишати слід. Без міксеру це займає 45 хвилин.

4

5

6

100 гр. олії з конопляного насіння
20 грам цієї олії для пережиру
100 гр. оливкової олії
50 гр. відвару конопляного листя
27,31 гр. каустичної соди
37 гр. дистильованої води

Всипаємо луг у холодну дистильовану воду. В жодному разі
не вливаємо воду у луг (!). Працюючи з лугом захищаємо
руки та обличчя, не вдихаємо пари при реакції. Розчиняємо каустичну соду у воді, помішуючи ложкою, до повного розчинення.
Тримаємо напоготові пляшку оцту, щоб зупинити реакцію, якщо
раптом луг потратить на шкіру.

П ЛА Н Н А Н О ВИ Й РІК

Догнати і перегнати Європу!
Конопляна правда вітає піонерів конопляного текстилю і бажає компанії Агроханф в Новому році випустити
перший конопляний одяг. Компаній-партнерів, що готові шити одяг з конопляної тканини в Україні не бракує.

Догнати і перегнати європейську еко-текстильну індустрію.
Всі предмети одягу на цій дівчині зроблено з конопель.

Приблизно за 2 години мило починає густішати. Процес
омилення остаточно скінчиться, коли мило набуде потрібного рівня кислотності. Міряти кислотність можна спеціальним
PH-метром або ж... спробувавши мило на язик. Якщо не щипає
– готово!

Коли мильна маса трохи загустіє ставимо її на водяну баню
на три години. Час від часу треба перевіряти та помішувати
мило.

Тепер додаємо так званий пережир та корисні добавки. 20
гр. конопляної олії та 50 гр. конопляного відвару. Добре розмішуємо і швидко виливаємо у форми. Форми змащуємо вазеліном, щоб через день мило легко вийняти з форм. Даємо милу
"дозріти" тиждень або два і миємось на здоров'я!
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КОНОПЛЯНА ІСТОРІЯ
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історія

гаррі анслінгер

конопляних воєн
Історія заборони коноплі пахне надзвичайно зле. Це спонукає до
підозри. Навколо абсолютно природного продукту, історично корисного
у побуті та промисловості протягом останнього століття буяє надто
багато рекламних кампаній. Війна навколо конопель дуже виразно
свідчить про політичні, економічні та інші мотиви її учасників.

1942

р. Поставки філіппінської пеньки (абаки)
перервано через вторгнення японців на
архіпелаг, тож влада США анулює власну заборону
на коноплі та поширює 400 тисяч фунтів конопляного
насіння серед фермерів. Ті починають щорічно постачати 42 тисячі тон пенькового волокна для військових
потреб. Це триває до 1946 року: дядечко Сем сприяє
збільшенню виробництва пеньки, заохочує молодь
до членства у клубі "4H". Міністерство сільського господарства зобов'язує фермерів відвідати перегляд
документального фільму "Конопля для перемоги".
Фермери та їхні сини, які вирощують коноплі, звільняються від військової служби, хоча країна – в стані
війни.

1944

Перші дослідження показують відсутність втрати мотивації до несення служби після двох років інтенсивного паління. В наступні 10 років ці тести повторюють
ще шість разів – у різних університетах Америки, головні результати залишаються незмінними.

1961

р. 30 березня у Нью-Йорку підписано
Єдину Конвенцію ООН про наркотичні
речовини, згідно з якою канабіс має вважатися небезпечним наркотиком. Президент США Джон Ф. Кенеді
відмовився ратифікувати цю конвенцію.

1962

р. Вольовим рішенням президента Джона Ф. Кенеді Анслінгера відправлено у
відставку. Останньою краплею стала спроба останнього цензурувати публікації професора Альфреда
Ліндсміта з Університета Індіани. Скандал спалахнув
через шантаж і переслідування видавців. Наступає
відлига. Після майже 30-річного анслінгерівського
табу медицина США поновлює вивчення дії канабісу.

р. – нью-йоркська Академія медицини публікує "Доповідь Ла Гардіа про марихуану" (матеріали до неї збиралися за ініціативою мера
Нью-Йорка Фіорелли Ля Гардіа). Доповідь спростовує
заяви Анслінгера про шкоду марихуани. Її вживання
не призводить ні до якого насильства. У доповіді наводяться численні випадки позитивного впливу марихуани. Шеф Федерального Бюро з питань наркотиків
Гарі Анслінгер піддає нищівній критиці мера, доповідь
і Академію. Зокрема, медикам, які брали участь у дослідженні, було озвучено цілком конкретні погрози:
вони більше ніколи не зможуть працювати з марихуаною без особистого дозволу Анслінгера, інакше – відправляться до в'язниці.

1963

1945

1967

р. Тактика примусу з боку Федерального бюро наркотиків спричинилась до
нового "дослідження". Під тиском Анслінгера американська медична асоціація (АМА) готує спростування
"доповіді Ла Гардії". Це спростування пізніше отримає
назву "печерної науки". Використовуючи необ'єктивні
методики, що зумовлюють результати досліджень,
експерти дійшли висновку, що 34 чорношкірих солдати (які курили марихуану) проявляють "нешанобливе"
ставлення до своїх білих товаришів та офіцерів.

1948

-1950 рр. Анслінгер несподівано змінює
власну позицію, він більше не стверджує, що марихуана своїми хімічними властивостями
здатна провокувати насильство. Натомість робить
перед антикомуністично настроєним Конгресом США
нову одіозну заяву: марихуана робить курців такими
спокійними і миролюбними, що у солдат, які вживають цю траву, слабне воля і вони не здатні битися із
"червоною комуністичною заразою".

1950

-ті рр. Армія США фінансує чимало тестів та випробовувань, покликаних дослідити вплив канабісу на військових. Солдати у захваті.

р. Президентська комісія США з наркополітики в 1963 р. поширила наступну
рекомендацію: «Наступна Комісія чітко розділяє два
наркотики (коноплі та героїн) і вважає, що незаконний продаж і зберігання марихуани є малозначними
правопорушеннями». Невдовзі президента Кеннеді
вбивають, після чого гоніння на марихуану поновлюються.
р. 2393 особи заарештовано цього року
за вживання марихуани в Англії. У британській газеті «Таймс» опубліковано петицію за легалізацію марихуани. Серед видатних британців, що ії
підписали – уся група «Бітлз» та їхній продюсер Брайан Епстейн.

1970

р. За вказівкою президента Ніксона
створено спеціальну комісію для вивчення проблеми наркоманії та способів її лікування.
США вносять канабіс в Список 1, тобто оголошують
цю рослину наркотиком, що не має медичного застосування.

1972

р. Міністерство сільського господарства
США дійшло висновку, що конопляне
насіння не бідніше жирами за будь-які інші рослинні
масла (включно із соєвим та канолу). Як і соя, конопляне насіння може перероблятись на схожий на
тофу сир (з нього пропонувалося робити замінники
м'яса птиці, телятини чи свинини), листя може йти в
салат, для виробництва маргарину, а так само – перемелюватись в борошно. Конопляне насіння рекомендоване як збалансований корм для домашніх тварин.

Гаррі Анслінгер (1893-1975), одна із одіозніших постатей
світового прогібіціонізму, ініціатор заборони марихуани на
рівні федерального законодавства США та Єдиної Конвенції
ООН у 1961 році.
Початок його кар’єри випав на
роки «сухого закону», Анслінгер
прославився я непримиримий борець
із контрабандою рому на Антильских
островах і був запрошений на службу
в антиалкогольний відділ Міністерства
фінансів. Здивував колег пропозицією
ввести кримінальне покарання не лише
для продавців, а й для покупців алкоголю
(півроку в’язниці та 100 доларів штрафу
на перший раз, від двох до п’яти років
та 50 000 доларів у випадку рецидиву).
Проект не пройшов, але кілька років
по тому Анслінгеру вдалося добитися
подібних покарань для споживачів
наркотиків. 1930 року, дякуючи шлюбу
з племінницею секретаря Міністерства
Фінансів, Анслінгер очолює (на 30 років) новостворене Федеральне
Бюро з питань наркотиків, закликаючи владу бити наркоманів «суворими
законами, переслідуванням і неминучим судом».
Діяльність Бюро народила безпрецедентне за жорстокістю антинаркотичне
законодавство США і кампанії з викорінення конопель. Починаючи з
середини 1930х рр. Федеральне Бюро з питань наркотиків фінансувало
антимарихуанові кампанії в американській пресі. Статті про «жахливий
галюциногенний наркотик, що швидко формує залежність, стимулює
агресію та антисоціальну поведінку» збурили суспільство. На цій хвилі
марихуану внесли в список заборонених інтоксикантів та ухвалили закон
про «податок на марихуану», що зробив вирощування промислових
конопель у США економічно не вигідним.

У КРА Ї Н С Ь КІ С ТАР О Ж И Т Н О С Т І

етнографічне
...Чернігівщина. Мешканець села Курінь розповів, що ще на
початку ХХ століття серед селян була популярна «тюря» – їжа,
для виготовлення якої брали зерна коноплі, товкли, смажили,
промивали й розмішували з водою, в молокоподібну суміш,
що вийшла – додавали хліб і вживали, вважаючи одним з
найсмачніших блюд свого раціону.
А за селом у кожного була «коноплянка» – ділянка в кілька
соток, яку активно вдобрювали гноєм – щоб коноплі краще
росли...

Записав С.Давиденко, 07.11.2010
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електричний
хто винайшов гроубокс? санаторій
А у Празі, на виставці Cannabizz 2010 ми зустріли людину, яка заявила

Конопляна правда відкрила пану Сауерману очі на
історію його дітища, продемонструвавши креслення
1933 року (на малюнку). Чим і як замінити сонце – цим
питанням вчені біологи всього світу задавалися задовго
до винайдення електрики і алюмінію.

нам, що винайшла гроубокс. Зустрічайте – Деніс Сауерманн з Берліна.
завод в Китаї, що робить всі елементи за
розумну ціну. Тож я вклав всі свої гроші в
перші 300 примірників і вже у вересні 2003
року демонстрував свої бокси на виставці
Cannabusiness у Німеччині. Колись це була
найбільша виставка гроу-індустрії. Успіх
був шалений, за два дні виставки всі мої
бокси було куплено.

– Але щось тебе
ж надихнуло?
– Стверджуєш, що
винайшов гроубокс?
Ну ж бо детальніше?
Точніше буде сказати, що HomeBox був
першим розбірним гроу-румом. Тому ми не
стидаємось говорити всюди, що винайшли
всім відомий тепер стиль гроу-бокса, без
якого неможливо уявити нашу індустрію
сьогодні. В 2001 році я відкрив свій бізнес,
паралельно маючи іншу роботу. Збирав
гроубокси з алюмінієвих профілів та
чорнобілої фольги. Власноруч підганяв всі
деталі, вирізав, сшивав, пакував і відсилав.
Це був початок ери HomeBox. Пакунки мої
було важко послати поштою, вони були
габаритними і ні разу не дешевими. Але
за рік я зрозумів, яким великим є попит
на домашні теплиці, що їх можна збирати
і розбирати за лічені хвилини. Я багато
спілкувався з покупцями, щоб зрозуміти що
саме їм потрібно. Тому я цілковито змінив
вид гроубокса і за деякий час знайшов

Наприкінці 90х я кілька разів був в Голандії,
бачив там величезні гроу-кімнати. Люди в
Німеччині теж би хотіли так вирощувати,
хоча і не в таких масштабах. І законодавство
відрізнялось рішуче. Тому потрібно було
щось таке, що можна було легко зібрати і
швидко розібрати. І мені імпонувала думка
вирощувати свій продукт, а не купувати
щось десь, де ти ніколи не дізнаєшся ні про
походження, ні про якість.

– А які рослини
можна вирощувати
в ваших боксах?
HomeBox створений для всіх рослин, що
їх можно вирощувати з штучним світлом і
контрольованим середовищем. Наприклад,
трави, овочі, кактуси. Наша цільова аудиторія
це всі люди, що хочуть вирощувати власні
трави та овочі. Люди, що тісно взаємодіють
зі своїми рослинами і тому точно знають, що
саме вони вживають в люльці чи до столу.

– Чи є різниця між
вашими боксами-2010
і найпершими
виробами компанії?
Перший Homebox було зібрано з чотирьох
квадратних алюмінієвих профілей та
фольги. Версія 2.0 була лише одного
розміру
(100х100х180),
мала
дві
вентиляційні труби під витяжку і короткі
замки-блискавки на дверцятах. Зараз
у нас величезний діапазон розмірів,
внутрішня поверхня біла або срібляста.
Збільшено розмір вихлопних каналів,
надійні кріплення для ламп та фільтрів, а
«блискавки» практично обмотують бокс
з усіх боків – щоб було зручніше збирати
і забезпечувати підхід з будь-якого
боку. А в 2008 ми зробили ще один крок
вперед і тепер можемо запропонувати
індивідувальний і неповторний бокс
за рахунок системи HomeBox Modular.
Ще важлива відмінність – ми ніколи
не використовуємо поліхлорвінілу, він
шкодить і рослинам, і людям, що живуть
поруч.

В 1867 році російський вчений А.С. Фамініцин намагався вирощувати рослини при
світлі гасової лампи і досяг створення крохмалю у водорості. Вчені в СРСР виявили,
що в безперервному електричному освітленні томат стає багатолітньою рослиною і
плодоносить цілий рік, виростаючи до стелі високої теплиці. Був і одіозний академік Т.
Лисенко, він у полі вивішував електричні лампи під великими абажурами, освітлюючи
посіви вночі. А ось у кімнатах і шкільних кабінетах біології рослини гинули і досліди з
ними не вдавалися. Звісно, не кожна школа має електролампи в 1000 свічок, потужні
вентилятори та зеркальні абажури-відбивачі. Тож чи не спробувати замінити сонце
звичайними лампочками накалювання в 100-200 ватт, запитав себе автор цитованої
книги «Подорож з рослинами» М. Верзилін. І ось восени 1933 року почала діяти його
конструкція з фанери, що освітлювалась двома лампочками у 100 свічок.

– Українці мають змогу
купувати ваші вироби?
Якщо виберуться до Європи. На сьогодні
в Україні у нас представництва немає,
а в Росії є магази sornyakoff.net. Хочете
дамо вам один бокс в Україну? Спробуєте,
напишете відгук на нам на сайт.

народна стежка
Ф О Т О КО Н К У РС

Дякуємо нашим читачам за чудові картинки, надіслані на фотоконкурс
«Конопляної правди». У грудні переможцем стає Сергій з Києва з
композицією «Народна стежка». Фото зроблено десь на Черкащині.

“Це стежка – повз вищий пілотаж у гроверстві, який я коли небудь бачив на власні очі. До двох кілограмів
верхівок з одного куща. І стежка ця заростає, бо багато людей ходить нею щодня. І рослини відчувають
присутність людини, а тому краще ростуть...» – пише Сергій.

White Domina feminizada

Приз для переможця надано іспанською компанією Kannabia.es.
Це набір фемінізованого насіння сорту White Domina. Ось він, на фото.
“Це один із наших найкращих сортів, різновид індійського походження. який ми трохи покращили,
збільшивши продуктивність. Це справді чудо природи, але мусимо попередити:ТГК там на дуже високому
рівні (20%), а ефект – доволі жорсткий і тривалий. Тож обережніше, коли вас чекають відповідальні справи.
Потужність побачите з перших тижнів цвітіння: широка центральна шишка з високими «відгалудженнями»,
що теж дають чисельні щільні суцвіття. Структуру створюють сотні вузлів, що компактно заповнюються
квітами за тиждень до зрізання. Ідеально пасує методу «Зелене море», використаному на вашій картинці.
Для визрівання White Domina потрібно сім тижнів, насіння адаптоване під середземноморський клімат, що
в наших краях дає врожай вже на початку вересня. В Україні, думається, це має бути жовтень.»

Надсилай і свої фото на редакційний e-mail konopravda@gmail.com
з поміткою «фотоконкурс». Нові призи чекають!

“Это был ящик с поднимаемой кверху дверцей со стеклом и приподнятым
полом, имеющим с боков отверстия. Открывая задвижки из досок с двух боков
камеры, можно устраивать под полом сквозняк. Воздух через отверстия в полу
поднимался кверху и получался ток воздуха, когда в потолке открывалась
выдвигаемая форточка.
Вентиляция необходима для охлаждения воздуха, так как лампочка в 200 свечей
нагревает воздух в этом ящике до 35 – 40, а при такой температуре и питание
из воздуха и рост растений затормаживаются. Внутри на стенках были сделаны
полочки, и все стенки, пол и потолок выкрашены белой краской, отражающей
свет. В этот ящик повесили термометр и влагомер (психрометр) и поставили
банку с водой для увлажнения воздуха и поливки. Влажность усиливалась и
поставленными под пол плошками с мокрым мохом. Снаружи окрасили ящик
масляной краской. Этот ящик назвали «световой камерой» и в первую очередь
поместили в неё все больные, худосочные растения с опавшими листьями.
Поставили семена для прорастания и горшки с высеянными цветочными
семенами. Прошло не больше месяца, и световая, или электрическая, камера
оказалась ящиком чудес.»
М. Верзилин
“Путешестие с домашними растениями». Государственное
Издательсво Детской Литературы Министерства
Просвещения РСФСР, Москва 1951 год
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дуємо скло
Курити треба зі скла. Воно не випаровує домішок при нагріванні. На
відміну від пластика, що нині домінує у вітчизняній «культурі» споживання
канабісу. В Україні курять з пластикових пляшок, так історично склалося.
В Європі на таких дивляться, як на дикунів.
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Навіщо гробити легені, якщо скло – таке доступне,
зручне і ... красиве. А ще – безпечне.
20 хвилин у киплячій воді і трубка абсолютно стерильна, можна
без остраху в аеропорт. Всесвітній попит на «здорові» трубки
і бонги вже давно взяли на олівець китайці. Ринок завалений
їхніми виробами. Натомість європейських склодувів, що
ставлять свої роботи не в ранг конвеєра, але мистецтва, можна
порахувати на пальцях. Конопляна правда знайшла такого
майстра в Україні. Знайомтесь, Олег Карташов із творчої
майстерні «СЛК».

– Що потрібно щоб стати майстром-склодувом?

Карл Терміні

Олег Карташов

1

Бажання. Найкраще знайти вчителя і спостерігати за
його роботою. Бажання або виникне або ні. Я знайшов
собі учителя в Амстердамі, він був молодшим мене на
10 років і з 12 річним стажем. Мого вчителя звати Карл Терміні.
В Амстердамі я був звичайним туристом, ходив по магазинам,
коли надибав його майстерню. Мені було страшенно цікаво,
що там відбувалося. Я завис там на всі рештки своєї візи. А за
місяць повернувся, щоб залишитись на рік. Я брав шматочки
скла і намагався щось із ним зробити за допомогою горілки.
Питав у Карла все, що мені не зрозуміло. Поступово почало
щось виходити. Я відчував радість, вона мене просто розпирала.
Я довів сам собі, що можу.

2

Терпіння. Взагалі стосунки зі склом – тонка матерія.
І головне – жива. Тут все індивідуально. Зрозуміти
нетривкі фізичні властивості розпеченої скляної маси
одна людина може за день, іншій потрібні місяці. Це не означає,
що якщо не вийшло за день, ти – нездара. Кожен день роботи
зі склом приносить нові досягнення. Техніка дістається майстру
роками, крапля за краплею, і шліфується впродовж всього
життя.

3

Фантазія. Від початку своїх практик я ліпив що таке,
що не налазило ні на яку голову. Ось коли мої вироби
оцінили люди – вже зрозумів, я на правильному шляху.
Беручи заготовку, раніше я ніколи не знав, що з неї вийде.
Зараз знаю майже напевне – буде убойна трубочка. А ось деталі
– завжди народжуються в процесі. І тому ніколи немає трубочок
однакових, це не конвеєр. Чи досяг я рівня свого вчителя? Аж
ніяк. В порівнянні з тим, що він робив 10 років тому, можливо, де
в чому. Але ж досвід майстра ніколи не стоїть на місці.
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по всьому світу, в тому числі тих,
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Achtung!

Jeder Missbrauch von Drogen ist gefährlich! Wir wollen
niemanden dazu auffordern oder animieren, Drogen zu
konsumieren oder zu verbreiten.

Всі права збережено.

Редакція може не погоджуватись із окремими думками авторів.
За зміст реклами несе відповідальність рекламодавець.
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КОНОПЛЯНА ЕСТЕТИКА

Дмітрій Булнигін, 2008

нехай росте!
Дмітрій Булнигін родом з Сибіру. Вважає за
краще підкорювати світ, не залишаючи батьківщини,
перебуваючи натомість у центрі власного
світобачення. Лауреат числених медіа-форумів
цієї осені номінувався на премію Кандинського, з
циклом цифрового фото «Урожай». Доля конопель
небайдужа Булнигіну на відміну від жанрів та
форматів, у яких можна ще себе спробувати.
Байдуже, живопис це, скандальний відео-арт
чи звичайний трафарет, запущений у маси.

«Нехай росте!», трафарет. Москва, Китай-город, 2010.

Повнорозмірний стенсіл можна скачати на сайті www.bulnygin.com

Конопляна правда у свою чергу
підготувала 5 запитань для головного
«арт-терориста» Російської Федерації.
– Що для тебе означає свобода?
– Стан особистості, здатний бути поза державним чи
сімейним контекстом, а також здатний відповідати за себе,
не звертаючись за допомогою до вищеперечислених.
Загалом досить класичний опис анархіста-індивідуаліста.

– Де би ти мріяв, щоб виросло
твоє творіння?

Дизайн урн у громадських місцях. Трафарет

– Я зовсім не растаман і мої графіті з зображенням
культивованого (двоголового) куща конопель означає
мою солідарність з цим видом рослини, забороненої
законодавствами багатьох країн світу. Такий вид естетичної
боротьби проти безчину влади і ганжофобії. Тому нехай
росте де тільки може.

– Що тобі ближче – Фейрі чи Бенксі?
– Бенксі

– Що ти думаєш про стіни,
спеціально відведені під графіті?
– Думаю, що це туфта, just спроба влади створити видимість
свободи для вуличних художників шляхом легалізації їх
обмеженому просторі. Типу збір павуків у банці. Це просто
зоопарк для туристів та місце для графіті-ботанів, що мріють
попшикати балончиком без остраху і самоствердитись у
такий спосіб. Позаконтекстуальна хєрь, яка не має нічого
спільного зі стріт-артом.

– Які зміни в антинаркотичному
законодавстві своєї країни
вважаєш доцільними?

«Урожай», цифрове фото, 2008

– Перш за все це видалення статті з кримінальним
переслідування за зберігання і культивацію конопель, а
також виділення марихуани в окремий вид наркотика, що
відрізняється від інших (важких) видів дурі.
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