
Η   Κάνναβις... 
...το κατ' εξοχήν οικολογικό φυτό* 

 

Είναι µια αβλαβής, µη τοξική φυσική 

ουσία µε πολλές ιδιότητες που µας 

παρέχουν την αντικειµενική και 

υποκειµενική δυνατότητα για 

πραγµατοποίηση του οικολογικού 

οράµατος. 

 

Οι ψυχοδραστικές της ιδιότητες εµβαθύνουν, 

ανυψώνουν και διευρύνουν την συνείδηση χωρίς να 

προκαλούν εθισµό, εξάρτηση ή τοξίνωση. (1) 

 

Η νέα βιολογία κατατάσσει την κάνναβη στην 

κατηγορία των ενθεογόνων, ή ψυχοδηλωτικών, δηλαδή 

στις ουσίες διά των οποίων βιώνεται η 

αυτοψυχογνωσία. Όντας ακίνδυνη και ήπια, η 

ψυχοδραστική επίδραση της κάνναβης συµβάλλει στην 

πραγµάτωση του "Γνώθι σ' αυτόν", και οδηγεί στη 

θεογνωσία µέσα από τη συνειδητοποίηση του "κατ' 

εικόνα και καθ' οµοίωσιν". Γι αυτούς τους λόγους, 1 

έως 2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι ανά την υφήλιο 

χρησιµοποιούν την κάνναβη ως µέσον λατρείας, δηλαδή 

ως Αγίαν Κοινωνία. 

 

Η κάνναβις είναι ανανεώσιµη πηγή ενέργειας και 

υλικών (2): 

ο- Οι φυσικές ίνες του φυτού, που δεν είναι 

ψυχοδραστικές, χρησιµοποιούνται από την 

ανθρωπότητα για 6000 χρόνια τώρα γιά την κατασκευή 

σχοινιών, υφασµάτων και χαρτιού, για την κατασκευή 

ρούχων, παπουτσιών, καταλυµάτων, βιβλίων, 

κουτιών, υλικών πακεταρίσµατος, πανιών για σκάφη 
και για την ζωγραφική ("κανναβάτσο"!). 

 

ο- Το κανναβινέλαιο είναι ανανεώσιµη πρώτη ύλη µε 

χρήση στην παρασκευή µπογιάς, βερνικιών, και στη 

παρασκευή λιπαντικών υλικών που, επιφέροντας 

ελάττωση των τριβών σε µηχανές, µειώνουν τη φθορά 

και την σπατάλη ενέργειας. 

 

Η κάνναβις είναι ανανεώσιµη πηγή για 2 καύσιµα τα 

οποία εύκολα παρασκευάζονται µε απλή τεχνολογία: 

 

o- Η ζύµωση και απόσταξη του φυτού προσδίδει εύκολα 

µεγάλες ποσότητες αλκοόλης για χρήση σε µηχανές 

εσωτερικής καύσεως αντικαθιστώντας σε τεράστιο 

βαθµό τα ρυπαντικά καύσιµα πετρελαιοειδών (έχει 

επίσης µεγάλη χρησιµότητα ως ψυκτικόν και 

απολυµαντικόν, και εξέχουσα θέση ως χηµικός διαλύτης 

για κάθε εργαστήριο). Στην παραγωγή εκλύεται 3 φορές 

περισσότερο οξυγόνο από αυτό που καίει στη χρήση 

της, και δεσµεύεται διοξείδιο του άνθρακος, 

επιφέροντας εξισορρόπηση στην τοξική κατάσταση της 

ατµόσφαιρας του πλανήτη µας. Ως "απόβλητον" της 

διεργασίας, δηµιουργείται γλυκόζη που είναι φαγώσιµη. 

(3) 

 

o- Το κανναβινέλαιο είναι καύσιµο πρώτης ποιότητος 

που δεν εκρήγνυται εύκολα (η µηχανή Diesel είναι 

απόγονος της µηχανής πού αρχικά είχε σχεδιαστεί για 

να λειτουργεί µε κανναβινέλαιο!).  

 

Η κάνναβις είναι εξαιρετικό λίπασµα για βιο-

καλλιέργειες, και καλή πηγή νιτρικού καλίου γιά ήπιες 

εκρηκτικές ύλες. 

 

Οι σπόροι της κάνναβης οι οποίοι δεν είναι 

ψυχοδραστικοί, είναι φαγώσιµο τεραστίας θρεπτικής 

αξίας. Η γεύση τους θεωρείται το άκρον άώτον της 

γαστρονοµίας (όχι µόνο από τα καναρίνια!), και η 

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες είναι της τάξεως της 

σόγιας (πού είναι τροφή εκατοµµυρίων ανθρώπων). Ως 

φαγώσιµον, οι σπόροι της κάνναβης (το "κανναούριν") 

παρέχουν τη δυνατότητα να τραφεί ολόκληρη η 

ανθρωπότητα µε τροφές ποιότητος οι οποίες 

συµφωνούν µε το περιβάλλον, αντί να καλλιεργούνται 

σε αντιδιάσταση µε τη φύση. 

 

Οι φαρµακευτικές χρήσεις του φυτού: έχει την 

δυνατότητα να αντικαταστήσει άµεσα 60% έως 70% 

όλων των ψυχοφαρµάκων, και δρώντας θεραπευτικά να 

αναιρέσει τους λόγους χρήσεως τους. Είναι το ιδανικό 

µη-τοξικό φάρµακο για το γλαύκωµα. Σώξει ζωές σε 

παθήσεις όπως η ανορεξία-βουληµία, βοηθά στην 

ανακούφιση από τις τοξικές παρενέργειες της 

χηµειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας στον καρκίνο, και 

από τις παρενέργειες των τοξικών φαρµάκων που 

χρησιµοποιούνται γιά το ΑΙDS. Λειτουργεί κατά του 

άσθµατος και των αναπνευστικών αλλεργιών, βοηθά 

στον αυτοκαθαρισµό των πνεύµονα από την πίσσα του 

τσιγάρου, δρα ως παυσίπονο, ήπιο αντισπασµωδικό, 

ευφοριακό, και σε συνδυασµό µε άλλα φυτά ως 

ασφαλές αναισθητικόν. Είναι ήπιο αντιβιωτικό, δυνατό 

ανοσιογόνο, και έχει χρήση στις µέρες της ροής στην 

περίοδο, στον ανώδυνο τοκετό, και στην επανάκτηση 

της λειτουργίας των µυώνων µέσω φυσιοθεραπείας. 

 

Στην οµοιοπαθητική, έχει χρήση στη θεραπεία της 

νευρασθένειας, της µανίας, επιληψίας, αµνησίας, του 

τραυλίσµατος, στην θεραπεία της 

περικαρδίτιδας, οφθαλµικών και ουρολογικών 

παθήσεων. 

 

Η κάνναβις έχει πολύτιµη χρήση στην προετοιµασία 

για την συνειδητή µετάβαση προς τον θάνατο. Βοηθά 

στην αποτοξίνωση και απεξάρτηση από ψυχοτρόπες 

ουσίες, είναι στήριγµα στη ψυχοθεραπεία (δρα ως 

αναστολέας και επιλύτης των νευρωτικών αναστολών) 

και δυνητοποιεί την ψυχική αυτοεξισορρόπηση. 


