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Spoštovani bralci,

Z veseljem vam predstavljamo prvi izvod naše in vaše 
revije, ki govori razliËnih stilih in naËinih alternativnega 
življenja.

Dolce Vita Slovenija je prva slovenska revija, posveËena 
alternativnemu naËinu življenja ter kulturi cannabisa. Go-
vorili bomo o tudi o glasbi, festivalih, športu, potovanjih, 
filmih, politiki, aktualnostih ter seveda o mnogim bral-
cem priljubljeni konoplji.

Zbrali smo nekaj najboljših strokovnjakov, ki vam bodo 
v vsaki številki predstavili aktualnosti in novosti, ki jih 
prinaša alternativna plat.

Dolce Vita Slovenija se je rodila iz mednarodne uspešnice 
Dolce Vita International, ki uživa ugled v najmanj desetih 
državah Evrope.  

Podpirati Dolce Vito Slovenija pomeni podpirati anti pro-
hibicionizem, koreknost informacij, kulturo konoplje in 
svobodo vseh njenih oblik.

Za informacije o distribuciji revije se lahko obrnete na 
naš kontaktni email.

Želimo vam prijetno branje.

UVODNIK

OPOZORILO

Dolce Vita Slovenija ne prevzema nobene odgovornosti v primeru zlorabe Ëlankov 
ter oglasov ki jih vsebuje revija. DoloËene substance ali produkti ki so predstavljeni 
so lahko ilegalni, zato bralce prosimo, da pred naroËilom preverijo njihovo legalnost. 
Vse informacije v tej reviji so izobraževalno znanstvenega znaËaja in niso namenjene 
promociji zlorabe prepovedanih substanc. Revija je namenjena izkljuËno polnoletnim 
osebam. Založnik se ne strinja z vsemi informacijami, ki so objavljene v Ëlankih ali 
reklamnih oglasih. Brez pisne odobritve založnika je prepovedana kakršna koli re-
produkcija revije ali njenega dela. Dolce Vita Slovenija opozarja, da je posedovanje, 
prodaja ali transport konoplje z vsebnostjo THC-ja prepovedano. Bralci so obvešËeni o 
možnostih kršitve zakona. Pomembno je vedeti da je tudi gojenje industrijske konoplje 
brez potrebnih dovoljenj prepovedano.

S L O V E N I J A

KONTAKT
DOLCE VITA INTERNATIONAL

P.O. BOX 10608

1001 EP AMSTERDAM

(HOLLAND)

Telefon: +386 (0)41 365 736

E-mail: slovenija@dolcevitaonline.net

Web: http://www.dolcevitaonline.net

PRISPEVKI:

Matteo “Ecko”, Jorge Cervantes, Giorgio 

Samorini, IvanArt, »ombe, Ali, Old Goblin, 

Snail Enjoint team, MiËo, Rožica, Huena 

Emanuel Rodriguez
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Zelo sem utrujen, vendar nasmejan.

Klavir igra. Lahkotno. ©alica vroËega Ëaja mi dela družbo v tem sivem 
dnevu brez sonca. Dve majhni sveËi mi dajeta svetlobo. Zaprt sem v 
svojem gradu, na varnem.

Zunaj divja vojna, ljudje se sovražijo, ubijajo. Morje je vedno bolj raz-
burkano, zemlja veËkrat zadrhti. Zadnje Ëase tudi letala strmoglavljajo 
kot listje v jeseni: tudi nebo se je naveliËalo prenašati te velike kovinske 
škatle. 

Z raznimi napadi, malimi umori med ‘’prijatelji’’ in sorodniki, skupaj z 
naravnimi katastrofami in neštetimi spori gre naš svet dobesedno v pizdo. 
Ampak ni panike. Vse je normalno. Vse je tragicno normalno.

Ljudje se rodimo, umremo, vËasih  komu uspe zaživeti. In ljubiti. Zado-
voljen sem, ker sem na pravi poti. Zavedam se naše krhkosti, vendar sem 
optimistiËen glede sedanjosti in prihodnosti.

Z lahkim, vendar natanËnim pišem ugasnem sveËo. Popijem še zadnji 
požirek zdaj že mlaËnega Ëaja ter odidem ven. Dvignem sidro in razp-
nem jadra; veter jih napolni. Podam se v prostranost, za seboj zapušËam 
oblake in nevihte. Pred mano je le ocean.

Vem, da se podajam na dolgo in težko pot, ampak pred seboj vidim cilj.

Zelo sem utrujen, ampak nasmejan, kajti znam sanjariti.

MATTEO GRACIS “Ecko”

Gledam v zvezde



ZAKAJ?

ZAKAJ nE?

DOLCE VITA...ALTERNATIVNI ZIVLJENJSKI STIL!
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V 102 letu starosti je preminil švicarski znanstvenik Albert 
Hofmann, svetu bolj znan pod nazivom oËe LSD-ja. Hofmann 
je leta 1938 prvi sintetiziral díetílamíd lizurgiËne kislíne (LSD) - 
nekaj let kasneje, 19. aprila 1943 pa je med kolesarjenjem iz 
laboratorija proti domu doživel prvi pravi “acid trip“. V svojem 
prihodnem raziskovanju se je posveËal tudi nekaterim drugim 
halucinogenim drogam, kot so salvia divinorum in nekatere 
vrste norih gob.    

NOVICE IN ZANIMIVOSTI 

IZ SVETA
S 1. julijem bo tudi na Nizozemskem zaËela veljati 
prepoved kajenja v restavracijah, hotelih, barih in 
tudi znamenitih “coffee shopih“. Prepoved kajenja 
pa ne bo veljala za jointe, zvite iz Ëiste marihuane. 
Z novim kadilskim zakonom bo kajenje dovoljeno 
le v zaprtih prostorih brez strežbe. Kadilci trave pa 
si lahko mirno oddahnejo, saj bodo lahko še naprej 
v miru zvijali jointe brez tobaka. Dejstvu, da se je 
Nizozemska vlada odloËila za takšno razliËico proti-
kadilskega zakona, je verjetno botroval prav profit 
iz coffee shop-ov. Približno 730 trenutno obratujo-
Ëih coffee shop-ov letno proda 265,000 kilogramov 
hašiša in marihuane, v državno blagajno pa se tako 
steËe okoli 2 milijardi Evrov. Pobudnik zakona, ni-
zozemski minister za zdravstvo Ab Klink, ne priËa-
kuje, da se bodo kadilci masovno odloËili za zvijanje 
“Ëistakov“, obenem pa zagotavlja študijo kadilskih 
navad obiskovalcev coffee shopov po sprejetju za-
kona. Na kratko: niË še ni zamujeno, Nizozemska še 
vedno ostaja Meka ljubiteljev marihuane.

Pred kratkim je v 
prodajo prišel že 
Ëetrti del kontro-
verzne igre Grand 
Theft Auto. Izid 
igre spremlja izred-
no draga a uËinko-
vita kampanja na 
skoraj vseh veËjih 
TV postajah, po 
internetu in drugih 
medijih. Vsi dis-
tributerji in seveda 

razvijalci priËakujejo rekordno prodajo. GTA 4 
bo dovoljeno prodajati le kupcem starim 17 let 
ali veË, saj je igra tako kot njene predhodnice 
precej nasilne narave. Igralski fanatiki komaj 
Ëakajo, da se lahko preizkusijo v novem produk-
tu iz GTA serije. Industrija video igric priËakuje, 
da se bo GTA prodal v cca. šestih milijonih kopij 
ter tako širom sveta ustvaril kar 400 milijonov 
dolarjev dohodka v prvem tednu prodaje. Ëe 
bi se napovedi uresniËile, bi igra s tem podrla 
rekord najbolj prodajane igre vseh Ëasov (tega 
trenutno v rokah drži Halo 3). Eden od razlogov, 
da je priËakovanje tako visoko, poleg dobrega 
imena, ki si ga je igra ustvarila s prejšnjimi tremi 
izdajami je ta, da se bo lahko igrala tudi na Xbox 
360 in Playstation 3.

Nizozemska prepovedala prodajo norih gobic
Nizozemska, ki je sicer znana po precej liberalni politiki glede drog, bo v nekaj mesecih 
popolnoma ukinila prodajo norih gob. Nore gobe vsebujejo psihedeliËni kemikaliji psilocy-
bin and psilocin, njuni efekti pa znajo biti povsem nepredvidljivi. Za prepoved so se odloËili 
na podlagi nekaterih hujših incidentov povezanih s turisti, povod k spremembi zakona pa 
je bil samomor sedemnajstletne francoske dijakinje, ki je pod vplivom norih gob skoËila 
iz strehe znanstvenega centra Nemo. Podobni incidenti kot tisti z Islandskim turistom, ki 
je skoËil z balkona in si ob pristanku polomil obe nogi, ali tisti z Danskim turistom, ki je s 
svojim avtom zdivjal mimo celotnega kampa in le za las zgrešil speËe kampiste, so le eni 
od mnogih.
“Prepovedati nameravamo prodajo magiËnih gobic“ je povedal Wim van der Weegen, 
minister za pravosodje, in zakljuËil: “To pomeni, da se bo zaprlo vse trgovine in lokale, ki 
bodo kršili zakon.“
Trenutno je na Nizozemskem prepovedana prodaja posušenih norih gobic, v katerih je 
vsebnost prej omenjenih substanc veËja, toda sveže gobice so dovoljene. Kljub temu, da 
je pretežko ugotoviti koliko kemikalijvsebujejo sveže gobice. Van der Weegen pravi, da 
je bilo ravno to bistvo zadeve. “Gobice so problematiËne, ker je njihov efekt popolnoma 
nepredvidljiv. NemogoËe je ugotoviti kolikšna koliËina je potrebna za doloËen uËinek in še 
težje kakšen bo.“
“©koda, ker so mediji kot obiËajno iz zadeve na-
redili velik pomp“ pravi Chloe Collette, lastnica 
trgovine FullMoon, ene izmed  tistih, ki v Am-
sterdamu prodajajo nore gobice. Pravi tudi, da 
so se incidenti z norimi gobicami pripetili, ker so 
osebe uživale vzporedno tudi druge droge. Mu-
rat Kucuksen, Ëigar farma priskrbi polovico norih 
gobic, ki so na voljo po Nizozemski, je zatrdil, da 
bo zaradi te prepovedi utrpel milijonske izgube.
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Dokumentarni film In Pot We Trust je še 

eden v vrsti dokumentarcev, ki govorijo o mari-

huani. Enkrat za spremembo se film ne ukvarja 

s promocijo legalizacije, temveË se zavzema za 

dekriminalizacijo medicinske konoplje širom 

ZDA. Ta bi tako postala dosegljiva vsem bol-

nikom, ki bolehajo za hudimi boleznimi in bi 

jo potrebovali. Poleg tega dokumentarec zelo 

dobro in seveda z dokazi ter preiskavami pod-

krepljeno, ovrže tradicionalne mite povezane z 

uporabo marihuane - predvsem o efektu na kratkoroËni spomin in mo-

toriËne sposobnosti ter drastiËnih spremembah osebnosti. Svoje delo 

opravi celostno, brez predsodkov in s predstavitvijo argumentov obeh 

strani. Vsebuje intervjuje z ljudmi, ki dokazujejo in spodbijajo trditve 

in teorije iz obeh spektrov. Dokumentarec nikoli ne izpade pretirano 

pridigarski ali vsiljen - predstavi Ëista dejstva in pogosto niË veË kot to. 

Edina kritika na raËun avtorjev bi morda lahko bila ta, da so tekom tega 

dokumentarnega filma uporabniki marihuane nepraviËno prikazani kot 

degeneriranci, nizkotneži in (soglasno) neproduktivni v primerjavi z nji-

hovimi ‘Ëistimi’ nasprotniki. Film, v stilu tipiËne ameriške propagande 

teh stereotipov nikoli ne poskusi ovreËi z zelo preprostim argumentom: 

ti ljudje govorijo o ‘zlorabi’ marihuane in ne ‘uporabi’ le-te. 

Film si lahko ogledate tudi na spletu 

http://video.google.com/videoplay?docid=8522278716457973331.

http://www.waitingtoinhale.org

NOVICE IN ZANIMIVOSTI 

IZ SVETA

PriporoËamo še: 

Organizacija za zašËito divjega življenja je sporoËila šokantno novico, da so kenguruji na robu 
izumrtja. Kenguruje, ki so  najveËji živeËi vreËarji na zemlji, simbol in ponos Avstralije, so sko-
raj iztrebili lovci, pripomogla pa je tudi mati narava, saj so k zmanjšanju številËnosti populacije 
pomagale še prepogoste suše. Predstavniki Organizacije za zašËito divjega življenja opozarja-
jo, da je potrebno nemudoma ukrepati ter ustaviti poboj kengurujev, saj bi ti v nasprotnem 
primeru lahko izumrli že v roku desetih let.

Ena izmed novejših ugotovitev s podroËja as-
tronomije se vrti okoli zvezde OGLE-2006-BLG-
109L, ki je od našega sonËnega sistema oddaljena 
okoli pet tisoË svetlobnih let. Okoli nje namreË 
kroži sistem planetov podoben našemu, dva izmed 
planetov naj bi celo bila izredno podobna Jupitru in 
Saturnu. Martin Dominik iz univerze St. Andrews 
meni, da odkrije takšnega sonËnega sistema priËa 
o dejstvu, da bi tovrstni planetarni sistemi lahko 
bili pogostejši kot si mislimo.
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FLASH! 
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DOGODKI

VËasih je kar težko verjeti, da bo Metalcamp festival letos praznoval že 
peti rojstni dan, peti!!! Po drugi strani pa smo se na metalsko rajanje, ki 
se vsako leto poleti odvija v Tolminu, že vsi navadili in se nam zdi Met-
alcampova prisotnost nekaj povsem samoumenvnega. Lansko leto so nas 
organizatorji festivala presenetili s Ëisto prvimi metalskimi poËitnicami na 
svetu. Festival je trajal kar 7 dni, torej cel teden, vseeno pa se verjetno vsak 
obiskovalec strinja z mano, da je ta teden zelo hitro (morda celo prehitro) 
minil. Tudi letos bo Metalcamp trajal cel teden, od 3. pa vse do 9. Julija. Kot 
se za praznovanje rojstenga dneva spodobi, bo tudi to polno preseneËenj 

in novosti in najveËja je ta, da bosta letos vseh 5 dni delovala kar 2 odra, kar pomeni, da se bo število nastopajoËih precej poveËalo. Dolg seznam 
nastopajoËih bendov, super priložnost za nova prijateljstva, spanja v šotorih, plavanja v reki ter nore noËne zabave na plaži..predstavlja le nekaj 
razlogov zakaj te poletne avanture ne smeš zamuditi!

Bendi, ki bodo nastopili na letošnji ediciji Metalcampa so že znani, podrobne informacije kateri dan in ob kateri uri bo kdo nastopil, lahko najdes 
na www.metalcamp.com. Tokrat bomo predstavili prvo peterico metalske smetane, ki nam bo polepšala letošnje poletje...

Spisku dokonËno potrjenih nastopov na letošnjem Riversplashu v Tolminu sta se pridružili 
še dve renomirani skupini iz ZDA, EASY STAR ALL-STARS, ki so se na vrh moderne reggae 
scene povzpeli z odliËno »obdelavo« albuma kultnih Pink Floydov “Dark Side Of The Moon“, 
poimenovano “DUB SIDE OF THE MOON“ (2003, Easy Star Records),  2006 pa so skupaj s 
priznanimi gosti kot so: Israel Vibration, Horace Andy, The Meditations, Morgan Heritage…) 
ponovno navdušili z albumom “RADIODREAD“ - reggae verzijo celotnega albuma »OK Com-
puter« skupine Radiohead!!! Skupino NEW YORK SKA-JAZZ ENSEMBLE verjetno ni potrebno 
posebej predstavljati, saj so že stari znanci slovenske klubske scene, tokrat pa prviË tudi na 
glavnem odru Riversplasha!!! Kot vsa pretekla leta pa bo organizator tudi tokrat promoviral 
nekaj novega, še neznanega in povsem drugaËnega reggaeja - zatorej ne prezrite nastop sk-
upin AFRODIZIA iz Brazilije ter - LEONES NEGROS iz Mehike!!!      

Festival SOËA REGGAE RIVERSPLASH 2008 bo potekal v idiliËnem ambientu na sotoËju Tolminke in SoËe, od torka, 15. julija pa vse do noËi iz so-
bote, 19. julija, na nedeljo, 20. julija 2008.

SPLO©NE INFORMACIJE: riversplash@vinylmaniarecords.si
INFORMACIJE O STOJNICAH: stands@vinylmaniarecords.si

PRESS: press@vinylmaniarecords.si

VeË o festivalu: glasba nastopajoËih, “linki“ do uradnih spletnih strani avtorjev itd.  lahko sproti spremljate
tudi na naših spletnih straneh
www.myspace.com/riversplash

www.vinylmaniarecords.si 



DOLCE VITA 
PEOPLE
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Projekt Girls Gone Weed je bil ustvarjen z namenom, da svetu z novim pris-
topom pokažemo svoje stališËe do kajenja trave. Ideja se je rodila med vožnjo 
vzdolž Kalifornijske obale, med iskanjem ustreznih valov in lepše zagorelosti. 
Skupina Girls Gone Weed izhaja iz podobnega ozadja, vse smo bodisi Ëistokrvne 
Kalifornijke ali Havajke, ki gojimo ljubezen in popolno spoštovanje do oceana. Vse 
smo delovale v v branži umetnosti, v vseh njenih oblikah, in se posveËale Ëloveku 
kot bitju v vseh njegovih raznolikih manifestacijah.

Imetje, ki smo ga tedaj premogle bi lahko strnili v vrhunsko travo, sonËne žarke 
in vikende. Skupina GGW je sveža, obËutljiva in inteligentna, všeË nam je tavati 
naokrog, plavati, surfati, branje francoske poezije ob ognju, kaditi in gledati dobre 
filme. Raje imamo katerokoli kavo kot tiste predpripravljene iz Starbucksa. Ljubimo 
glasbo, meglene dneve, dobro hrano, urejenost in kajenje.

Med našim potovanjem smo veËino Ëasa kadile, sprašujoË se kako uresniËiti 
svoje sanje, jih spremeniti v pravo gibanje. Tisti hip, ko smo ponovno prestopile 
domaËi prag smo si nabavile URL naslov*, odkupile smo avtorske pravice in sedaj 
konËno, resniËno spreminjamo naše sanje v realnost.

Mislim, da se lahko vsi strinjamo z izjavo, da so motivirani  ‘za-
detki’ (op.p.: kadilci trave) najboljši ljudje, ki jih lahko najdete 
na tem svetu... 
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Vaša strast je torej postala vaše delo?
Skoraj. GGW smo ustanovile za ljudi, Ëeprav imamo dolžnosti do 
svojih služb in se zato ta projekt še trudimo spremeniti v nekaj, kar 
bi nas zaposlilo za polni delovni Ëas. Smo manjša firma z veliko 
ljubeznijo do živih barv in kontrastov. To je tudi naš naËin dokazo-
vanja širnemu svetu, da obstaja tudi drugaËen pristop v dojemanju 
in precej širša, bolj odprta vizija do kajenja trave.

Kaj prodajate? Kako ste si organizirale posel?
Prodajamo obleke, losjone za telo iz ekstraktov konoplje, melodije 
za mobilne telefone in druge zabavne drobnarije. Tukaj v San Fran-
ciscu pa prirejamo tudi zabave. 

Ste že kdaj imele težave s “konformistiËnimi” osebami?
DoloËene osebe pogosto o nas pišejo grdo, vendar je mnogim to 
kar poËnemo všeË. ZaËetna reakcija doloËenih oseb na GGW je bila 
ta, da ženske vidimo kot reËi, predmete, ampak tudi to je daleË od 
resnice. V bistvu je ravno obratno. Smo krepostne ženske odprte 
glave. To je edina absolutna resnica. Upamo, da si nas bodo ljudje 
zapomnili zaradi tega.

Kaj je “Next Pot Model”?
Motivirana, zdrava in predvsem mirna drama. V resnici pa je tako: 
tu v ZDA imamo še enega v vrsti reality showov, televizijski spek-
takel “Next Top Model”. Punce tekmujejo in se borijo, da bi post-
ale naslednji top model. Oddaja je dokaj bedasta ampak zabavna. 
Me izvajamo imitacijo tega showa , z našimi fotografijami in našim 
“zakajenim” stilom. Ljubimo umetnost v vseh njenih oblikah, na 
realnost gledamo s svojimi lastnimi oËmi. Naši modeli so dekleta 
drugaËnega tipa. MelanholiËne, moËne in lepe. Mislim, da lahko 
dosežemo boljše rezultate s takim stilom razmišljanja. Seveda 
je trava pomembna komponenta, ampak ne predstavlja našega 
gibanja v celoti.

Povejte še nekaj za bralce Dolce Vite...
Upamo, da bomo kmalu prišle v Evropo, jo prepotovale in z do-
brimi ljudmi delile kakšen joint. Imamo on-line community, kjer se 
pogosto sreËujemo ter kaj podebatiramo, se sooËimo, glasujemo 
za “Next Pot Model” in rade bi izkoristile to priložnost še za to, 
da povabimo dekleta širom celega sveta, da se nam pridružijo in 
vËlanijo v naše gibanje.  

www.girlsgoneweed.com 
 www.nextpotmodel.com 
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100% COTTON ETNO BAZAAR
Stari trg 26
Ljubljana - Center
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+386 04 202 34 18

GOA BAZAAR
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Ljubljana - Center
+386 01 231 48 64

SMOKING BAZAAR
Mestni trg 10
Ljubljana - Center
+386 (0)41 294 044
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Kako opremiti GROWROOM za celoletno uporabo  

Ker se želi vedno več ljudi konstantno ukvarjati s kvalitetno proizvodnjo rastlin, je edini možni način ta, da opremijo tako 
imenovano growroom indoor (sobo za notranjo gojitev). V nadaljevanju bomo razložili, kako namestiti majhno growroom, 
da bo aktivna celo leto. Le-ta ne predstavlja le najboljše naložbe, temveč jamči bujno cvetenje skozi celo leto ter vam poleg 
tega odkriva razumevanje mehanizmov, ki delujejo v naravi. 

Growroom ni nič drugega kot poskus ustvarjanja določene klime; temperatura, vlaga, pritisk, gibanje zraka in namakanje 
delujejo vzajemno, zato lahko nudijo vsaki vrsti rastline zdravo okolje za optimalno letno rast. Čeprav je ta soba neodvisna 
od zunanje realnosti, je vsekakor važno upoštevati zunanje pogoje zaradi soodvisnosti; morali jo boste torej spreminjati na 
podlagi menjavanja letnih časov. S temi predpostavkami lahko začnete načrtovati posamezne enote, ki bodo kasneje skupno 
tvorile vašo growroom. 

Prvi korak je zagotovo prostor, ki ga boste uporabili v ta namen. To je lahko npr. domača klet, garaža ali zunanji prostor za 
orodje. Gojenje je možno tudi na podstrešju, a je treba pri tem upoštevati, da boste morali v zelo vročem poletju začasno 
prekiniti gojenje, sicer boste težko nadzorovali temperaturo brez klimatske naprave. Če ne razpolagate z nobenim od naštetih 
prostorov, lahko vzamete v poštev growbox (omaro za gojenje), ki jo lahko opremite v katerem koli prostoru, ki ima vsaj 2 
kvadratna metra površine. 

Sledi drugi korak – izprazniti morate sobo, v kateri nameravate vzgojiti rastlinice. To pomeni odstranitev vsega pohištva, tako 
da v prostoru ostanejo le štirje zidovi, pod in strop. Najprej prekrijte tla  z nepremočljivim materialom, nato jih povišajte tako, 
da v sredini zgradite pol metra visok bazenček. Najbolje je uporabiti blatno prevleko, ki jo lahko kupite v vsaki dobri trgovini z 
izdelki za vrtnarjenje, in je odpornejša in trajnejša od navadne plastike. Na točkah, kjer se neprepustna prevleka konča, morate 
obložiti še zidove s črno-belo (omejuje razpršitev svetlobe) ali z belo plastiko. Na ta način boste omogočili odboj in istočasno 
zaprli vse točke, ki bi lahko postale potencialne cone razpršitve (izgube) svetlobe ali ki bi omogočale vstop insektom ter 
živalim. Z enako prevleko na stropu boste lahko ustvarili popolnoma bel ambient z neprepustnim podom. Preden nadaljujete 
prekrivanje s plastično prevleko, si označite mesta, kjer se nahajajo vtičnice in okna, tako boste prevleko na teh mestih brez 
težav izrezali. 

Ko boste nameščali luči/reflektorje, je najbolje, če kavlje najprej pritrdite na strop, in sicer tako da upoštevate velikost oz. težo 
luči/reflektorjev, ki jih boste obesili. V obdobju rasti morate svetila premikati gor in dol, zato vam priporočamo, da na kavlje 
pritrdite verigo, ki vam bo kasneje omogočala te 
premike. To je optimalen in obenem najcenejši 
način za gojenje različnih vrst rastlin v majhni 
sobi.

Svetujemo vam, da ob priklopu luči vsako še po-
sebej priklopite na svoj timer, povezan z vtičnico. 
Na ta način boste lažje nadzorovali prižiganje ter 
ugašanje svetlobe. Naslednji faktor, ki ga moramo 
upoštevati, je gibanje zraka. V majhni sobi bo en 
sam nihajoči ventilator zadostoval za zmerno kro-

Uredil SHANTIBABA
Vzreditelj pri Mr Nice Seedbank. 
Eden največjih svetovnih izvedencev 
genetike in konopljevih semen.
Oče nekaterih najbolj znanih sort na 
svetu, med drugim: 
White Widow-a in Super Silver Haza. 



 • 19

ženje zraka in s tem povzročil rahlo premikanje rastline, ki si bo tako ojačila korenine.Če pa razpolagate z večjo 
sobo, svetujemo, da postavite ventilatorje v diagonali (enega za drugim), tako da povzročite čim izrazitejše 
gibanje zraka. 

Priporočljivo je, da v majhni sobi pustite nekoliko odprto okno ali majhno špranjo pod vrati, da ostaja prostor 
sveže prezračen. Če postavite aspirator, ki ima 3 do 5 hitrosti, malo nad lučmi in zrak prihaja od spodaj (npr. 
izpod vrat), boste popolnoma sposobni uravnavati vlago in temperaturo. Svetujemo vam, da raje vložite denar 
za dober aspirator kot za moderne sisteme osvetljave, ki dosegajo zelo visoke cene zaradi svoje najnovejše 
tehnologije, a ne predstavljajo vedno najboljšega izbora za dobro uspevanje (npr. ohlajevalci zraka ali vode za 
svetilke). Aspirator bo nenazadnje absorbiral svež zrak, posledično pa bo tudi izločil hladnega ali toplega, kar 
predstavlja garancijo za majhne sobe.

Pomnite: če morate odstraniti vonjave, ki izhajajo iz sobe, lahko kupite aspirator s priključenim karbonskim 
filtrom ter uporabite upogljive cevi za usmeritev odpadnega zraka iz sobe. Težava nastopi, ko 
imate v bližini sosede ali živite v istem stanovanju.

Obesite termostat in merilec vlage v notranjosti sobe, ampak ne v bližini izvora 
svetlobe. Na koncu postavite vrč vode z majhno črpalko v notranjosti, tako da bo 
lažje premešati hranljive snovi v vodi ali priključiti cev ter ročno zaliti rastline. Vrč 
vode v growroom-u vam zagotovi, da s sobno temperaturo regulirate tempera-
turo vode brez trošenja elektrike, saj je ni treba vsakič znova greti.

Dopolnite sobo in preizkusite vse njene funkcionalnosti (osvetljavo, 
temperaturo, absorbiranje itd.) vsaj nekaj dni prej, preden začnete z 
gojenjem. Potem ko ste prepričani, da vse deluje optimalno, bo tudi 
vaše gojenje nenaporno. Če se bo med gojenjem kaj zataknilo, boste 
vedeli, da bodo za to krive rastline ali človeška napaka, tega pa ne boste 
pripisali klimatskim pogojem v sobi. V primeru, da bi se pojavile težave, 
vam bodo ta zagotovila omogočila tudi hitrejšo zaznavo in posledično 
rešitev težav med ciklusom gojenja. 

Če boste sledili tem postopkom pri postavitvi growroom-a, boste na 
dobri poti, da postanete vešči in srečni vrtnarji. Knjige, priročniki in 
internet pa vam bodo pomagali pri nadaljevanju poti v tej smeri. 

Shantibaba

P r i m e r a  n o t r a n j i h  g r o w r o o m - o v .



www.pizzerija-ali.si
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BIG BUD MAZAR
Sensi seed bank Dutch passionVS

Big Bud je stara znanka mnogih gojiteljev, saj zagotavlja dober pridelek ter lahko in razmeroma hitro 
gojitev. Kot zagotavlja profesor Ed Rosenthal, je to je mešanica skunka st.1 x afgani, ki izvira iz Portlanda 
v Oregonu. Glede na to, da je precej nestabilna, se razvija z razliËnim fenotipom, ki pa se le v 30% izkaže 
kot originalni big bud. Predniku skunku gre zahvala, da je rastlina krepka in odporna, da zagotavlja 
obilne letine tistemu, ki ima sreËo, Ëe izbere pravi fenotip. Njena moË se opazi pri samem zarodku ali 
podtaknjencih, iz katerih v kratkem Ëasu (že po sedmih dneh) poženejo krepka stebla. Raste hitro in 
bujno, prepoznavna pa je po velikih in širokih listih. Vegetativna faza naj ne bo predolga, sicer se bo 
rastlina skoraj podvojila v Ëasu pred cvetenjem.
Zaradi svoje moËi je odporna proti patogenim/bolezenskim okužbam. Znano je, da paraziti, ki so razširjeni 
v celotni grow room, skoraj ne prizadenejo big buda, Ëeprav so okužene ostale rastlinske vrste. Big bud ima 
visok potencial pridelka ter znatno hitrost cvetenja; v povezavi z doloËenim ≈stratchingom« pa lahko dela 
preglavice gojiteljem v njihovih majhnih grow room-ih. Nekatere neizbežne težave se pokažejo v konËni 
fazi cvetenja, predvsem Ëe jih gojimo v hidru. Da ne škodimo ogromnim in kompaktnim poganjkom, 
skrbimo zanje z dobrim prezraËevanjem, pri tem pa ne smemo pozabiti na znatno mero pazljivosti.
Glede zaznavanja okusa obstaja veË nasprotnih mnenj: nekateri takoj prepoznajo tipiËni skunkov 
priokus, profesorja pa odbija njegova osladnost zaradi priokusa zaËimb. Je zelo dobra sorta, zahvaljujoË 
se razliËnim fenotipom, zato jo prisrËno svetujem novincem, ki lahko z doloËeno previdnostjo dosežejo 
presenetljive uËinke.
Za konec citiram besede nekega starega kalifornjiskega gojitelja iz 70-ih let, Jamesa Hetfileda, ki pravi, da 
je najveËja težava big buda prav to poimenovanje, ki lahko ustvari velika priËakovanja, veËkrat brez pravih 
temeljev, nasprotno pa lahko tudi razoËara. No ... jaz in profesor se s tem popolnoma strinjava.

Poudarjamo, da sta 2 rastlini (big bud in mazar), ki imata enake prednike (afghani x skunk 1), 
lahko popolnoma razliËni tako v strukturalnih kot organoleptiËnih znaËilnostih. Ta drugi primer 
že poznane sorte pa odgovarja okusom tako novih kot starejših znancev; nekaterim se zdi celo 
slastna.
Ta sorta je Ëvrsta in grmiËasta, kar dobro prenese pretirano obrezovanje, toda ne smemo je preveË 
gnojiti. Že pri skromni osvetljavi (pr. 3000 lumen) obrodi kompaktne poganjke in zadovoljiv 
pridelek.  
Ob najboljših pogojih gojenja se razvijejo gosti in polni listi, podobni zrezku. V prvih dneh rasti kar 
eksplodira, toda gojitelj naj se ne prestraši, da bo postal prostor premajhen za rastlino, kajti v fazi 
pred cvetenjem se rast dokaj ustavi. Od posameznega gojitelja je odvisno, kdaj bo pobral pridelek. 
Bo poËakal 60 dni, ko bo rastlina v polnem cvetu, ali se bo to zgodilo nekaj dni prej. 
Celoviti in okusni poganjki, ki v kratkem Ëasu pokrijejo celotno rastlino, imajo odliËen odnos 
cvetnih Ëaš in listov. Zaradi obilnega cvetenje so konËni rezultat veliki poganjki v obliki torpeda ali 
spirale.
ZnaËilne so še njene organoleptiËne lastnosti: mešanica gozdnih aromatov, borovih iglic in 
balzamiËnega priokusa, ki se v outdoor-ju še izostrijo.
V takih okolišËinah nam podarja izjemno obarvanost, ki se spreminja od živo rdeËe do škrlatno 
vijoliËaste. Za ljubimce ognjenih barv in balzamiËnega priokusa je ta rastlina idealna. Zelo homogeno 
in stabilno se predstavlja tudi v ženski razliËici.

Nadaljevanje prihodnjiË ...



Uvod
Uspeh indoor gojenja konoplje se skriva v pravilnem doziranju hranilnih snovi, 
ki so potrebne za kvalitetno uspevanje rastline. Uspešna rast konoplje se ne 
razlikuje, Ëe ji nudimo razliËne pogoje; uspeh je torej enak, Ëe rastlino gojimo  
v zaprtem prostoru ali na prostem.

LuË, zrak, voda, toplota, gnojila in prst so bistveni za vpijanje hranilnih snovi 
in dobro rast. Pomanjkanje enega od teh pogojev pomeni prepreËitev rasti 
in poslediËno takojšnje odmiranje rastline. V indoor ambientih morata biti 
spekter in svetlost luËi pravilna. Zrak naj bo mlaËen, suh in obogaten z oglji-
kovim dvokisom. Rastlina potrebuje za bujno rast veliko vode, a ne pretiravaj-
mo z njo; mora pa substrat vsebovati pravilne doze gnojil. Le ob optimalnosti 
vseh teh pogojev se nam delo obrestuje. Konopljo navadno gojimo enkrat 
letno, toliko Ëasa namreË traja njen življenjski ciklus: seme, ki ga sadimo 
spomladi, bo med poletjem obrodilo visoko in moËno rastlino, ki bo zacvetela 
jeseni ter razvila nova semena. V naravi se postopek razvoja konoplje razliku-
je. Spodnja tabela na grobo opisuje vse faze razvoja.

Tale krepka in zdrava semena  vrste Chronic,  Serious Seeds-a,
so pognala po celonËonem namakanju v vodi. 

MoËna in zdrava sadika požene iz šotne tabletke Jiffy. Kaljeno seme pazljivo vtaknemo v 
luknjico, tako da je konica glavne korenine obrnjena navzdol. 

Kaljena semena položimo v ustrezno luknjo 
na kockah kamene volne in tako prihranimo 

rastlinici vsak presaditveni šok. 

22 •

Sadika Sweet-purple kaže popolnoma sim-
etriËno rast; med vegetativno rastjo se  lahko 

razvije do enajst in tudi veË listiËev. 

Življenjski ciklus konoplje
Po 3 - 7 dneh kaljenja zaËenja faza rasti sadike, ki traja približno en mesec. 
V tem zaËetnem obdobju semena poganjajo ali se prikažejo na površje. Tako 
nastane koreninski sistem, iz katerega vzbrsti stebelce z nekaj listi.

Kaljenje
Vlaga, toplota in zrak aktivirajo njihove odporne zunanje prevleke - fitohor-
mone (citokinin, giberelin ter auksin) v notranjosti semena. Citokinin stimulira 
celiËno razmnoževanje, medtem ko giberelin opozarja na rast. KalËek raste 
s pomoËjo energetske zaloge, ki jo vsebuje prav seme. Kmalu se semenska 
lupina odpre in iz semena navzdol “pokuka“ koreninica, medtem ko kalËek s 
kotiledoni (osnovnimi listi) teži navzgor, proti sonËni svetlobi.

Rast sadik
Vsaka semenska korenina raste navzdol in se širi podobno kot zgornji del 
stebla, navzgor in navzven. Zelo majhne koreninice vpijajo vodo in hranilne 
snovi (kemiËne snovi za vzdrževanje). Korenine rabijo tudi zato, da usidrajo 
rastlino na podlago. Sadike naj bi za optimalno rast dnevno prejemale od 16 
do 18 ur svetlobe.

Vegetativna rast
Za obdržanje vegetativne rasti je zelo važno, da rastlini nudimo dovolj luËi (od 
16 - 24 ur dnevno).

Med zrelostnim procesom korenine pridobivajo specializirane funkcije: osred-
nji in zrelejši deli delujejo kot vodovodni sistem in verjetno se tudi v njih ko-
piËijo hranljive snovi. Konice korenin proizvajajo podaljšane celice, ki se zato 
Ëedalje bolj ugrezajo v zemljo, da poišËejo vodo ter hranljive snovi; enoceliËne 
prašniËne niti korenin so namreË tiste, ki vpijajo vodo in gnojila. Pomanjkan-
je vode pomeni izsušitev ter poslediËno smrt tega dela korenin, ki postane 
še bolj krhek in obËutljiv, Ëe ga premikamo ali izpostavljamo luËi, zraku ter 
neizkušenim in nerodnim rokam. Presaditev naj bo opravljena z izjemno pazl-
jivostjo. 

Tako kot korenine tudi steblo raste v dolžino in poganja nove popke. Central-
ni ali terminalni popek raste naprej v višino: stranski pa se razvijejo v vejice ali 
liste. Steblo deluje kot prevodnik vode in hranljivih snovi od obËutljivih korenin 
do popkov, listja in brsteËih cvetov. Steblo pa Ërpa tudi škrob in sladkor, ki ga 
proizvaja listje po celotni rastlini. Ciklus tekoËin nastaja v peclju, takoj na po-
vršju. Ëe je steblo pretesno prevezano z vrvicami ali drugimi prevezami, se ta 
obtok prekine, rastlina pa se zaduši in odmre. Steblo ob drugih funkcijah daje 
tudi zelo dobro podporo rastlini, saj so njegove notranje stene iz trde celulo-

GOJENJE MARIHUANE
 PRVO POGLAVJE 



Prvotni cvetovi so lahko lahko moškega ali ženskega spola. Grower-ji odstra-
nijo ali uniËijo moške  (lahko jih uporabijo za križanje), ker vsebujejo nizek 
odstotek kanabinoidov (THC, CBD, CBN, itd.). Goji se ženske rastline, ker 
vsebujejo visok odstotek kanabinoidov. 

MatiËna rastlina
Growerji izbirajo rastline ženskega spola zaradi njihove vzdržljivosti, zdravja 
in moËi. Te matrice dobivajo poslediËno 18 do 24 ur luËi dnevno, tako da 
ostanejo v vegetativni fazi. Gojitelji obrezujejo konice matiËnih rastlin, da po-
stanejo bujnejše. Podtaknjencem, ki se na novo razvijejo, pravimo kloni. KljuË 
do uspešnega nadaljnjega cvetenja rastlin ženskega spola je torej gojenje mo-
goËnih matiËnih rastlin. 

Kloniranje
Klone pridobimo iz obrezanih konic vej. PoËakati moramo 10 - 20 dni, da 
poženejo krepke korenine. Ti rabijo veliko osvetljave (18 do 24 ur dnevno), 
da lahko ostanejo v vegetativi fazi rasti. V trenutku, ko se korenina razvije, 
moramo klone presaditi v veËjo posodo (vazo). KonËno so pripravljeni na rast;  
približno od 1 do 4 tednov je ta vegetativna, potem nastopi cvetenje. 

Cvetenje
Na prostem konoplja cveti jeseni, ko krajšanje dolžine dnevov sporoËi rastlini, 
da konËuje letni življenjski ciklus. Med cvetenjem se funkcije rastline spreme-
nijo. Listje raste poËasneje in zaËenjajo poganjati prvi cvetovi. V veËini rastlin, 
ki so na trgu, vzpodbudimo cvetenje s Ëasovno odmerjenim osvetljevanjem; 
in sicer z 12 urami svetlobe in 12 urami teme v dnevu (24 ur). Rastline, ki se 
razvijajo v tropskih pokrajinah, pogosto zaËenjajo poganjati ob veËji svetlobi 
in z manj teme. Cvetovi se razvijejo v zadnji fazi rasti. Ženski cveti, ki niso bili 
oprašeni s pelodom, se razvijejo brez semen (sinsemilla). Med gojenjem plo-
dijo semena ženskih cvetov z moškim pelodom, tista pa,ki niso bila oprašena, 
se naprej napihujejo in proizvajajo smolo ter Ëakajo moški pelod, ki bi jim 
omogoËil zakljuËek ciklusa. Po tednih proizvajanja velikih cvetov in smole pol-
ne kanabinoidov, frustrirane sinsemilla dosežejo najvišjo stopnjo proizvodnje 
THC. Konoplja ali Cannabis je lahko moškega ali ženskega spola. Ko cvetijo, 
tako moške kot ženske rastline, moški pelod pade na ženski cvet in ga oplodi. 
Moška rastlina umre po razpršitvi peloda. Semena se oblikujejo in rastejo v 
notranjosti ženskih cvetov. Medtem ko cvetovi zorijo, ženska rastlina umira. 
Po tem procesu odpadejo zrela semena in klijejo naravno; lahko jih oberemo 
in posadimo naslednje leto.
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Krepke in Ëvrste korenine so svetleËe belo obarvane. 
Korenine, ki prinašajo hranilne snovi, so bele in razcefrane. 

Tale podtaknjenec, ki je pognal korenine, je pripravljen na selitev v lastno vazo

ze. Zunanji vplivi, kot sta npr. dež in veter, premikajo in potiskajo rastlino, in 
tako spodbujajo nastanek trde celuloze  v njeni notranjosti, zaradi katere rast-
lina ohranja svojo pokonËno držo. V zaprtem prostoru, kjer ni vetra in padavin 
(vsaj ne naravnih), je proizvajanje trde celuloze minimalno, zato se razvijajo 
krhka stebla, ki jih navadno podpremo tako, da jih zvežemo na koliËke, pred-
vsem v fazi cvetenja. Ko se listi širijo, zaËenjajo istoËasno proizvajati hranljive 
snovi (ogljikove hidrate). Klorofil (snov, ki daje listom zeleno barvo) spremeni 
ogljikov dvokis iz zraËne, vodne ter svetlobne energije (CO2) v ogljikove hidra-
te in kisik. Temu procesu pravimo klorofilna fotosinteza; da pride do tega po-
java, se mora vodni tok dvigniti od korenine po steblu navzgor, do listov, kjer 
pride v stik z ogljikovim dvokisom. Na spodnji strani lista se nahajajo majhne 
dihalne pore, tako zvane stome, ki prenašajo CO2, da bi slednja od njih dobila 
stik z vodo. Notranje tkivo listov mora ostati vlažno, da pride do fotosinteze. 
Pore se odpirajo in zapirajo, uravnavajo obtok vlage in prepreËujejo dehidri-
ranje. Marihuanini listi so navzven obvarovani z izsušenim površinskim slojem. 
Te pore omogoËajo tudi izpustitev vodne pare in škartnega kisika. Pomembne 
so za zdravo in bujno rast, zato je liste treba vzdrževati in Ëistiti. Zamašene 
pore bi namreË otežile dihanje rastline; to je ravno tako, kot bi poskušal dihati 
Ëlovek z vreËo na glavi. 

Predcvetenje
Konoplja, ki jo vzgojimo iz semena, kaže prve znake cvetenja že po Ëetrtem 
tednu vegetativne rasti. Na splošno se popki pojavijo med Ëetrtim in šestim 
internodijem, gledano iz zemlje navzgor. Rastline konoplje so navadno v celoti 
moškega ali ženskega spola. Spola se razlikujeta po razliËnih cvetovih. 

Moški poganjki se v fazi predcvetenja 
(spoznamo jih po majhni izboklini nad Ëetrtim 

internodijem) razvijejo po približno štirih 
tednih vegetativne rasti. 

Slika kaže stopnjo pred cvetenjem ženske 
rastline: beli pestiËi rastejo iz zelenih cvetnih 

Ëaš, ki so se pravkar razvile. 
Navadno se odvija pozneje od moškega 

Ta velika matiËna rastlina raste v 38-litrski vazi. 
Proizvede lahko veË kot sto podtaknjencev meseËno. 

Ženska rastlina  “HAZE HEAVEN” zaËne 
bujno cveteti. Internodiji na vejicah 

so krajši in iz cvetnih Ëaš rastejo beli ženski 
pestiËi.

Moške rastline cvetijo pred ženskimi, saj  
kažejo prve znake cvetenja že po tednu ali 

veË 
foto obdobja 12h/12h dneva/noËi. 
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©vica: Bolnikom z lateralno amiotrofsko 

sklerozo, ki so sodelovali v neki študiji s 

THC-jem v San Gallovi bolnišnici do poletja 

2007, po zakljuËeni študiji ne omogoËajo 

nadaljevanja zdravljenja s to metodo. 

Odgovorni dr. Markus Weber je opazil, 

da bolnikom, ki trpijo za degenerativno 

boleznijo živËnega sistema, ta terapija ko-

risti, ni pa dobil dovoljenja za nadaljevanje 

terapije.
Weber se boji, da se bodo po konËani 

terapiji ponovno pojavili mišiËni krËi, ki 

jih je ublažil THC. Veliko pacientov ga 

je že zaprosilo za nadaljevanje terapije, 

Ëeprav vedo, da bi to pomenilo kršitev 

zakona. Markus Weber ni edini zdravnik, 

ki podpira uporabo marihuane v zdravst-

vene namene. Dr. Thomas Cerny, profe-

sor onkologije v San Gallovi bolnišnici, 

meni, da je prohibicionizem zgolj politiËni 

problem.

NEM»IJA: ZVEZNI IN©TITUT ZA FAR-

MACEVTSKE IZDELKE IN ZDRAVILA 

NEKATERIM PACIENTOM DOVOLJUJE 

RABO KONOPLJE V ZDRAVILNE 

NAMENE

Zvezni inštitut za farmacevtske izdelke in 

zdravila (BfArM, Bundesinstitut fuer Arz-

neimittel und Medizinprodukte) je junija 

2007 v pismu dal nekaterim bolnikom 

pravico do uporabe kanabisa v zdravst-

vene namene. Bolniki morajo v priloženi 

dokumentaciji priseËi, da je bilo dotedanje 

zdravljenje z jemanjem drugih zdravil 

neuspešno. V primeru, da ni na razpolago 

alternativnih, enako delujoËih legalnih 

zdravil, se s kliniËnega vidika priporoËa 

konoplja.
Pri BfArM-u so bolnikom priporoËali 

tudi, naj naroËijo pripravo konopljinega 

ekstrakta kar v poznani lekarni. Ni pa še 

znano, kolikšna bo cena tega ekstrakta 

in Ëe bo zdravstveno krit. Paciente so še 

prosili, naj umaknejo prošnjo za uvoz 

konoplje iz Holandske. Inštitut je poudaril, 

naj to storijo zgolj ≈zaradi previdnostnih 

razlogov«, sicer jim bo odvzeta podpora, 

Ëe ne bodo preklicali te prošnje. Ëeprav je 

konoplja, ki jo prideluje holandska družba 

Bedrocan, standardizirana za THC in CBD, 

BfArM zagovarja svoje stališËe, da so 

njihove glavne sestavine »nepoznane in 

variabilne«.
 (Vir: Pisma  BfArM-a bolnikom, ki so 

priložili prošnjo za dovoljenje uporabe 

zdravilne konoplje.)

ZNANOST: THC IZBOLJ©A TEK IN 

POMAGA OKUŽENIM Z AIDS-OM 

POVE»ATI TEŽO

Raziskovalci 
iz centra 
Orlando 
Immunology 
iz Floride so 
preuËevali 
dolgoroËne 
posledice 
THC-ja 
(dronabinola) na117 pacientih, okuženih 

z virusoma HIV/AIDS, ki so shujšali zaradi 

bolezni. Bolniki, ki so uživali dronabinol 

v obdobju 3-12 mesecev, so bili vkljuËeni 

v retrospektivno analizo. Dokazali so, da 

THC ni samo izboljšal njihovega teka, am-

pak so bolniki tudi pridobili na teži; omilil 

pa je tudi napade bruhanja.

63% bolnikov je obdržalo ali celo 

pridobilo na kg. Pacienti, ki so leto dni 

uživali THC, so pridobili povpreËno 1700 

gramov. Odstotek bolnikov, ki so izgubili 

tek, se je obËutno zmanjšal; od 71 na 26 

odstotkov že v prvem mesecu uživanja 

in se nato še naprej nižal med potekom 

študije. Odstotek bolnikov, ki so trpeli za 

motnjami bruhanja (38%), se je znatno 

zmanjšal po drugem tednu uživanja.

KANADA: KONOPLJEV EKSTRAKT, 

KVALIFICIRAN ZA ODOBRITEV PROTI 

BOLE»INAM RAKASTIH OBOLENJ

Glede na tiskovno sporoËilo družb GW 

Pharmaceuticals in Bayer HealtCare 

Pharmaceuticals je kanadski minister 

za zdravstvo izdal posebno obvestilo za 

odobritev Sativex-a proti boleËinam, ki 

jih povzroËa rak. Sativex se v Kanadi že 

prodaja za simptomatsko lajšanje nevro-

patskih boleËin pri multipli sklerozi.

Indikacija bo sledeËa: ≈Dodatno anal-

getsko zdravljenje pri odraslih bolnikih z 

agresivnim rakom in s srednje-moËnimi 

boleËinami med terapijo z maksimalno 

dovoljeno dozo opioidov proti vztrajni 

osnovni boleËini«. Sativex so razvili v 

angleški GW Pharmaceutics in je pod 

pokroviteljstvom Bayer-ja izjemno komer-

cializiran v Kanadi. Emisija potrjuje novico, 

da je Sativex kvalificiran za odobritev v 

doloËen namen. Odgovor priËakujejo v 

roku šestdesetih dni.

GW je v Evropi pozitivno zakljuËila študijo 

III faze na 177 rakavih bolnikih. ©tudija 

je bila multicentriËna in kontrolirana s 

placebom. Pacienti, 

ki so sodelovali v 

študiji, so bili v fazi 

agresivnega raka 

z boleËinami, ki jih 

niso mogli olajšati 

niti moËni opioidi 

(npr. morfin).

ZDA: Vermont
Razširili so zakon o uporabi konoplje v zdravstvene namene. Do 

sedaj so jo brez strahu pred obtožbo lahko uporabljali le bolniki 

v življenjski nevarnosti. Sedaj pa je dostopna tudi kroniËnim 

bolnikom.

Veda: Poškodba malih možganov

Pri nekem modelu poškodovanih malih možganov miši, s spre-

menjenimi (nepravilnimi) motoriËnimi sposobnostmi, se je THC 

izkazal za koristnega. Uživanje THC je zmanjšal koordinacijski motoriËni deficit, mišiËno 

ravnovesje ter tonus. Raziskovalci sklepajo, da kanabinoidi »lahko predstavljajo novo 

podroËje raziskovanja v terapiji sindroma ataksije malih možganov pri Ëloveku.«

Veda: Pankreatitis

Raziskovalci Univerze v Heidelbergu, v NemËiji, so ugotovili, da so imeli pacienti s hudim 

vnetjem trebušne slinavke poveËano raven kanabinoidskih in endokanabinoidskih recep-

torjev v trebušni slinavki. V študijah, izvršenih na poskusnih miškah s pankreatitisom, je 

kanabinoid kot THC, ki se je vezal na receptorja CB1 ter CB2, zmanjšal boleËine in vnetje.

Veda: THC v znoju

V študiji, opravljeni na 11 rednih uživalcih mari-

huane, so v prvem tednu po abstinenci izsledili 

THC v znoju vseh osebkov v višji koncentraciji 1 

ng/mi. V naslednjem tednu je bil znoj pozitiven 

pri 8 od 11 uživalcev; eden je bil še pozitiven v 

Ëetrtem tednu. Vsakodnevne oralne doze THC 

do 14.8 mg niso pokazale pozitivnih znojnih 

testov, ki bi presegali 1ng/ml. 
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KONOPLJA NA 360°

Čas branja: 3 ½ minut  
Pri branju poslušajte: Vivaldijevo Pomlad

Uporaba v tekstilu in kozmetiki 

Konoplja je odliËna naravna alternativa za tekstilno industrijo. Že v preteklosti 
so to rastlino uporabljali na Daljnem vzhodu: v prazgodovini so jo na Kitajskem 
uporabljali za izdelavo vrvi ter tkanin, FeniËani so svoje ladje opremljali s konopljinimi 
jadri, v obdobju Rimljanov pa so se na sosednjem polotoku pojavili že prvi nasadi 
konoplje za tekstilne namene.

Pri gojenju konoplje v tekstilne namene lahko pridobimo tekstilna vlakna (20%), slamo (10%) in les 
ali kanapul (70%). Rastlina je zelo produktivna, saj je ena izmed najbolj produktivnih v zmernem 
podnebnem pasu: gojenje, ki traja tri mesece in pol, pridela štirikrat veËjo biomaso od tiste, 
ki jo je zmožna pridelati enaka gozdna površina v celem letu. Glede na to, da raste zelo 
hitro, odvzema svetlobo in duši vse ostale trave, ki se nahajajo na terenu, deluje torej bolje od vseh 
kemiËnih herbicidov. Zaradi prihoda sintetiËnih vlaken (nylon, viskoza itd.) je utonila v pozabo še 
preden so nastopili prohibicionistiËni zakoni v prvi polovici prejšnjega stoletja. Danes ne doživlja 
zasluženega povratka samo zaradi zavedanja ekološke problematike, ampak tudi zaradi modernih 
tehnologij, ki lahko njeno vlakno, ki je daljše, krepkejše ter odpornejše od bombaža, poljubno 
obdelajo. Obleke iz konoplje so namreË zelo razširjene in trpežne.

Konoplja je enako uporabna v kozmetiËni industriji, tako s terapevtskega kot estetskega 
vidika. V tem primeru se ne uporabi vlaken, temveË olje iz semen.

Konopljino olje vsebuje zelo visok delež nenasiËenih mašËobnih kislin in gamalinolenske 
mašËobne kisline: približno 75%. AGE predstavljajo najboljše razmerje med omega 6  ter 
omega 3 kislinami (19% alfalinolenske kisline in 57% linolne kisline, torej v razmerju 3 proti 
1). Le-te sestavljajo fosfolipide, ki so potrebni pri sestavi celiËnih membran. Razmerje 3 proti 
1 je prav tisto, ki ga telo zahteva za optimalno celiËno rast. Pomanjkanje AGE povzroËa 
ošibitev kožnega tkiva ter poslediËno ekceme, psoriazo, lušËenje in tudi izpadanje las. 
Gamalinolenska mašËobna kislina je naravno sintetizirana in je kljuËnega pomena kot 
biološki mediator. PrepreËuje poslabšanje EFA metabolizma in pripomore k telesnim 
poravnavam, ki so rezultat genetskih dejavnikov. Encimska aktivnost z leti žal pojema, 
zato moramo gamalinolensko kislino pridobiti od zunaj.

Konopljino olje, ki ga imenujemo ≈deviško olje«, pridobijo s hladnim stiskanjem 
konopljinih semen. V obliki ≈rafiniranega olja« pa je namenjeno bolj izpopolnjenim 
kozmetiËnim formulacijam, kjer je zazeželeno manj vonja in obarvanosti. Za 
konopljino olje sta znaËilni fluidnost in takojšnje vpitje v kožo. Prav zaradi teh 
znaËilnosti je najboljše olje za masaže. Ker vsebuje znaten delež nenasiËenih 
mašËobnih kislin, je odliËno tudi kot sestavina raznih izdelkov (krem, gelov,oleolitov 
itd.), ki so namenjeni negi suhe in dehidrirane kože. Nepogrešljiv je torej v 
kozmetiËnih izdelkih, ki se danes združujejo pod anglosaško denominacijo anti-
ageingov. Konopljino olje je idealno tudi pri sestavi mil in izdelkov, ki jih uporabljamo 
po sonËenju.

Viri: indica.it, canapa.4net.com, Paolo Poggi e Roberta Donadelli 
(Erboristeria Domani - Oktober ‘99) 

 
TIACCACI produzioni  

www.tiaccaciproduzioni.info 

KozmetiËne znaËilnosti olja

Vsebuje zelo visok delež nenasiËenih mašËobnih kislin ter vitamin E.	
Ni mastno.	
Se zelo hitro vpije v kožo.	
Ker je zelo tekoËe, je odliËen posrednik za druge glavne sestavine.	
Obvaruje kožo pred zunanjimi vplivi, ki povzroËajo staranje.	
Navlaži in naredi kožo mehkejšo in prožnejšo.	
Vrne zdelanim lasem sijaj ter poživitev.	
Zmanjša krhkost nohtov.	



• Na voljo v trgovinah Cannabis in na www.headshop.si
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Psihoaktivne živali

V nekaterih andskih naseljih v severnem Peruju se še danes ohranja star obiËaj pobiranja zemeljskih polžev vrste Scutalus, ki se 
najraje ustalijo ter hranijo na halucinogenem meskalinskem kaktusu San Pedro. Na tisoËe takih polžev se kopiËi med dolgimi 
kaktusovimi rebri. Ker se prehranjujejo s to rastlino, postane tudi njihovo meso prepojeno z meskalinom in zato halucinogeno. 
Prebivalci teh naselij so navajeni dobro oËistiti polžke, preden jih skuhajo, tako jih lahko jedo brez posledic. Kljub temu so se 
zadnje Ëase pojavili nakljuËni psihedeliËni primeri zaradi zastrupitve z velikimi koliËinami polžkov, ki niso bili skrbno oËišËeni.

Ti dogodki pa so pomagali pri razjasnitvi skrivnostne umetnosti in vere inkovskega ljudstva Moche, ki je živelo na perujski obali. V 
virih, ki prikazujejo njihove obrede, so prisotni tako polžki že znane vrste Scutalus kot kaktusi San Pedro. Na slikah ljudje pobirajo 
polže z nekakšnimi paliËicami in jih polagajo v košare prav tako, kot to poËnejo še danes.

Moche so poznali halucinogeno moË polžev, zato so jih vkljuËevali v obrede ter med 
verske simbolnosti, zato so kmalu postali pobožna znamenja. Na razliËnih slikah je 
uprizorjen bog Scutalus v kultnih scenah med oboževalci. Medtem ko je to staro vero-
vanje izginilo, je ostal živ obiËaj prehranjevanja z oËišËenimi polži. V teh majhnih nase-
ljih pa so sËasoma pozabili na izroËilo o halucinogenosti polžev, zato niso toËno vedeli, 
zakaj jih je treba preventivno oËistiti, dokler ni prišlo do nakljuËne zastrupitve zaradi 
neoËišËenih polžkov. Šele takrat so razumeli nujnost te kulinariËne tradicije.

Izjemno spoznanje o ljudeh, ki so se omamili tako, da so jedli živali, ki so se hranile z 
drogami, so odkrili med antiËnimi mehiškimi Olmeki. V sveËeniškem centru San Lo-
renza so upodobljene zelo moreËe podobe krastaËe in race. Arheologi domnevajo, 
da jima je bil verski center v celoti posveËen. KrastaËa pripada vrsti Bufo marinus in 
je znana po halucinogenih žleznih izloËanjih. Ceremonialna plošËad v San Lorenzu je 
obkrožena z dvajsetimi umetnimi lagunami. 

Antropologinja Alison Kennedy je odkrila, da so bile te lagune namenjene veliki vzreji krastaË, s katerimi so hranili race. Raca je 
namreË ena redkih živali, ki se lahko brez posledic hrani s temi krastaËami, za ostale so strupene. Ne samo da jih lahko jé, temveË 
v njih prav uživa. Njeno meso tako vsrka krastaËine omamne sestavine, postane halucinogena in vpliva na Ëloveka, ki jo pojé. 
Možno je tudi, da raca metabolizira principe v manj ali bolj moËne sestavine. To meso naj bi torej uživali kot preroški zakrament 
prelata in vernih Moche.
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To predkolumbijsko zanimanje za race naj ne bi bil osamljen primer, kar lahko razjasni neka-
tere odnose, ki jih je Ëlovek vzpostavil z doloËenimi živalskimi vrstami. Dejstvo, da se nekateri 
ptiËi, ki so jih doloËena ljudstva izbrala za predstavnike vraËevega lèta - sokol, orel, gos in 
ostali plovci, žerjav, ibis, sova, krokar - hranijo s krastaËami, naj ne bi bilo nakljuËno.

Od rac do kuncev. Leta 1865 se je pripetil nenavaden primer zastrupitve v Angliji, v 
družini nekega zdravnika. Njegova žena in tašËa sta se znašli v bolni-
šnici s halucinacijami v stanju delirija, potem ko sta pojedli kunca, ki 
ga je zdravnik sam ulovil. Zdravnika so takoj obtožili zaradi zastrupitve 
ter ga priprli in ga tudi izpustili kmalu za tem, ko so se prepriËali, da med 
pripravo jedi ni bil dodan strup, ampak je bilo kunËje meso prepojeno z 
atropinom, glavno sestavino beladone (Atropa belladonna). Kunec je pred 
ulovom zaužil liste te rastline. Znano je, da je kunec ena redkih živali, ki 
se s to rastlino ne zastrupi.

Približno pred desetimi leti se je v neki vasici v srednji Italiji zgodila huda 
intoksikacija. Skupina kmetov je ulovila nekaj žab iz bližnje mlake in jih 
po starem krajevnem obiËaju pripravila in nato pojedla za kosilo. Znašli 
so se v bolnišnici s hudimi boleËinami v želodcu in ostrim priapiz-
mom. Eden od zastrupljenih ni preživel. Kaj se je zgodilo? Mlaka, 
v kateri so živele ulovljene žabe, je bila prenaseljena s španskimi 
muhami, ki proizvajajo kantaridin. Ta snov je že iz preteklosti znana 
kot afrodiziak. V minimalnih dozah so jo uporabljali zaradi njenih znaËilnosti, podobnih viagri. VeËji odmerki te snovi spremenijo 
kantaridin v moËen strup; nekaj o tem bi znali povedati tisti, ki so v prejšnjih stoletjih zaužili prevelike doze in umrli z moËno 
nabreklim falusom. Žabe iz tiste mlake so se torej najedle strupenih muh in tako se je njihovo meso, predvsem mašËoba na repu, 
napojilo s kantaridinom. To spominja na zloglasen ≈žabji rep«, znano sestavino v Ëarovniških kotlih, interpretiran v glavnem kot 
sad fantazije; alkaloidi hrane, ki jo krastaËa požre, se kopiËijo prav v mašËobnem repu. Z izjemo primerov, kjer so živali posredniki 
drog rastlinskega izvora v razmerju do  Ëloveka, pa se v telesu mnogih živali proizvajajo sestavine, ki so psihoaktivne za Ëloveka. 
Proizvaja jih že samo Ëloveško telo. V Ëešeriki se namreË tvori DMT, moËen halucinogen, endorfini in anadamidi (endogeni ka-
nabinoidi) pa skoraj v vseh tkivih Ëloveškega telesa. Seznam drog - halucinogenih, pomirjevalnih, poživljajoËih - ki jih proizvaja 
Ëloveško telo, je zelo dolg: od GHB-ja do halucinogenov, kot so tarasein ter andrenokrom, ki si že utonili v pozabo.

TeoretiËno je možno, da so obstajali kanibali, ki so zaužili Ëloveško Ëešeriko, kar je morda povzroËilo vizionarno stanje podobno 
tistemu, ki ga povzroËa ayahuasca, saj sta v tej žlezi prisotna DMT ter MAO-inhibitor (pinolina).
Naša vednost o živalskih drogah ostaja omejena. Lovci sudanskega plemena Humr v Afriki ne lovijo žiraf zaradi mesa, ampak 
zato, da jim iz teles izrežejo jetra in izvleËejo kostni mozeg. S tema sestavinama pripravijo vizionarni napoj. Kdor ga pije, doživlja 
vizije oËarljivih žiraf, ki mu razodevajo, kje naj lovi ostale žirafe, iz katerih bo izvlekel napoj, da bi v vizijah vnoviË sreËal oËarljive 
žirafe, ki mu bodo odkrile kraje, kjer so ostale žirafe in tako dalje. Legenda pravi, da bo tisti, ki prviË pije ta napoj, celo življenje 
lovil žirafe.  

Giorgio Samorini





PARFUM IZ PC-JA
Vse deluje preko USB-ja. Tu je gorilnik za 
dišeËa olja. Na razpolago sta kar v dveh 
razliËicah: zelen z aromo mete ter rdeË z 
aromo vrtnice. Cena je 5 evrov, le malo 
višja od navadnega dezodoranta.

OREGON SCIENTIFIC PREDSTAVLJA PRVI PRIMEREK 
NEPREMO»LJIVEGA MP3 PREDVAJALNIKA
Imenuje se Mp120, je praktiËen in majhen, raznobarven, 
zaokrožene oblike ter obdan s plastiko, ki omogoËa 
trden oprijem v vsaki situaciji. Namenjen je tistim, ki 
se noËejo odreËi poslušanju glasbe niti pod vodo, med 
plavanjem, na obali ali enostavno pod tušem. Mp3 je 
dobro sestavljen in skoraj brezhibno deluje pod vodo 
(malo manj na površju). Cena je 150 evrov. Ni malo, 
glede na dejstvo, da ima samo 1 Gbit spomina in lahko 
shrani približno 200 pesmi, ampak obËutek, ki ga podari 
pod vodo, upraviËuje tudi to. Ëe pa pesmi v digitalnem 
formatu niso dovolj, se lahko prižge FM frekvenco na 
radiu. To pa je seveda možno le na površju, kajti pod 
vodo se oddajanje ne sliši.

AUDI 4FLEX CONCEPT AVTO
Avto prihodnosti Audi Quattro Concept ni nov model nemške hiše 
obroËev, temveË stilni poizkus, s katerim si je ruski študent Alexey Bykov 
iz Ural State Accademy of Arts and Architecture priboril prvo nagrado na 
Interior Motives Design Awards 2006. Avtomobilska tehnologija temelji 
na dvocilindrskem vodoravnem mehanizmu z ultratehnološkimi naprava-
mi, ki podpirajo okretnico, na kateri sedita dva potnika. Namesto volana 
ima joystick, je zelo udoben in se brez težav prilagodi prevažanju tovora. 
Alexeyev moto je namreË: Emotion is Motion.

AMERI©KA ZNANSTVE-
NA ODPRAVA NA MARS
Ameriško vesoljsko sondo 
Phoenix so izstrelili danes 
zjutraj z raketo Delta iz 
vesoljskega centra v Cape 
Carneval-u. Cilj te znan-
stvene špedicije je ana-
liziranje vode na RdeËem 
planetu. Phoenix je štartala 
4. avgusta ob 5,26 (11,26 
v Sloveniji), na Mars pa 
naj bi prispela 25. maja 
2008. Poskus bo znanst-
venikom razkril marsikaj 
glede prisotnosti vode na 
tem planetu, posebno pa, 
Ëe je nekoË bila v tekoËem 
stanju in Ëe vsebuje or-
ganske molekule. Ta dva 
pogoja bi seveda poveËala 
možnost, da bi se lahko 
razvilo življenje na Marsu.

NOV PISALNI STROJ
22 Pop je modificiran pisalni stroj, ki omog-
oËa pošiljanje elektronske pošte. Na poseben 
list je dovolj natipkati e-naslov naslovnika, 
predmet ter sporoËilo in vse skupaj bo 
poslano v trenutku, ko potegnete iz stroja 
dokonËano stran. Na spletni strani trdijo, da 
se sporoËila tudi prejema, ne razložijo pa, 
kako je mogoËe printati e-maile.

RINSPEED EXASIS, NEVIDNI AVTOMOBIL
©vicarski avtomobilski konstuktor Rinspeed je 
nedavno razkril prve podobe prototipa eXasis, 
novega avtomobila z dvema sedežema, ki sta 
postavljena eden za drugim, z nevidno karoserijo, 
ki tako pokaže celotno mehansko sestavo. Mali 
športni avtomobil izstopa zaradi preprostosti 
designa in gum, ki so loËene od avtomobilskega 
telesa. Oblika cigare spominja na stil dirkaških 
avto union iz 50-ih let, s kanËkom modernih 
buggy terencev. Brezbarvno karoserijo so izdelali 
z ultalahkim plastiËnim 
materialom. Opremljen je 
z bicilindersko napravo za 
pogon 750 cc, zmožna je 
ustvariti moË 150 konjev. 
Naprava za pogon je na-
rejena tako, da uporablja 
kot gorivo bioetanol. 
To seveda znatno zniža 
izpušËanja CO2.

DO SORODNE DU©E Z DALJINCEM
Podjetje OneKeyAway s sedežem v Los Angelesu si 
je zamislilo zabave za samske, ki jih veže zanimanje 
za tehnologijo. Pravila naj bi bila sledeËa: preden se 
gostje predstavijo na kateri od zabav, morajo dopolniti 
vprašalnik, ki ga najdejo na spletu. Za tem podjetje 
prenese odgovore na pravokotne, rdeËe napravice, ki 
so le malo veËje od škatlice vžigalic in jih morajo gostje 
na zabavi nositi kot obeske okoli vratu. Ni nujno, da se 
na zabavi vsi med seboj spoznajo, saj bo dovoj  na-
meriti napravico v osebo, ki ti je všeË. Na napravi se bo, 
odvisno od kompatibilnosti dveh oseb, prižgala zelena, 
rumena ali rdeËa luËka. Edwin Duerte, bankir ter ustano-
vitelj OneKeyAway trdi, da utegne naprava na enak nivo 
postaviti fiziËno in znaËajsko privlaËnost.

KLJU»AVNICA, KI BOLJE 
OBVARUJE DOM
Projekt vpotegljive kljuËavnice (na roËaj) nudi 
veËjo varnost hišnim vratom, s tem da se 
≈umakne« v  vratno plošËo takoj za tem, ko 
ste hišo zaklenili. S tem onemogoËi tatovom, 
da bi vlomili, saj kljuke ni veË.
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Potovanja razširjajo naša razumska obzorja: 
omogoËijo nam izhod iz zaËaranega kroga predsodkov 

lastne države in ne dopušËajo sprejemanja tujih. 
(Charles de Montesquieu)

”Vrt Atlantika”, tako pravijo portugalskemu otoku Madeira, ki 
se nahaja v širnem Atlantiku, približno 1000 km južno od Lizbone 
ter  600 km zahodno od Maroka. Otok je vulkanskega izvora ter del 
arhipelaga Porto Santo, skupaj z istoimenskim otokom ter nekaterimi 
golimi otoËki.

Podnebje je na severu drugaËno kot na jugu, kjer vlada blago, skoraj 
subtropsko podnebje skozi celo leto (poleti med 25 in 35 stopinjami 
Celzija, pozimi nikoli pod 10), medtem ko je sever bolj deževen. Otok 
je dolg 22 km, širok pa 57km. Otoška naselja ter manjša mesta so se 
v veËini razvila ob obali. Notranjost otoka je hribovita, pokrita z mo-
goËnimi gozdovi, tu pa tam je opaziti kakšno samotno hišo ali zaselek. 
Velik del obale konËuje z visokimi morskimi previsi, s Ëermi, ki segajo 
do 4000 metrov v morje.

Glavno mesto je Funchal. Tako so ga imenovali že prvi portugalski 
raziskovalci, ki so tam odkrili velike površine divjega koromaËa. Šteje 
45.000 prebivalcev, z bližnjo okolico okoli 100.000, kar pomeni, da 
v njem živi 40% celotnega prebivalstva otoka. Mesto se nahaja v idi-
liËnem zalivu na jugu otoka in se terasasto širi proti notranjemu griËev-
ju; v noËni osvetljavi je pogled na Funchal edinstven. Med dnevom je 
mesto vedno razgibano, ob vikendih pa je videti veliko prebivalcev tudi 
zveËer. Že v jutranjih urah se ulice napolnijo z ljudmi, ki se sprehajajo 
po liËnih trgovinicah ali veËjih nakupovalnih središËih. (Tudi tu je že za-
koreninjena globalizacija.) Funchal vabi na ogled svojih majhnih, a zelo 
urejenih parkov ter na sprehod po mestnih ulicah, ki so polne majhnih 
kavarn, barov ter restavracij. Veliko je tudi stojnic s svežim sadjem, cve-
tlicami ter spominki, v okolici le-teh pa navadno sreËate skupine starej-
ših prebivalcev, ki kartajo povsod drugod razen na mizi ne.   

Krajani so se izkazali za zelo gostoljubne in simpatiËne ljudi. SreËali 
smo tudi skupino mladih, ki so zelo cenili Dolce Vito. 

Glavno mesto je zelo informatizirano: na razpolago je veliko internet-
nih toËk v obliki wi-fi poleg mnogih  internet-cafe-jev, od koder se 
lahko prikljuËiš na web za zares smešno ceno. Stari del mesta je poln 

MADEIRA
P l a v a j o Ë i  v r t

Potovanja in avanture
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majhnih restavracij, kjer se splaËa jesti tipiËne ribje specialitete (najbolj razširjena je barakuda) ter 
uživati v okusnem otoškem vinu. 

Iz pristanišËa plujejo za Puerto Santo poleg trajektov ladje za opazovanje kitov in delfinov, catamarani 
za ogled otoka ali tipiËna “Santa Maria de Colombo” (zvesta reprodukcija Kolumbove karavele). Nasproti 
pristanišËa se nahaja mestna obalna cesta, v centru ima svoj sedež raznobarven “Mercato dos Lavrado-
res”, na severu pa je še mestni botaniËni vrt. 
Mestna vleËnica pelje na Monte (hrib): znana je zaradi tradicionalnih spustov skozi vas na pletenih saneh, ki 
jih vodijo nori osebki v tipiËnih belih oblaËilih in slamnatih klobukih (vaške ceste so medtem vseeno odprte 
za promet). Cenjena je tudi zaradi botaniËnega vrta “Monte Palace Tropical Garden”, v katerem domu-
jejo visoke palme, kaktusi, tisoËletne oljke, tropske, domaËe ter južnoameriške rastline. V njem so tudi 
oblikovali nekakšen orientalski vrt s pagodami, kanali, mostiËki in uliËicami v japonskem stilu, jezerca s 
krapi koi in vodnimi ptiËi. Na vhodu v trinadstropni muzej razstavljajo umetnine iz Afrike.

Javni prevoz je še kar poceni in je zato najboljši naËin, da se premikamo po mestu in bližnji okolici; Ëe 
pa želimo raziskati celoten hribovit otok (le 10% je nižinski), je treba najeti avtomobil. V 90-ih letih 
so zgradili avtocesto z raznimi mostovi in tuneli, ki je olajšala mobilnost, po drugi strani pa “cemen-
tirala” okolje. Kdor bi rad užival v skritih kotiËkih tega raja, naj si vzame Ëas in se odpravi na vožnjo 
po starih cestah, ki so še vedno v dobrem stanju.

Proti zahodu pridemo v Camaro de Lobos, ki se tako imenuje po morskih levih. Živijo v okolici, a 
so zelo sramežljivi: težko bo katerega opaziti. NedaleË se že uvidi Cabo Girao, drugi najvišji morski 
rt na svetu, ob vznožju katerega stoji Faia dos Padres , “Zemlja sveËenikov”. Tukaj pridelujejo 
najboljše vino Madeira (sladkasto vino, podobno marsali). Do leta 1998 je bila ta toËka dosegljiva 
le z morja, sedaj pa vas na vrh popelje panoramsko dvigalo iz stekla. Še bolj proti zahodu, mimo 
plantaž banan in majhnih ribiških naselij, pridemo do Calhete, kjer se nahajata edina pešËena 
plaža v zalivu (ostali dve sta umetni) ter turistiËno pristanišËe, ki nudi razne športne aktivnosti. 
Takoj potem je Paul do Mar, raj za surf. V tem zalivu se lahko pojavijo valovi, visoki tudi veË 
metrov: surfisti v vodi so le dodatek prekrasnemu naravnemu prizoru. Mali zaselek na robu 
visokega prepada je vedno sameval, saj je bil do 60-ih let dosegljiv le z morske strani. Paul do 
Mar je najpomembnejši ribiški center na otoku, zato se tam poslediËno nahajajo najboljše 
ribje restavracije celotne Madeire.

Ozke in vijugaste cestice med gozdovi nas peljejo do Porta da Moniz, najsevernejšega dela oto-
ka. Od obale se širi skalnata pokrajina, sredi katere so zgradili restavracijo in akvarij. (PriporoËamo ogled.) 
Nekoliko naprej zagledamo visoke previsne skale, ki obkrožajo kompleks naravnih bazenov, polnih kristal-
no Ëiste vode (vkljuËno z ribami), ki jo vedno znova zagotavlja plimovanje. Ta kraj je idealen za sprostitev 
pod toplim soncem, za skok v vodo ter uživanje ob krasnem razgledu ter moËnih pljuskih vode.

Proti vzhodu, v Sao Vicente-ju, ima svoj sedež vulkanologija, ki odkriva nastanek oz. izvor otoka ter nudi 
vodene oglede vulkanskih jam, ki so nastale  pred 400.000 leti s prenehanjem delovanja vulkanov in razlivan-
jem tekoËe lave  proti morju. Merijo približno 1 km; med ogledom jam pa se spustite le do 700 m globine. 

Bujni gozdovi v notranjosti otoka skrivajo razliËne naravne lepote: najvišja vrhova sta Pico do Arieiro (1818m) 
in Pico Ruvio (1861). Vas Curral das Freiras se nahaja v globoki dolini na višini 1000 metrov in je bila zgrajena 
v obdobju gusarskih napadov, tako da so se prebivalci lahko zašËitili. Danes je znana po kuharskih dobrotah, 
katerih glavna sestavina je tipiËen kostanj. Izjemni gozdovi vabijo na ekskurzije po raznih stezicah, ki preËkajo 
otok: najbolj prehojene so tiste v okolici Levadas (ki ima umeten sistem slapov). Camacha je znana po tradicio-
nalni obrti pletenja slame: tu izdelujejo izdelke vseh vrst. Na glavnem trgu se nahaja eden od mnogih prostorov, 
kjer te posebne izdelke prodajajo neposredno, istoËasno pa, tiste bolj umetniške, tudi razstavljajo. Proti severo-
vzhodu naletimo na naselje Santana, ki ga je UNESCO pred nedavnim razglasil za svetovno dedišËino. Zasluga 
za to Ëast gre majhnim, tipiËnim hišam iz kamna, s slamnato streho, ki sega do tal; še danes v nekate-
rih živijo ljudje, po veËini pa so jih prenovili v turistiËne namene. 

Ponta de Sao Lourenco je ime najvzhodnejšemu rtu na Madieri. Je skalnat in hribovit polotok z mnogi-
mi Ëermi, ki se dvigujejo iz morja. Postal je naravni rezervat, saj je veËinoma neobljuden. Ekskurzija po 
tem skalnem poboËju nudi razgled na odprto morje, po drugi strani pa na celoten otok. Ob jasnih dne-
vih je videti celo otok Porto Santo, ki je oddaljen 70 km. 
Ob vznožju te pokrajine se nahaja Canical z zanimivim muzejem o lovu na kite; odprtim od leta 1981 (ko 
se je ta vrsta lova konËala), trgovsko pristanišËe ter madeirska prosta carinska cona. 

Približno 3 km proti jugu pridemo v Machico, drugo najveËje otoško mesto, zgodovinsko pa najzanimivejše: 
prvi portugalski raziskovalci so namreË pripluli prav v ta zaliv. Tu se nahajajo tudi najstarejše cerkve in dve utr-
dbi, ki sta bili zgrajeni v obdobju gusarskih napadov. Med vrnitvijo proti Funchalu gremo skozi majhno ribiško 
naselje Santa Cruz z majhno tržnico in prodno plažo, obkroženo s palmami in zapušËenimi Ëolni na suhem. V 
okolici se nahaja otoško letališËe, ki so ga poveËali leta 2000. 2781-metrska proga je bila zgrajena na morju in 
sloni na stebrih ter cementnih plošËah, kar omogoËa pristajanje in vzlet veËjih letal. V primeru linijskih letov iz Ita-
lije moramo upoštevati vmesni pristanek v Lizboni. Preživeti poËitnice na tem otoku, celo izven sezone, se vsekakor 
prav zares splaËa. 

Uredila EVELIN & MAURIZIO
Info: http://www.madeira-web.com
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Avtonomni kulturni center Metelkova mesto je širom Slovenije in sveta znano središËe 

umetniškega in rokodelskega ustvarjanja, politiËnega delovanja in neodvisne kulturne 

produkcije s podroËja glasbe, gledališËa, slikarstva, videa, stripa, kiparstva in drugih umet-

nosti. Znan je tudi kot sprošËen in navdihujoË družabni prostor, ki je pred petnajstimi leti 

nastal z zasedbo bivše vojašnice  jugoslovanske armade.

Sprehodimo se iz severnega dela proti južnemu na Trg brez zgodovinskega spomina.

Ob Maistrovi ulici se razprostira zelenica imenovana Hajlends park- nekakšen metelkovski 

otroški vrtec na prostem, ki najmlajšim obiskovalcem ponuja vrsto izvirnih igral: arheološko 

najdišËe Psevdes II, tobogan, ki se v hipu prelevi v Zmaja, razna gugala in zasidrano plezalo 

Zakleta barka.

Pokukajte v Klub SOT 24,5, ki ga vodijo Ëlani Društva za teorijo in kulturo hendikepa 

.  Prirejajo filmske veËere, razstave, predavanja in delavnice. V isti stavbi se nahaja klub 

Monokel, ki je namenjen druženju, socializaciji, programskemu snovanju ter promociji 

lezbiËne kulture in življenjskih slogov. Naslednja vrata vodijo do kluba Tiffany, kjer orga-

nizirajo razstave, filmske veËere in pogovore za geje. Odprt je priložnostno (recimo ob 

preventivnih akcijah proti širjenju AIDS-a, umetniških veËerih, itd.), ob petkih in sobotah 

pa le s predhodno najavo. 

Tik ob vhodu iz Masarykove ulice se nahaja najveËja  koncertna dvorana na Metelkovi, 

ki se ponaša z letnim odrom. Vsako leto gosti veË kot sto uveljavljenih domaËih in tujih 

žanrsko razliËnih zasedb alternativne glasbe. 

Raznolik glasbeni program, koncerte in DJ veËere, obËasno pa multimedijske projekte, 

prireja klub Cannel Zero. V klubu domuje tudi (dobesedno) Najmanjša galerija. 

Dnevno je odprta Galerija Mizzart, vsak drugi petek v mesecu pa k obisku vabi ljubitelje 

trance glasbe.

Metelkova mesto
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Ëe vas zanima podroËje radikalne družbene teorije in kritike ter osvobodilnih gibanj si lahko izposodite raznovrstno literaturo 

v ©kratovi Ëitalnici, ki se nahaja v bivšem bibliobusu PotujoËe knjižnice. Bibliobus je svojo konËno postajo našel v zeleni oazi za 

stavbo Pešaki in poleg stripov, umetniških katalogov, tuje beletristike nudi tudi, v razliËne jezike prevedeno, slovensko literaturo.  

V središËu Metelkove stoji lesena hiška, ki se imenuje Jalla Jalla. Ëez dan in ob veËerih gosti raznorodne godbe sveta. Na svoj 

raËun pa pridejo tudi privrženci modernejših plesnih ritmov.

Na trgu brez zgodovinskega spomina lahko od ponedeljka do sobote obišËete Klub Gromka. Klub organizira vrsto žanrsko ra-

zliËnih koncertov, DJ in filmskih veËerov, predavanj, umetniških delavnic, gledaliških predstav, stand-up komedij in performansov. 

Ljubitelji sodobne umetnosti lahko v sak ponedeljek in torek od 17.00 do 20.00 in v sredo, Ëetrtek in petek od 21.00 do 24.00 

obišËete Galerijo Alkatraz.  Predstavili se vam bodo mladi umetni s svojimi eksperimentalnimi deli in  site specific projekti v ra-

zliËnih pristopih in medijih. 

Pod zanimivim nadstreškom se nahaja Menza pri koritu, ki  daje prednost svežim in izvirnim godbam; eksperimentalni glasbi, art 

rocku in etnu razliËnih dežel. Nudi tudi DJ in literarne veËere, okrogle mize, plesne, gledališke in obËasno cirkuške predstave. V 

dnevnem Ëasu Mladinski kulturni center Menza pri koritu otrokom in mladim nudi brezplaËne delavnice in dostop do interneta, 

gledališkim in glasbenim skupinam pa služi tudi kot vadbeni prostor. 

Nad Menzo pri koritu se nahaja [A] Infoshop, ki je socialni prostor za raziskovanje in razvijanje teorije ter prakse anarhistiËnih 

gibanj vzpodbuja izmenjavo informacij (predavanja, pogovori, sreËanja, filmske projekcije, literatura, brezplaËen internet) ter 

»free shop«. Odprt je  vsak torek, Ëetrtek in petek od 18.00 do 21.00. 

Težkometalce, od Ëetrtka do sobote, gosti Bizarnica pri MariËi. 

Wall of Fame (obzidje med mladinskim hotelom Celica in Metelkovo ulico.) je grafiterska galerija na prostem, ki se spreminja iz 

dneva v dan, še raje pa iz noËi v noË!

Informacije o programu na Metelkovi najdete na www.metelkova.org 

Pišite nam na: info@metelkova.org
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VSEBINA OGLASOV
predstavitev izdelkov in podjetij
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Novo na Slovenskem tržišËu!
Naravna gnojila Jungle Boost

Proizvajalec:
Jungle-Boost 
Juravorstadt 17
CH-2502 Biel / Bienne
Tel:  +41 (0)32 322 91 54
Fax:  +41 (0)32 322 91 55
Mail:  info@jungleboost.ch
Web:  www.jungleboost.ch

Uradni zastopnik 
in 

grosist za Slovenijo:

              CannaJoy
            Zvezna ulica 1
SI - 9000 Murska Sobota

Tel / Fax:   +386 59 138 530
GSM:  +386 41 856 459
Email:       info@cannajoy.com
Web:        www.cannajoy.com

ADVANCED NUTRIENTS - HAMMERHEAD PK 9/18
Poizkusi in raziskave so “pripeljale“ do ugotovitve, da ni vedno klasiËna mešanica Fosforja in 
Kalija 13/14 najboljša. Strokovnjaki Advanced Nutrients so na trg lansirali nov proizvod Ham-
merhead 9/18, ki zagotavlja “eksplozivno“ cvetenje. Vzrok je novi naËin doziranja, ki predvideva 
višjo koncentracijo Kalija in nižjo Fosforja.
Uporabljeni osnovni elementi so visoke kakovosti.
Prenovljena formula zmanjša razvoj sive plesni, katera se pogosto pojavlja pri visoki koncentraciji 
Fosforja.
Hammerhead PK 9/18 zagotavlja optimalno razmerje med K in P, veËje pridelke in boljšo kako-
vost.

GENERAL HYDRO WATERFARM
WATERFARM je zelo majhen hidro sistem ameriškega proizvajalca 
General Hydroponics. Vaze imajo raznoliko uporabnost. V njih lahko 
imate majhne ali velike rastline. Lahko so v zaprtem prostoru, v dnevni sobi ali v topli gredi. Za doseganje najbolših 
rezultatov je pomembno, da vzdržujete zelo visok nivo kisika v hranilni tekoËini. PriporoËamo temperaturo do 24°C.

PLAGRON GREEN SENASTION - Top Activator
Green Sensation je pospeševalec cvetenja. Uporabljamo ga v zadnjih 4 do 6 tednih obdobja cvetenja. Pri uporabi Green Sensa-
tion-a ne potrebujemo ostalih dodatkov, kot na primer PK 13-14.
Green Sensation daje rastlini vse hranilne snovi, potrebne za bujno cvetenje in fruktifikacijo (razvijanje plodov). Pospešuje proizvodn-
jo sladkorja. Rezultat je maksimalna koliËina glavnih sestavin in bolj kompaktna celiËna struktura. 
Informacije na: www.hempatia.si,  info@hempatia.si, tel: 031 717 085

Novo na Slovenskem tržišËu!
Koncentrirana tekoËa gnojila za višje 

donose in boljšo kvaliteto!

Proizvajalec:
Agrotechniek Metrop
Postbus 169
34 AD Ijsselstein
Netherlands
Tel:                      +31 30 6877 274
Fax:                     +31 30 6877 423
Info email:            info@metrop.nl
Helpdesk email: helpdesk@metrop.nl
Web:                    www.metrop.nl

Celoten koncept izdelave torb PURE je kombinacija med odgovornim ravnanjem z naravo, modernim 
dizajnom, kvaliteto funkcionalnosti in blagohotnostjo uporabnika. 
Primarno so narejene iz naravno pridelanih materialov, katere lahko 100 % recikliramo.
Uporabljamo Konopljo, Juto, Bombaž in Rastlinsko tonirano usnje brez okolju škodljivih ke-
mikalij kot najstarejši resurs za proizvodnjo, katerega pozna Ëlovek! Kot rezultat so vse naše 
PURE torbe, razen zadrg, popolnoma Bio-loško razgradljive.
Ekstremno trpežen material, katerega lahko uporabljate v vseh vremenskih pogojih.
Originalne PURE torbe so izdelane pod strogim nadzorom ISO 9001 in po normativih na Jugu Kitajske 
v bližini Hong Konga. Tam ni nikakršnih otroških delavcev ali delavnic, v katerih delajo bedno plaËano 
delo. V proizvodnji naravnih PURE torb iz Konoplje to garantiramo in drugega ne sprejmemo.
Torej, z naravno PURE torbo iz Konoplje izbereš naravno-prijateljsko in socialno odgovorno alternativo 
na vsakdanjo sintetiko, naftno osnovane najlonske torbe, ipd.…
Originalne PURE torbe so odliËno izdelane, PrivlaËnega videza in PraktiËnega dizajna z zahtevami in 
željami popotnikov, mestnih prebivalcev in z željo po pustolovšËini v mislih.
Uživaj naravne PURE torbice, za naravo od prijatelja & za prijatelje od narave! 
www.naturalmystic.si

Barve: (Gray) Sivo-Plava, (Khaki) Vojaško-
Zelena, (Ice) Sivo-Bela, ( Black) Temno 
Rjava oz. Ërna in (Camel) Oker

Velikost: 21x4x19 cm ali 26x5x23 cm

Na razpolago je veË kot 120 vrst torb, 
torbic, denarnic, ipd.
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Ustvarjalec Horror papirËkov je eden izmed najpopularnejših slovenskih ‘’underground’’ 
umetnikov iz Ilirske Bistrice, poznan po nadimku »ombe. Njegova dela lahko najdemo na 
stenah ‘’underground’’ klubov, na posterjih hardcore in punk bendov iz vseh kontinentov ter 
seveda na njegovih unikatnih T-shirt majicah.
 
»ombe je poznan po svojem edinstvenem stilu in njego-
va dela vas popeljejo na temno stran psihoanalize vse do 
samega vrha psihometriËne lestvice. S kolekcijo Horror 
papirËkov hoËe avtor opozoriti vse ljudi na prisotnost pa-
ralelne realnosti v Ëlovekovi podzavsti, ki je polna fobij in 
temaËnega razmišljanja.
 
Enjoy smoking with papers created by living legend.
NaroËila na: horrorpapers@gmail.com

od 20€ dalje

od 32€ dalje

od 20€ dalje

od 18€ dalje od 18€ dalje

od 13€ dalje

od 20€ dalje

od 15€ dalje

od 17€ dalje

od 18€ dalje

od 13€ daljeod 20€ daljeod 20€ dalje

Vžigalnika ne boste nikoli veË izgubili!
lighterleash.slo@gmail.com
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Viagra ni zgolj seks
Simbol moËi in kreposti? Ne samo tega, temveË tudi ljubezni. Viagra, “modra 
tabletka”, povezana z erotizmom ni le zdravilo za erekcijske nevšeËnosti, ampak vp-
liva tudi na Ëustva in romantiËnost partnerja, ki postane bolj ljubeË, tako z besedami 
kot z dejanji. Ta uËinek gre pripisati sprošËanju oxyticina, “ hormona ljubezni “.
IzloËamo ga ob orgazmu, tako ženske kot moški, in prav ta hormon naj bi spodbujal 
romantiËnost. To je odkrila skupina raziskovalcev z univerze Wisconsin-Madison 
v ZDA. Ameriški znanstveniki so doloËili, da viagra v možganih vzbudi nekakšno 
“kemijo crkljanja”, ki veËa naše romantiËne sposobnosti. S poskusi na laborato-
rijskih miškah so ugotovili, da se je raven oksitocina trikrat poveËala v možganih 
živalih, ki so bile podvržene terapiji. Pri Ëloveku to zdravilo pomaga proti impotenci 
tako, da zaustavi encim, ki ovira krvno cirkulacijo v penisu. IstoËasno pa naj bi 
odvzel zavore izloËanju oksitocina iz možganske hipofize. Skratka, modra pilula 
ne naredi moške le spolno krepkejše, temveË tudi bolj zaljubljene ter pozornejše. 
To lahko pomaga pri utrditvi partnerske zveze in biološko mogoËe razloži, zakaj se 
ljudje zaljubljamo.

V dobri formi z Lap Gym 
Lap gym, zadnja iznajdba v svetu fitnesa, je mešanica zdravja in Ëutnosti. Imate 
dovolj dolgoËasnih treningov v telovadnici in bi se radi preizkusili v neËem novem, 
Ëisto drugaËnem? Je disciplina, ki prihaja naravnost iz Amerike in je ravno prava za 
vas.Tako imenovana lap gym je aerobiËna razliËica zloglasne lap dance. Nova telo-
vadba pa ni ples s slaËenjem, temveË pravcati športni teËaj, ki povezuje kardiovasku-
larno vadbo s telesnimi gibi, in temelji na ovijanju telesa okoli za to primernega 
droga. V telovadnici namreË niso predvideni ne pornografski striptizi ne izumet-
niËena zvijanja, ampak le doloËena tipologija gibov okoli droga, ki jamËi ženski seksi 
postavo. Prepovedane so visoke pete, vaje izvajamo bosi ali s telovadnimi copati, da 
bi zadržali Ëvrst prijem na drogu.

Pismo ženi
Draga soproga, ker se je s teboj nemogoËe pogovoriti, ti glede 
tvoje ženskosti predstavljam svojo statistiko. Med letom sem 365 
dni dajal pobudo, da bi te zapeljal; le 36 krat sem dosegel cilj, kar 
pomeni enkrat na vsakih deset dni.

Izpostavim ti razloge svojih polomov:
- lahko bi zbudili otroke (17 krat);
- bilo ti je vroËe (15 krat);
- bilo ti je mraz (5 krat);
- bila si utrujena (54 krat);
- bilo je prepozno (15 krat);
- si se že odpravila spat (60 krat);
- okno je bilo odprto in bi nas lahko kdo videl (9 krat);
- imela si glavobol (18 krat);
- bolel te je hrbet (8 krat);
- bolelo te je zapestje (2 krat);
- molila si, zato ni bilo primerno (5 krat);
- si se prenajedla (10 krat);
- nisi bila razpoložena (25 krat);
- otrok je jokal (5 krat);
- do poznega si ostala pred televizijo (11 krat);
- bila si pri frizerju (17 krat);
- imela si obiske do poznega (5 krat);
- imela si perilo (5 krat);
- rekla si mi, da vedno mislim le »na tisto« (2 krat).
To je skupaj  329 krat.

Tistih 36 krat, ko mi je uspelo, ni bilo niti zadovoljivo, kajti:
- 15-krat si mi rekla, da potrebuješ denar;
- 6-krat si mi rekla, da sem bil prehiter in sem takoj prenehal;
- 2-krat sem izgubil navdih, ker si pripomnila, da bi bilo treba 
pobeliti strop;
- 1-krat te je zmotila muha;
- 11-krat sem te zbudil, da bi te opozoril, da sem zakljuËil;
- 1-krat sem se zbal, da te je zabolelo, ker se mi je zazdelo, da 
si trznila.

Tvoj mož, ki te zelo pogreša. 
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PRAVILNO ALI NAPA»NO?

Do ejakulacije pride takrat, ko je vzburjenje na višku
Do ejakulacije pride takrat, ko je vzburjenje zelo moËno. To 
je refleks. Pri moških, ki prehitro ejakulirajo, se vzburjenje 
dviga prenaglo, nasprotno pa pomeni, da moški niso dovolj 
vzburjeni, ko se trudijo priti do ejakulacije.

Poželenje se za nekaj Ëasa po porodu zmanjša.
Tako obdobje lahko navadno traja od enega meseca do en-
ega leta. Zato kar brez panike! Pojemanje želje po spolnosti 
je odvisno od raznih faktorjev: povišanja odstotka prolatina, 
hormona dojenja, ki zmanjša libido, baby blues; izËrpanos-
ti, povezane z neprespanimi noËmi; stresa zaradi novih odgovornosti. 
Potreba po fiziËnem kontaktu je potešena z ljubkovanjem dojenËka. Par 
mora najti novo ravnovesje v troje, medtem ko mora novopeËena ma-
mica sprejeti svoje novo telo, ki pa ji ni vedno po godu (nabrekle prsi, 
odveËni kilogrami, raztegnjena koža). Partner se mora izkazati za zelo 
razumevajoËega, ženske pa ne sme obdajati obËutek krivde.

Moški lahko simulira orgazem.
VeËkrat slišimo trditev, da lahko ženske simulirajo orgazem. 
Enako velja za moške. Le 47% moških pravi, da doseže vr-
hunec pri vsakem spolnem odnosu. V nekaj primerih se torej 
tudi moški pretvarjajo! Zakaj? Da ne bi razoËarali partnerke, 
ko so zdolgoËaseni. Da bi se malo stimulirali, moški lahko oponašajo 
stokanje, drhtenje. Ëe je vrhunec hlinjen, moški vsekakor ne bo ejaku-
liral: ejakulacije se ne da simulirati!

V dolgotrajni partnerski zvezi sla sËasoma pojenja. 
Zgodi se celo nasprotno. Ëe je v zvezi prisotna dobra komu-
nikacija, se želja po spolnosti kar veËa. Dejstvo je le, da se 
spremeni bistvo poželenja. RazliËnost je v tem, da si partnerja 
morata priti naproti, da bi zadovoljila željo po spolnosti, ne smeta pa se 
prepustiti zgolj hormonskim vodilom. Priti mora do resniËne izmenjave, 
ki omogoËa globje spoznanje partnerjevih poželenj in zmanjšanja nera-
zumevanja. Užitek v partnerstvu je treba gojiti!
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