KONOPLJA

Bolniki, ki si goje konopljo, so {e vedno kriminalci

Konoplja zdravi – zaupaj naravi
T

ako imenovana zdravila iz sinteti~ne konoplje, ki jih v Sloveniji lahko zdaj zdravniki
predpisujejo na beli recept,
ki je pla~ljiv, so na trgu le zaradi zaslu‘ka, ne zaradi zdravilnosti. Zdravilna je konopljina smola, ki se prodaja na
~rnem trgu,« pravi Jaka Bitenc, osnovatelj Slovenskega konopljinega socialnega
kluba.
Bitenc razlaga: »Farmacevti zatrjujejo, da so ta sinteti~na zdravila preverjena. Jaz
jim pritrjujem: Seveda so preverjena, saj so zaradi njih v
svetu ‘e smrtne ‘rtve. Zaradi
naravne konoplje, ki je zrasla
na njivi ali vrtu, pa {e nih~e
ni umrl. Naravna konoplja
vsebuje dvesto do tristo kanabinoidov, eteri~nih olj in drugih blagodejnih snovi, ki ena
brez druge ne morejo, saj je
zdravilen ravno njihov koktajl. V sinteti~nem farmacevtskem pripravku pa je le kanabinoid THC, ne vsebuje niti
kanabinoida CBD. Torej ta
pripravek niti slu~ajno ne
more pomagati tako, kot pomaga smola iz naravne konoplje, v kateri so vse snovi
in v kombinacijah, kot jih je
ustvarila mati narava.«
Pristavlja, da je endokanabinoidni sistem del vseh vreten~arjev, tako ljudi kot ‘ivali, saj imamo v telesu CB1
in CB2 receptorje, ki sprejemajo kanabinoide, s pomo~jo
katerih se lahko samozdravi-

»Sinteti~na konoplja v tabletkah torej
ne zdravi, medtem ko naravna konoplja
laj{a bole~ine in slabosti ter hkrati zdravi.«
mo. »^e v svoje telo damo
samo THC, je to samo en kanabinoid od tistih dvesto, tristo kanabinoidov. Ta sinteti~na konoplja v tabletkah torej
ne zdravi, medtem ko naravna konoplja laj{a bole~ine in
slabosti ter hkrati zdravi. Farmacija nas je prevarala tudi s
ceno. En gram sinteti~ne konoplje stane v lekarnah sedemsto evrov, medtem ko
stane naravna konoplja na
~rnem trgu od dvajset do tristo evrov za en mililiter.«
Bitenc se je nedavno pred
slovensko javnostjo izpostavil s plakati s sloganom Konoplja zdravi, zato zaupaj naravi. Na njih mimoido~e tudi

vabi na izobra‘evalno spletno stran Slovenskega konopljinega socialnega kluba
www.sksk.si – tam so objavljeni tudi datumi predavanj
po Sloveniji.
»S plakati, ki jih je v Ljubljani 24, po vsej dr‘avi pa
100, ho~em ljudi zbuditi, da
bi za~eli razmi{ljati z lastno
glavo.« Konoplja kot rastlina
je na slovenskem seznamu {e
vedno razvr{~ena v prvo skupino najhuj{ih drog, v drugi
skupini pa so kokain, kodein,
morfij, opij, metamfetamini
in tudi THC. To uvrstitev so
doslej strokovnjaki utemeljevali z vsebnostjo »izredno
nevarne snovi THC«. S 1. ja-

Plakat Slovenskega konopljinega socialnega kluba – javnost
ozave{~ajo iz lastnega ‘epa, zato
bi bili veseli donacij podjetij.

Jaka Bitenc razlaga, da je zdravilen ravno »koktajl« naravne
konoplje, ki vsebuje 200 do 300
kanabinoidov in eteri~nih olj.

Knjigo dobite na www.misteriji.si

nuarjem letos pa so dopustili,
da je ta ista snov, olje tetrahidroksikanabinol, ki je umetno izlo~ena od vseh ostalih
olj, naenkrat v lekarnah kot
zdravilo.«

SAMOZDRAVLJENJE
S KONOPLJO JE
KRIMINAL
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Slovenska politika je torej
v slepi ulici, pravi. »Samo
farmacija lahko prodaja tabletke, ki vsebujejo THC, navadne dr‘avljane pa nameravajo {e vedno terorizirati zaradi uporabe vsestransko uporabne in zdravilne rastline!
Dr‘ava bolnike, ki si sami
doma vzgajajo rastline in iz
nje pripravljajo zdravilo, namre~ {e vedno obravnava kot
kriminalce. Medtem pa se
trend po svetu obra~a v prid
ljudi, saj vedno ve~ dr‘av
bolnikom dovoli vzgajati konopljo za samozdravljenje in
si iz nje pripravljati zdravila.«
Devina Novak
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