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Kalendář necenzurovaný o fáze měsíce • ženy divotvorných účinků v uklidnujicí zelené • testováno na zvířatech
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Kdo sklízí bouři, ten sil jen vítr.
Každá hospodářská krize zvyšuje konzumaci alkoholu, tabáku, antidepresiv a lidé 
riskují v hazardních hrách. To je vládou povolené. Pokud frustraci zaháníte jinak 
než hraním automatů, možná se vyhýbáte placením daní státu. Jste tedy kriminálník. 
No moc se nesmějte a skladujte na suchém místě.
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Malá domů
Jak známo, i nedochůdčata mohou překvapivě dorůst ve velké zvíře. Často stačí jen 
trochu protekčních podmínek a teplé místečko. A za to všechno, co jste jim dali  
dobrého, vám budou chtít přerůst přes hlavu. Pomáhá včasné zastřihnutí vršku. 
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Jak na božské účinky
Ač jsou léčivé účinky konopí známy po staletí, zákon neumožňuje ani farmaceutickým firmám 
používat do krémů a mastí adekvátní množství. Povoleno je zpracovávat pouze technické 
konopí, což zdaleka neobsahuje potřebnou koncentraci thc a cbd. Spolehlivě nespoléhejte  
na nikoho, najděte si recept třeba na internetu a udělejte si to zase sami.
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Příroda je nám drahá
Ano, lidi dokáží ukrást i květinu. Místo pro vysazení tedy pečlivě uvažte. Osvědčené 
jsou fóliovníky babiček, navíc pečlivě sbírají slimáky a naopak je těžké nechat sebrat 
policií je. Příslušníky si totiž často pamatují ještě jako malé grázlíky(bez uniforem)
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Zaostřeno na záhkony
Na rozdíl od alkoholu, konzumace marihuany nevyvolává agresivitu mezi lidmi. 
Naopak - jako analgetikum ji používali už ve starém Egyptě. Tlumí migrény, 
epilepsii,roztroušenou sklerózu,artritidu,křeče.. při dlouhodobém užívání i paměť.  
V dnešní politické situaci zkrátka ideální. 

Kdyby vláda její kontrolovaný prodej povolila a vybrané daně z jejího prodeje tak lepily 
díry ve státním rozpočtu, byla by královnou květin. Jenže to by evropské unijní růže žárlily. 
Zasazujete-li stejná práva na záhoncích pro všechny, doporučujeme občas přihnojit.
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Snídaně v trávě
V trávě snídejte jen s opravdovým přítelem - zřejmě pak spolu zůstanete i po 
zbytek dne. Ráno je lidský organismus citlivý a utlumující účinky tak mají 
větší sílu. Den vám pak uteče jak voda. 
Ranní užívání se tak doporučuje v případech, že potřebujete něco zařídit  
na úřadech, máte všechny potřebné dokumenty v pořádku a očekáváte tedy hladký  
a rychlý průběh. Nebudete pak mít energii zuřit.
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Vzkvétejte
Vydírají vás sousedé udáním? Zjistěte, jestli vás stresují účelově nebo to 
jsou jen hnusní nepřející lidé. Třeba jen škemrají o vaši lásku a pozornost..  
Buďte v pohodě, i kdyby trakaře padaly.
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Kdyby ryby
Napadají vás při hulení kacířské myšlenky? Třeba když stát nemá peníze, proč nezruší 
takovou nákladnou zbytečnost, jakou je Senát? Nebo proč se tak plýtvá s igelitkami? 
Nahraďte okamžitě hulení za opilství nebo hulte víc až k totální schizofrenii. 
Střídmé užívání vede jen k adekvátním depresím.

•  



Za
ri
:

1  2  3     5  6  7  8  9  10  11     13  14  15  16  17  18     

19     21  22  23  24  25  26     28  29  30  
•  •• •  

Drobné neúspěchy vás jen posílí
Na sousedově zahradě je prý vždycky zelenější tráva. Nežárlete. Příklad si z politických 
systémů neberte - ekonomická válka ani deportace škůdců do cizí zahrady nefungují 
dlouho. Zjistěte si o květině co nejvíce a dejte jí podmínky k vývoji.
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Vy chcete vysvětlit, oni vám vytmavit.
Zatkli vás za malé množství? Ujistěte se, že to nebyl heroin. Pokud vás ale vážně 
chtějí pranýřovat za takovou kravinu,jako je držení marihuany, burcujte média  
a rozumné organizace na vaši podporu. Dostanou vás z bláta do louže(tj. pryč z vězení)! Jste 
mučedník, ikdyž v cele máte nájem, jídlo, fitko i sex zadarmo. Ven ani vlastně nespěchejte.
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Kdepak ten ptáček hnízdo má
Opatrnosti však není nazbyt. Vlády nemají peníze. Daně jsou vysoké, takže se zoufalý 
lid snaží co nejvíce neodevzdat. Jak tedy bude chtít vláda peníze získat? Zvýšením 
daňových kontrol a vybíráním pokut za malichernosti. Možná jste líbezní jak orosený 
kvítek za letního kůropění, prachy od vás se ale budou hodit. Takže bacha..
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Kdo by si hrál, ten by nezlobil
Samozřejmě, užívání marihuany je zbytečné, svět stojí za to žít i tak.. Vystačit si  
s normální bulimií a prostým nakupováním. Stahováním nových aplikací do nových věcí. Někoho 
hezky pomluvit. Do něčeho namočit. Nebo vytočit..Vystresovat se společně s partnerem..
Výhružné sliby plnit aspoň o vánocích. No ale dát si občas jointa je taky zatraceně fajn. 


