
V Sloveniji se je pojavil nov izde-
lek iz konoplje, olje CBD Al-
lure, ki je »najmočnejše« med 

CBD pripravki, saj je v njem kar dvaj-
set odstotkov učinkovin.

CBD je tudi v Sloveniji popolnoma le-
galna naravna spojina, ker je nepsihoak-
tivna. Deluje protivnetno, uravnava de-
lovanje imunskega sistema, deluje po-
mirjevalno, a ne sedativno, torej brez ne-
želenih učinkov omotice, in zato lajša 
nespečnost. Ima pa še vrsto drugih spod-
bujevalnih učinkov na naš organizem. 
Tako proučujejo vpliv CBD-ja na lajša-
nje težav pri epilepsiji, depresiji, strahu 
in tesnobi, shizofreniji. Rahlo naj bi CBD 
uravnaval in upočasnjeval tudi razvoj 
sladkorne bolezni, predvsem tipa I. pri 
otrocih. Proučujejo pa vpliv CBD-ja tudi 
na številne druge bolezni.

Konopljo in izdelke iz konoplje so sto-
letja uporabljali za hrano, blago za oble-
ko in druge namene ter za zdravje. Zdra-
vilne učinke konoplje, uvrščali so jo med 
najbolj zdravilne rastline, so poznala že 
stara ljudstva; razširjena je bila na Kitaj-
skem in v Indiji. Čeprav je v konoplji več 
kot sto petdeset različnih spojin, kana-
binoidov, pa v osnovi poznamo le dve 
podvrsti konoplje. Ena podvrsta, »in-
dijska« konoplja, vsebuje psihoaktivni 
tetrahidrokanabinol ali THC, druga pa je 
»industrijska« konoplja, ki vsebuje prete-
žno kanabinol ali CBD. Ta je za razliko 
od THC-ja psihoneaktiven.

IZGNANA IZ LEKARN
Še v začetku dvajsetega stoletja so 

obe podvrsti gojili in uporabljali v različ-
ne namene. Izvlečki indijske konoplje so 
bili v več lekarniških pripravkih v ZDA 

in Evropi. Šele leta 1942 so jih umaknili 
iz prodaje. S tem pa so umaknili s tržišča 
tudi izdelke iz cvetnih vršičkov industrij-
ske konoplje, ki vsebuje pretežno le CBD, 
in naredili veliko škodo tej izjemno ko-
ristni naravni spojini.

Zanimivo je, da je CBD izjemno var-
na učinkovina, saj kljub široki uporabi v 
uporabljenih odmerkih od 25 do 200 mg, 
običajno v konopljinem ali olivnem olju, 
nima neželenih stranskih učinkov, torej 
ni zdravju škodljiv.

ANALIZNI CERTIFIKAT
Ni pa vseeno, kateri izdelek s 

CBD-jem uporabljamo. Ekstrakcija 
mora biti izvedena pod kontroliranimi 
pogoji, rastlina mora rasti v biookolju, 
brez pesticidov; ti lahko skupaj s CBD 
preidejo v končni produkt v postopku 
ekstrakcije. Zato je pomembno, da ima 
proizvajalec oziroma prodajalec CBD-
-ja na razpolago tudi specifikacijski in 
analizni certifikat, iz katerega je razvi-
dna kakovost in čistost izdelka s CBD-
-jem. Analiza izdelka CBD Allure Or-
ganics je pokazala, da je 20-odstotno 
CBD olje izjemno kakovostno, saj vse-
buje okoli 21 odstotkov CBD-ja, v sle-
deh ima vse ostale naravne kanabino-
ide, v njem ni psihoaktivnega THC-ja 
(le izjemno malo: 0,046 odstotka). Obe-
nem ima CBD Allure prijeten okus, ni 
pekoč kot večina drugih CBD priprav-
kov, dodano rastlinsko olje pa je vi-
sokokakovostno, tako da CBD Allure 
uvrščajo med najkvalitetnejše v skupi-
ni izdelkov s CBD-jem.

PO KAPLJICAH
V enem mililitru je dvajset kapljic, 

kar pomeni, da je v eni kapljici okoli 10 
mg CBD-ja. Naenkrat lahko vzamemo 
pet kapljic, kar je enako 50 mg CBD-ja. 
Ker pa je CBD izjemno varen, tudi de-
setkratna prekoračitev, torej petdeset 
kapljic, ne more prav nič škodovati. 

Če damo kapljice pod jezik, takoj 
pride do delne absorpcije CBD-ja, del 
pa se absorbira kasneje. Če pa kaplji-
ce pogoltnemo, pride do absorpcije ne-
koliko kasneje, a se vseeno vsa količina 
CBD-ja prenese v organizem.

CBD je v Sloveniji legalna naravna spojina
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KONOPLJA IN ZDRAVJE

CBD je izjemno varna 
učinkovina, saj kljub široki 

uporabi nima neželenih 
stranskih učinkov.

Nadaljevanje na strani 56
Olje CBD Allure (119 €) je na voljo na 
Misteriji.si in 051/307 777.
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elementi – tempo, ritem, har-
monija in melodija – so spro-
ščujoči.

V dveh letih so na poli-
kliniki z glasbo na napotnico 
zdravili štirideset bolnikov in 
izvedli petsto petdeset glasbe-
nih terapij. Vsak bolnik je de-
ležen štirinajstih terapij, vsa-
ka traja dvajset do trideset mi-
nut, izvaja pa se osebno ali v 
majhnih skupinah.

Ravnatelj zagrebške poli-
klinike prof. prim. dr. sc. Go-
ran Krstačić je za Dnevnik hr-
vaške televizije nedavno po-
vedal, da kot prvi na svetu 
načrtujejo bolnikom ponudi-
ti tudi fraktalno barvno-glas-
beno terapijo. Ta vključuje 
posebne fraktalne barvne sli-

ke, ki jih dobijo iz elektrokar-
diografskih zapisov zdrave-
ga srca bolnikov, in posebno 
glasbo, ki jo komponira pia-
nistka. Zaradi glasbe in čarob-
nih slik, ki jih gledajo bolni-
ki, se njihov stres topi, mišice 
se sproščajo, okrevanje srca in 
ožilja poteka hitreje.

Glasbeno terapijo izvaja-
jo tudi na najbolj uveljavlje-
ni alternativni kliniki na sve-
tu, Mayo kliniki v ZDA. Upo-
rabljajo jo, ker je znanstveno 
dokazano, da je strukturira-
na glasbena terapija učinko-
vita kot pomoč pri zdravlje-
nju številnih zdravstvenih te-
žav, denimo pri Alzheimerje-
vi bolezni, avtizmu, depresiji, 
izboljšanju razpoloženja zara-
di izgorelosti, ob kemoterapiji 
ter za sprostitev in zmanjšanje 
posledic stresa. Muzikotera-
pija znižuje srčni utrip, krvni 
tlak in napetosti pri bolnikih 
po srčni operaciji, vstavitvi 
srčnih spodbujevalnikov, srč-
nem infarktu ter pri dojenčkih 
s pljučnimi in dihalnimi teža-
vami. 

 Anja Drašler 

Bolniki so 
presenečeni, da 

lahko glasba tako 
vpliva na njihovo 

vedenje, krvni tlak in 
dnevni ritem.

MARJAN ŠIJANEC
Marjan Šijanec je akademski glasbenik - skladatelj, 

specialist za elektroakustično glasbo, ki se v zadnjih le-
tih posveča terapevtskemu poslanstvu glasbe. Diplomi-
ral je iz kompozicije na ljubljanski Akademiji za glasbo. 
Specializacijo iz elektronske glasbe je naredil v elektron-
skem studiu Radia Beograd, iz računalniškega progra-
miranja pa na Inštitutu za Nuklearno fiziko Vinča. Je za-
četnik računalniške glasbe v nekdanji Jugoslaviji. Razvil 
je posebno algoritmično glasbo, ki se manifestira v svo-
jevrstni kompozicijski tehniki – temelji na integralnem 
serializmu magičnih kvadratov. Za svoje delo je prejel 
številne nagrade. Več o njem na Sijanec.com, pišete mu 
lahko na marjan.sijanec@gmail.com.
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Če želimo, da CBD ugo-
dno vpliva na naše spanje, po-
tem kapljice vzamemo dve 
uri pred spanjem. Za vse os-
tale učinke pa je priporočlji-
vo jemanje petih kapljic zjut-
raj in pet zvečer. Ker CBD ni 
psihoaktivna učinkovina, je-
manje CBD-ja nikakor ne vpli-
va na našo sposobnost vožnje, 
upravljanja s stroji ali koncen-
tracije.

CBD nima vpliva na me-
tabolizem drugih učinko-
vin ali zdravil, zato se lahko 
jemlje tudi hkrati z drugimi 
zdravili. Če zraven jemo bolj 
mastno hrano, začne delova-
ti nekoliko kasneje, a vsa ko-
ličina CBD-ja iz prebavil pre-
ide v telo.

ODPRAVLJA 
RAZVADE

Kar nekaj študij je bilo na-
rejeno glede možnosti, da se 
organizem navadi na CBD, in 
prišli so do presenetljivih re-
zultatov. CBD deluje pravza-
prav ravno obratno: poma-
ga nam odpraviti razvade in 
odvisnost, pa najsi bo to ka-
jenje, odvisnost od alkoho-
la ali drugih snovi. Res pa je, 
da lahko CBD tako ugodno 
vpliva, recimo na boljše spa-
nje, da bomo zato po njem 
večkrat posegli. A odvisnosti 

od CBD-ja, kakršno poznamo 
pri opojnih snoveh in prepo-
vedanih drogah, ni.

Ista vrsta kapljic, kot se 
uporablja za ljudi, je primer-
na tudi za veterinarsko upo-
rabo. Pomnimo le, da morajo 
biti odmerki manjši, do tri ka-
pljice v enkratnem odmerku. 
In seveda, vprašati se mora-
mo, zakaj bi jih dajali živalim. 
Ker CBD deluje rahlo proti-
vnetno, je verjetno smiselna 
veterinarska uporaba CBD-
-ja pri živalih, ki trpijo zaradi 
vnetnih procesov.

TRI MESECE
Običajno predlagajo eno-

mesečni premor po trimeseč-
nem jemanju pri vseh narav-
nih pripravkih, ki izkazujejo 
blago delovanje; le tako lahko 
vidimo, ali izdelek sploh pot-
rebujemo. Če se po preneha-
nju jemanja CBD-ja slabše po-
čutimo, če slabše spimo ipd., 
potem po mesecu dni seveda 
zopet nadaljujmo s trimeseč-
nim jemanjem.

Čeprav ni predkliničnih 
študij na živalih, ki bi doka-
zovale škodljivost CBD-ja na 
plod, pa vseeno, kot tudi za 
mnoge druge učinkovine, 
odsvetujejo jemanje CBD-ja 
med nosečnostjo in dojenjem. 
V tem obdobju naj bi bila tako 
mati kot plod oziroma otrok 
čim manj izpostavljena vsem 
snovem, ki niso nujno potreb-
ne za pravilen razvoj otroka.

Pri res visoki prekoračitvi, 
več kot dvesto kapljic dnev-
no, bi lahko prišlo do rahle 
brezvoljnosti in občutja mišič-
ne nemoči, sicer pa neželenih 
stranskih učinkov ni pričako-
vati. J. V. 

CBD ne ustvarja 
odvisnosti, temveč 

ravno pomaga 
odpraviti razvade in 

odvisnosti.


