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A marihuána
előnyei a
Közösség
számára

szerző (/en/blog/author/sera-jane-ghaly/) : Sera Jane Ghaly

(/en/blog/author/sera-jane-ghaly/) , 2016.10.20 

A legalizálás potenciális előnyeinek

feltárása az egész világon megmutatja,

hogy a marihuána mennyire jótékony

hatással van a modern társadalmi és

gazdasági helyzetre. A marihuána

tudatába vezető út megmutatja egy

növényt, amely hajlandó segíteni a

kö ö é i d t ját Ol l itt
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közösség minden tagját. Olvassa el itt,

hogy többet megtudjon arról, hogy a

marihuána milyen előnyökkel jár a világ

számára.

Képzelje el, hogy volt egy olyan termék, amelyet az
emberek valóban meg akartak vásárolni, és amely
pozitív módon szolgálta őket, és ez utóbbi hozzájárult a
közösséghez. Bár nem tűnik úgy, hogy egy ilyen termék
valóban létezik a kereskedelmi piacon, van. Ezt a
terméket marihuánanak hívják.

Sajnos a világ minden részén a kereskedelmi piacon
található termékek olyan termékek, amelyek nem
feltétlenül szolgálják pozitív módon az embereket.
Például a világon a legkeresettebb termékek közé
tartoznak a mobiltelefonok (http://time.com/92765/10-
best-selling-products-ever/) és a csomagolt vagy
gyorsételek. Ez az a fajta termék, amelyet az emberek
szeretnek vásárolni, és hosszú utat mutatnak a
környezet károsítása (http://visual.ly/environmental-
impact-cell-phones) és negatív egészségügyi
(https://weedseedshop.com/en/blog/know-health-
bene�ts-raw-cannabis-juice/) hatásaik felé. És a
termékek értékesítéséből származó pénzt alig szokták
újra befektetni, hogy pozitív módon szolgálják a
közösséget. Túl gyakran használják fel a nagyobb
pénzügyi növekedés katalizálására vagy
megkönnyítésére anélkül, hogy az emberek és jóléte
szempontjából bármilyen �gyelmet szentelnének.

http://time.com/92765/10-best-selling-products-ever/
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Úgy tűnik, hogy a marihuána megérkezett a globális
piacra ennek megváltoztatásának egyik módjaként. A
valódi kannabiszkultúra a tudat
(https://weedseedshop.com/en/blog/cannabis-
legalization-shifting-consciousness/) teljes változása . Ez
egy módszer arra, hogy ösztönözze az embereket olyan
termék használatára, amely jó közérzetükre szolgál,
miközben pozitív módon szolgálja a közösséget is. A
kormányok arra is számítanak, hogy szert tegyenek a
legalizációra szerte a világon, az adóbevételekből
származó
(http://www.hu�ngtonpost.com/2015/07/06/washington-
marijuana-taxes-70-million_n_7737722.html)
pénzösszeg miatt, amelyet ez utóbbi el fog juttatni. Úgy
tűnik, hogy a marihuána tudatossága mindenki
számára szolgál, és legalizálása révén senki sem veszít.

A növekedéstől a
növekedésig

Az ipari forradalom elhagyta a világot, amely mindig a
pénzügyi növekedésre összpontosított. A pénzügyi
növekedés ezen megszállottsága révén az emberek
elfelejtették a bolygó növekedését, a tudat növekedését
és az életminőséget. A kormányok növekedése azt
jelentette, hogy az év végén növekedni tudott a többlet,
a globális vállalatok növekedése pedig azt jelentette,

https://weedseedshop.com/en/blog/cannabis-legalization-shifting-consciousness/
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hogy növelték a megjelenő termékek mennyiségét és a
bejövő pénzmennyiséget. tovább nőtt, sok más dolog is
kezdett szenvedni.

A bolygó csak egyetlen példája ezeknek a dolgoknak,
amelyek e növekedési modell kezén szenvednek.
Valószínűleg ez az egyetlen olyan dolog, amely
fenntartja az emberi életet jelenleg, de jólétét alig
veszik �gyelembe a pénzügyi növekedés modelljében,
amelyben a világ jelenleg részt vesz. Ugyanakkor az
emberek jóléte is a tét. A világ gazdasági
(https://weedseedshop.com/en/blog/the-economics-of-
marijuana/) helyzete miatt a világ legtöbb emberének
nagyon kevés pénze van, és a világon nagyon kevés
ember rendelkezik ezzel. Ez pusztította el a
társadalmakat, stigmákat
(https://weedseedshop.com/en/blog/breaking-the-
stereotype-of-the-marijuana-user/) okozott a különféle
társadalmi hierarchiák között, és ténylegesen az
emberek közötti szétkapcsolódáshoz vezetett.

https://weedseedshop.com/en/blog/the-economics-of-marijuana/
https://weedseedshop.com/en/blog/breaking-the-stereotype-of-the-marijuana-user/
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A marihuána legalizálása a világ teljes növekedési
modelljét meg fogja változtatni. Célja a növekedés is,
akárcsak minden más növény. A marihuána növekedési
modellje azonban világszerte teljesen más. Növekedési
modellje magában foglalja a föld művelését, az
embereknek a gyógyszer
(https://weedseedshop.com/en/blog/recreational-vs-
medical-marijuana-whats-di�erence/) jó felhasználását
és a közösségnek történő visszaadását. Természetesen
ennek eredményeként a világ némi gazdasági
növekedést tapasztalhat meg, de a gazdasági tényező,
mint fő ösztönző tényező nélkül, a marihuána továbbra
is növeli a bolygó tudatosságát.

https://weedseedshop.com/en/blog/recreational-vs-medical-marijuana-whats-difference/
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Orvostudomány az
emberek számára és
orvostudomány a bolygó
számára

A marihuána legfontosabb útja a legalizálás felé a
gyógyászati   előnyök révén jött létre. Az USA-ban ismét
bevezették a jogszerűségbe, amikor Kaliforniában
gyógyászati   okokból legalizálták
(http://web.stanford.edu/group/hopes/cgi-
bin/hopes_test/medical-marijuana-policy-in-the-united-
states/#state-legalization-%e2%80%93-the-case-of-
california) . Az Egyesült Államok számára ez volt az
orvosi marihuána legalizálásának nagyon hosszú
útjának a kezdete. Nagyon sok módszert találtunk az
emberek marihuána kezelésére, a füstölhető
kannabiszon keresztül az ehető
(https://weedseedshop.com/en/blog/make-
cannabutter-recipe/) kannabiszig és akár a helyi
alkalmazásig
(https://weedseedshop.com/en/blog/make-cannabis-
topicals/) . Számos különféle betegség gyógyítására
használják, beleértve az epilepsziát, az ízületi gyulladást
és a rákot
(http://edition.cnn.com/2015/04/15/health/marijuana-
medical-advances/). Ezenkívül egészségesebb,
kevesebb mellékhatással járó orvosi alternatívát kínál

http://web.stanford.edu/group/hopes/cgi-bin/hopes_test/medical-marijuana-policy-in-the-united-states/#state-legalization-%e2%80%93-the-case-of-california
https://weedseedshop.com/en/blog/make-cannabutter-recipe/
https://weedseedshop.com/en/blog/make-cannabis-topicals/
http://edition.cnn.com/2015/04/15/health/marijuana-medical-advances/
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az emberek számára, és a legtöbb esetben ténylegesen
hatékonyabb lehet, mint ugyanazon állapot
gyógyszerészeti ekvivalensei.

A marihuána hatékony gyógyszer lehet a gyermekek
számára (http://www.nbcnews.com/storyline/legal-
pot/pediatric-academy-now-says-medical-marijuana-
may-help-some-ill-n293176) , különösen azért, mert
nem veszélyes a testre, és nagyon kevés mellékhatással
jár. A marihuánát még csak a technológián keresztül
alakították ki CBD- (https://weedseedshop.com/en/cbd-
products/cbd-oil) ként , ami azt jelenti, hogy az orvosi
felhasználónak nem kell, hogy a THC
(https://weedseedshop.com/en/blog/weeding-
di�erences-thc-cbd/) kannabinoiddal tapasztalt magas
szintje legyen . Ehelyett megtapasztalhatják a CBD
gyógyászati   előnyeit, megkövesedett hatás nélkül. Ez
egy gyógyszer, amely szinte mindenkinek megfelelő.

A marihuána ugyanakkor gyógyszert is kínál a bolygó
számára. Megfelelő termesztés esetén a marihuána
valójában a föld művelésének módja. Ez egy olyan
gazdaság, amely magában foglalja egy olyan növény
termesztését, amely táplálja a bolygót. Olyan időben
élünk, amikor földet ástak ki bányászatra, vagy kivágták
a fákat apartmanházak építéséhez. De ez egy olyan
termék, amelyet a világon az emberek valóban meg
akarnak vásárolni, és amely magában foglalja a föld
megművelését, amelyen azt növekszik. Természetesen
továbbra is vannak olyan marihuána ültetvények,
amelyek peszticideket

http://www.nbcnews.com/storyline/legal-pot/pediatric-academy-now-says-medical-marijuana-may-help-some-ill-n293176
https://weedseedshop.com/en/cbd-products/cbd-oil
https://weedseedshop.com/en/blog/weeding-differences-thc-cbd/
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(https://weedseedshop.com/en/blog/growing-cannabis-

avoid-pesticides-alternatives/) használnak, és
megtermékenyítik a földet, de amint az ezzel
kapcsolatos tudatosság kibővül, a megoldások
nyilvánvalóvá válnak. Ha tudatosan és gondosan
termesztik, a marihuána termesztése valójában valami
pozitív eredmény, amit tehetünk a bolygó számára.

A gazdaság és a
társadalom számára

Magától értetődik, hogy az emberek szerte a világon
szeretnének potot vásárolni. Ez valami, amit az
emberek szeretnek használni, akár gyógyászati, akár
rekreációs célokra, és ezt már régóta használjuk. Nem
nehéz megjósolni ennek a terméknek a gazdasági
előnyeit - az emberek azt akarják, és már régóta
sétálnak sötét utcákon hogy megpróbálják

https://weedseedshop.com/en/blog/growing-cannabis-avoid-pesticides-alternatives/
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sétálnak sötét utcákon, hogy megpróbálják

megszerezni, annak ellenére, hogy a kormányok azzal
fenyegettek, hogy börtönbe helyezik őket. Tehát ez a
pontszám - nem kétséges, hogy ha a marihuána
mindenki számára elérhető a piacon, az emberek meg
fogják vásárolni.

A kormányok természetesen pénzt keresnek azért,
mert az adóbevételek a világ minden részén a
marihuána értékesítéséből származnak. A legalizálás
egyik fő előnye a kormányok számára az, hogy ideje
elkezdeni adóztatni valamit, amelyet az emberek már
szeretnek vásárolni. Másik módon a marihuána táplálja
a gazdaságot azáltal, hogy munkahelyeket teremt
(http://naturalsociety.com/colorados-marijuana-
legalization-creates-10000-new-jobs/) az embereknek
(http://naturalsociety.com/colorados-marijuana-
legalization-creates-10000-new-jobs/) egy olyan termék
számára, amelynek értékesítése sikeres. Így él a
gazdaság mindkét végén, mind az emberek, mind a
kormány szempontjából.

Más módon a marihuána táplálja a közösséget, mivel
egyszerű és egyszerűen gyógyítja a betegségeket az
embereket. Legalább azt kínálja az embereknek, hogy
enyhítsék a tüneteket, és ez még nem rontja az
egészségüket. A világ minden táján vannak olyan
projektek, amelyek bevonják a marihuána iparát, és
programok formájában adják vissza a közösségnek.
Ezek bárhol lehetnek, az droghasználatot szenvedők
számára készített programoktól kezdve a biztonságos
és tudatos marihuána-használat oktatására irányuló

http://naturalsociety.com/colorados-marijuana-legalization-creates-10000-new-jobs/
http://naturalsociety.com/colorados-marijuana-legalization-creates-10000-new-jobs/
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programokig.

A marihuána különbözik a
többi drogtól

A kormányok hosszú ideje megpróbálták a marihuánát
ugyanabba a kategóriába sorolni, mint más tiltott
anyagokat. De az igazság az, hogy a marihuána
valójában különbözik ezektől az anyagokatől. Még óriási
mértékben különbözik a gyógyszerektől, pusztán azon a
tényen alapul, hogy természetes. Noha a kokaint, az
amfetaminokat és a gyógyszerészeti gyógyszereket
gyakran természetes növényi anyagokból nyerik, a
kémiai interferencia nagysága azt jelenti, hogy az
emberi testre teljesen idegen formában érik el a
felhasználót. A marihuána szó szerint szedésre kerül,
majd felhasználásra kerül.

Valószínűleg ez annak a fele annak az oka, hogy a
marihuána ilyen régóta fókuszpontja ennek a
kérdésnek. Ez egy természetes, elmét megváltoztató
(https://weedseedshop.com/en/blog/your-brain-on-
marijuana/) anyag, amely ugyanakkor gyógyszer,
rekreációs mérgező és oktató eszköz. Szinte lehetetlen
tagadni, hogy a marihuána tudata pozitív és ösztönzi az
emberiség fejlődését. A probléma széles körére kínál
megoldást, olyan minőségben, amelyet más drogok
vagy vegyszerek nem nyújtanak. Szó szerint egy eszköz,
amelyet a természet adott nekünk a problémák
megoldására és a környezeti, gazdasági és orvosi
problémák kreatív megoldásának megtalálására. Ennek

https://weedseedshop.com/en/blog/your-brain-on-marijuana/
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Név

Email

a mozgalomnak a jövője a marihuána legalizálásában
rejlik. Ez egy igazi kultúra, amely a kannabisz-használat
tudatosságából fakadhat ki.
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https://weedseedshop.com/en/disclaimer
https://weedseedshop.com/en/country.asp
https://weedseedshop.com/en/return-policy/
https://weedseedshop.com/en/privacy-policy/
https://weedseedshop.com/en/blog/beginners-guide-weed-culture-around-world/
https://weedseedshop.com/en/blog/cannabis-legalization-shifting-consciousness/
https://weedseedshop.com/en/blog/cannabis-legalization-shifting-consciousness/
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Adatvédelmi irányelvek (https://weedseedshop.com/en/privacy-policy/)

A WeedSeedShopról (https://weedseedshop.com/en/about/)

Információ

Lépjen kapcsolatba velünk (https://weedseedshop.com/en/contact-us)

A�liate Program (http://a�liate.weedseedshop.com/)

Gyors linkek

Kezdő magok (https://weedseedshop.com/cannabis-seeds/beginner)

Rendszeres kannabiszmagokat (https://weedseedshop.com/cannabis-seeds/reg)

Magas rablók (https://weedseedshop.com/cannabis-seeds/high-yield)

Beltéri magvak (https://weedseedshop.com/cannabis-seeds/indoor)

Cannabis Cup nyertesek (https://weedseedshop.com/cannabis-seeds/cannabis-cup-winners)

Kültéri magok (https://weedseedshop.com/cannabis-seeds/outdoor)

Cash Crop (https://weedseedshop.com/cannabis-seeds/cash-crop)

Iratkozzon fel hírlevelünkre.

Legyen Ön az első, aki hallja az új termékeket, kedvezményeket és még sok minden mást ...

Kövess minket Facebook (https://www.facebook.com/weedseedshop) 
Twitter (https://twitter.com/weedseedshop)
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