
Konopljino olje, čudežno zdravilo? 
Odkrijte, kako vam lahko ena sama merica 

na dan za vedno spremeni življenje! 
Ste se kdaj vprašali kako je v 21. stoletju mogoče, da se o nekaterih 
zadevah ne govori toliko, ne glede na to kako koristne so? Kaj pa če 

obstajajo določene skupine ljudi, ki nočejo, da bi ljudje izvedeli za to? 
Ja kam pa pridemo, če bi bili ljudje pretirano zdravi! Dajte pomislite! 
Lahko si samo predstavljate, kako bi to vplivalo na tiste, ki služijo z 
izdelavo zdravil. Mnogo ljudi po svetu je mnenja, da bi tudi zdravilo 
za raka že zdavnaj odkrili, če ne bi farmacevtska industrija na vseh 
teh ubogih bolnikih tako fino služila. A lahko bi bilo čisto drugače! 

 

 
Pozdravljeni 
 
Pripravite se! V nadaljevanju boste prebrali šokantno resnico o konopljinem olju! Tako 
šokantno, da boste resnično jezni sami nase, ker tega niste vedeli že prej. Prav tako vam 
bomo že v kratkem na primeru pokazali, kakšni rezultati so bili doseženi. Še prej pa eno 
vprašanje! Koliko ste samo letos zapravili za raznorazne zdravilne pripomočke, mazila, 
kreme, olja, tablete konec koncev? Kako pa ste kaj zadovoljni z rezultati? 
 
Res smo zelo veseli, da sedaj berete te vrstice; kakšno veselje je poslušati zgodbe ljudi, 
ki jim je konopljino olje pomagalo pri njihovih težavah. Verjamemo, da nam boste tako 
kdaj tudi sami poslali kakšno vašo "zgodbo", ki jo bomo seveda potem z veseljem objavili. 
 
Berite naprej, odkrili bomo čisto vse podrobnosti...  
Konopljino olje s svojimi vsebinami predstavlja visoko vredno prehrambeno sredstvo. Olje 
se lahko uporablja še v najrazličnejše terapevtske namene, saj vsebuje tudi tako imenovano 
GAMALINOLENSKO kislino (GLA), ki je pomembna za imunsko odpornost (2 - 4 %); 
povečuje tvorbo prostaglandinov in s tem pospeši zdravljenje vnetnih procesov. GLA 
vsebuje tudi svetlinovo olje in olje borača, olje iz konoplje pa je edino jedilno olje, ki 
vsebuje to res pomembno sestavino. Tako nadomešča razne drage kapsule GLA, ki so 
dostopne na našem trgu. 
 
Primarij Dr. Janez Tasić 

 

 
Zagotovo ste po televiziji že velikokrat videli reklamo za ta in oni izdelek, ki na veliko 
promovira vsebnost Omega3 in drugih zelo koristnih maščobnih kislin. Konopljino olje 
vsebuje idealno razmerje Omega 3 in Omega 6 ter zraven tudi čudežno GLA maščobno 
kislino (Mimogrede, največ GLA najdemo v materinem mleku) in ni je zadeve, ki bi bila podobna 
temu. A se seveda to nikjer ne promovira. Zakaj? Le kaj vam prikrivajo? 
 
Že v kratkem si boste lahko na tej strani prebrali zgodbo o tem kako je konopljino 
olje pomagalo eni naši znanki. "Terapija" trenutno še poteka in ob koncu bomo tukaj 
objavili njeno zgodbo. Čudež, ali pa zadeva res pomaga? 



 
Kakor koli, ona je razlog, da danes berete te vrstice, to enostavno mora priti med ljudi! 

 
Po tem uvodu se sedaj verejtno že sprašujete: "Kako lahko ta zadeva pomaga meni?" 
Konopljino olje vsebuje Omega3, Omega6 in pa GLA, ki ugodno učinkuje pri naslednjih 
zadevah: 

 Neurodermitis 

 Predmenstrualni sindrom 

 Reumatični artritis 

 Diabetična neuropatija 

 Bolezni srca in ožilja 

 Preprečuje strjevanje krvi 

 Reumatoidni artritis 

 Kronično vnetje mehurja 

 Psoriaza ali luskavica 

 Ulcerozni kolitis 
 
Uporaba GLA se priporoča tudi pri spatičnih obolenjih, pri okvari sklepov in motnjah 
gibanja, je v veliko pomoč pri premagovanju bolečin, uporablja se tudi pri bolnikih z 
AIDSom, rakastimi obolenjih, glaukomu, astmi, epilepsiji in še pri mnogih drugih 
bolečinskih stanjih. 
 
 
Prehrambena sestava konopljinega olja je lahko zelo koristna za vaše zdravje. Ime Cannabis 
sativa izhaja iz latinščine in pomeni koristna konoplja (sativa=koristna). Rastline, ki spadajo v 
skupino sativa so večina najpomembnejši pridelki. Koristnost konoplje je res mnogovrstna, od 
vlaken, jedilnih semen, jedilnega olja do medicine. 
 
Uporaba olja v vsakodnevni prehrani zmanjšuje nevarnost srčnih napadov, ker Omega 3 
(alfaLinolenska kislina) zmanjšuje strjevanje krvi in izboljšuje profil holesterola. Ima tudi 
naravne protivnetne učinke, ki so koristni za ljudi z artritisom in avtoimunskimi boleznimi. 
 
Dr. Andrew Weil  

 
Gamalinolenska kislina (GLA) spada med nujno potrebne ali esencialne maščobne kisline 
(EFA=essential fatty acid), ki jih primarno najdemo v rastlinskih oljih. Čeprav so EFA nujno 
potrebne za naše zdravje, jih samo telo ne more proizvajati, zato jih moramo pridobiti sami 
s hrano. EFA so nujno potrebne za: 



 
Delovanje možganov 

 
Rast in razvoj 

 
Zdravje kosti 

 
Stimulacijo kože 

 
Rast las 

 
Regulacijo metabolizma 

 
Vzdrževanje reproduktivnih sistemov 

 
 
GLA lahko razen v konopljinem olju najdemo še v svetlinovem olju, boračevem olju in olju iz 
semen črnega ribeza (poudariti pa moramo, da je konopljino olje edino, ki je tudi jedilno, 
se pravi, da ni nujno, da ga zaužijemo v obliki kapsul!). Preverjene klinične in predhodne 
raziskave ameriških strokovnjakov predlagajo uporabo GLA za spodaj naštete bolezni. 

Diabetes 
GLA kot dodatek lahko podpira delovanje živcev (celična vlakna, ki prevajajo dražljaje) in pomaga 
preprečevati bolezni živcev, ki jih povzroči diabetes; npr. periferna neuropatija, odrevenelost, 
šumenje, bolečine, vročičnost, pomanjkanje občutka v stopalih in/ali nogah. 

Očesne bolezni 
GLA lahko pomaga če imamo suhe oči, npr. Sjögrenov sindrom, kjer imamo simptome sušenja oči, 
suha usta in pogosto tudi artritis tj. vnetje sklepov. 

Osteoporoza 
Pomanjkanje esencialnih maščobnih kislin, vključno z GLA, lahko vodi do osteoporoze. Raziskave 
so pokazale, da dodatek kombinacije GLA in EPA (eikozapentaenojske kislina) pomaga tudi pri 
vzdrževanju ali povečanju kostne mase. Esencialne maščobne kisline lahko povečajo absorbcijo 
kalcija, zvišajo odlaganje kalcija v kosti, zmanjšajo izgubo kalcija v urinu, izboljšajo moč kosti in 
povečajo njihovo rast. Vse to pripomore k izboljšanju kostne mase, torej moči. 

Simptomi menopavze 
Svetlinovo olje in GLA sta zelo popularni pri preprečevanju vročičnih izbruhov. Čeprav še niso 
dokazali prednosti jemanja GLA ali svetlinovega olja, veliko žensk poroča o vidnih izboljšavah. 
Preden začnete jemati GLA v ta namen, priporočamo posvetovanje z zdravnikom. 

Predmenstrualni sindrom (PMS) 



Kljub mešanim rezultatom analiz nekatere ženske z jemanjem GLA občutijo bistveno manjši PMS- 
sindrom. Izboljšana je bila predvsem napetosti v dojkah, občutek depresivnosti, razdražljivosti oz. 
preobčutljivosti ipd. 

Ekcemi, mozolji, akne 
Kar nekaj raziskav je pokazala pozitivne učinke jemanja GLA pri vnetju kože, še posebej pri lajšanju 
simptomov, kot so srbečica, rdečica, luščenje. Ker je od vsakega posameznika odvisno ali mu bo 
GLA pomagala, priporočamo posvetovanje z zdravnikom. 

Alergije 
Ljudje, ki so nagnjeni k alergijam, morajo zaužiti več esencialnih maščobnih kislin; doječe matere, 
nagnjene k alergijam, imajo nižji nivo GLA v mleku za dojenje, otroci nagnjeni k alergijam pa v krvi. 

Revmatični artritis 
GLA lahko zmanjša otekline sklepov, zatekanje in jutranjo okornost; lahko celo zmanjša količino 
zaužitih protibolečinskih zdravil pri revmatičnem artritisu. 

Pomanjkanje pozornosti / hiperaktivna motnja 
(ADHD) 

Čeprav so potrebne še nadaljnje raziskave vedenja otrok, je dieta z omega 3, omega 6 in GLA 
vredna truda. 

Alkoholizem 
GLA lahko domnevno zmanjša hrepenenje po alkoholu in preprečuje poškodbe jeter. 

Rak 
Čeprav obstajajo deljena mnenja, se je GLA izkazala kot koristna pri raku na prsih; nekateri celo 
trdijo, da je koristna pri raku na debelem črevesu in vseh ostalih vrstah raka. Najbolj pomembno 
pa je, da imamo primerno dieto z omega 3, omega 6 in GLA že od mladih let, da lahko poskusimo 
preprečiti nastanek raka. 

Hujšanje 
Neka študija dokazuje, da GLA deluje pri izgubi prekomerne telesne teže zlasti v družinah, kjer imajo 
vsi težave z debelostjo; druge študijo pa so pokazale, da je GLA bolj učinkovita pri ljudeh s hudo 
prekoračeno telesno težo (če smo prekoračili le 10% predpisane teže, nam GLA verjetno ne bo 
pomagala pri izgubi te teže. 

 
Visok krvni pritisk, srčna obolenja 

Študije na živalih so pokazale, da GLA (sama ali v kombinaciji z omego 3) lahko zniža krvni pritisk 
in pomaga preprečiti srčne bolezni. V neki študiji so ljudje z periferno arterijsko boleznijo, tj. blokado 



krvnih žil v nogah, zaznali izboljšanje krvnega pritiska. 

Ulkus (razjeda, čir) 
Predhodne raziskave so pokazale, da bi lahko imela GLA protirazjedne lastnosti. 
Konopljino olje je tudi edino jedilno olje, ki vsebuje neposredna metabolita Linolne in 
alfaLinolenske kisline, to je gamaLinolenska kislina (GLA) in stearidonska kislina (SDA). 
Zaradi tega preprečuje poslabšanje EFA metabolizma in pripomore k telesnimi poravnavami, 
ki so rezultat genetskih dejavnikov, vnosa ostalih maščob, staranja in življenjskih navad. 
 
Velika vsebnost Omege 6 in 3 maščobnih kislin in relativno visok delež fitosterolov je 
koristna 
za kardiovaskularni sistem. GLA se je izkazala za učinkovito pri zdravljenju revmatičnega 
artritisa in aktivnega vnetja sklepov. GLA in vitamin D v konoplji pa sta pravtako koristna v 
preprečevanju in zdravljenju osteoporoze. Še več, proizvodi z veliko EFA lahko pripomorejo 
pri kožnih nepravilnostih, vnetju, izgubi vode iz povrhnjice, srbečici in slabem/počasnem 
celjenju ran; GLA je koristna tudi za atopične ekceme in psoriazo (luskavico). 
 
Dr. Darrell L. Tanelian  
Hladno stiskano konopljino olje igra izredno pomembno vlogo kot prehrambni dodatek 
(linolne, linolenske kisline, GLA). Olje je zelo dobro jedilno olje in je edino jedilno olje, 
ki vsebuje tudi GLA. Lahko je del diete bolnikov z neurodermatitisom. To je še posebej 
pomembno za bolnike, ki imajo težave z jemanjem zdravil.  
 
Dr. Ronald R. Theimer 

 

 

 
Vse prednosti in koristi konopljinega olja in konoplje na spološno vam mediji prikrivajo že 
več kot 70 let. Ja prav ste prebrali! Zaradi raznoraznih političnih in drugih pritiskov so 
gojenje kakršne koli konoplje v ZDA prepovedali že pred drugo svetovno vojno. Temu 
vzgledu je kmalu sledil cel svet (razen svetlih izjem). Se pravi resnico vam prikrivajo že 
dobrih 70 let in skrajni čas je, da jo spoznate.  
Kaj je prava resnica? 
 
Spodaj vidite zbirko povezav, kjer lahko vse te zadeve, ki jih navajamo še enkrat preberete in 
se resnično prepričate, da je to olje po krivem tako zapostavljeno. Čas je da se to spremeni! 
 
www.regenerativenutrition.com www.msmeans.ca www.umm.edu www.guardian.co.uk 
www.naihc.org www.ratical.org www.eco-natural.com Arthritis cure Eczema miracle 
Opazovali smo bolnike z atopičnim dermatitisom (vnetjem kože) oz. ekcemom. Želeli smo 
raziskati, katera vrsta alergije, ki pogosto zahteva tudi zdravljenje, povzroča suho kožo in 
srbečico. Pri tistih bolnikih, ki so uporabljali konopljino olje (dva meseca oralno dve žlici), 
smo opazili vidne spremembe na suhi koži, pri srbečici, na splošno tudi pri celotnem 
izboljšanju simptomov. Pri uporabi konopljinega olja smo prav tako opazili zmanjšanje 
pogostosti influence.  
 
Dr. James Callaway 



Trenutno se opravljajo različne raziskave o vplivu GLA na različne vrste raka. Laboratorijski 
poskusi so namreč pokazali, da GLA in sorodne maščobne kisline ubijejo rakaste celice, ne 
pa normalnih. Omega 6 kislina zavira rast različnih človeških rakastih celic laboratorijsko, v 
telesu pa zavira rast tumornih celic. Ob nemoteni presnovi telo samo tvori GLA iz omega 6 
kisline. 
 
Omega 6 kislina je prisotna v hrani, predvsem v rastlinskih oljih, GLA pa je v hrani prisotna v 
zelo majhnih količinah, največ jo je v materinem mleku. Znano je, da je pri diabetikih 
tvorjenje 
GLA iz linolne kisline onemogočeno, zato je zaželena uporaba prehranskih dopolnil za boljše 
delovanje živčevja ter prevencijo pred obolenjem živcev ob sladkorni bolezni. Prav tako je 
pretvorba omega 6 kisline v GLA motena tudi pri starejših ljudeh in pri ljudeh, ki redno 
uživajo 
alkohol. 
 
Pritchard, Mansel 
 

 
 
Naj ugibamo... Ko ste prebrali naslov te strani, vas je malo "cuknilo" in ste najprej pomislili 
konoplja --> marihuana, droga... Naj vas potolažimo; konopljino olje se pridobiva iz semen 
jedilne konoplje in to na popolnoma naraven način in seveda ne vsebuje nikakršnih opojnih 
substanc. Ampak POZOR! Ne moremo pa garantirati, da se ne boste že po par dnevih pitja, 
resnično odlično počutili, ampak tak stranski učinek seveda ne bo moteč, kajneda :-) 
 

 
 
Vse ste prebrali, pa še vedno malo dvomite in še niste čisto prepričani. Poglejte, tukaj gre za 
popolnoma naraven izdelek iz ekološke pridelave, ki se je res izkazal pri omenjenih stanjih, 
tako da smo 100% prepričani, da boste zadovoljni in vam tako nudimo še našo brezpogojno 
100% garancijo zadovoljstva. Če si boste iz kakršnega koli razloga premislili oz. ne bi bili 
zadovoljni z nakupom, nam naročeno pošljete nazaj in vam bomo brez vprašanj vrnili znesek 
kupnine. Resnici na ljubo, ne verjamemo da se bo to dogajalo, oz. vsaj do zdaj še ni bilo 
primera. Odločite se za ta majhen korak, ki lahko za vedno spremeni vaše življenje. 
 


