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Langaði að senda inn mina umsögn um notkun á á 
lyfjahampi eða eins og ég tek  hann er það CBD olía.
Ég greindist með Ulcerative Colitis sem  er 
sjálfsofnæm issjúkdóm ur sem orsakar það að meltingavegur 
verður allur í bólgum. Mjög tíðar klósettferðir allt að 20 
ferðir á dag auk þess að missa blóð með hægðum og vera 
nánast rænulaus af þreytu og get ekki haft stjórn á því 
hvenær ég þarf að fara á salernið.

Ég fór eins og allir sem greinast með þennan sjúkdóm að 
leita leiða til að bæ ta lífsgæðin mín. Ég breytti um m atarræ ði 
kaupi vitamin og töfralausnir fyrir tugi þúsunda. En eftir 
mikla leit á netinu sá ég myndaband á netinu af 14  ára strák 
sem heitir Coltyn Turner sem er með Chrons sem  er verri 
útgáfu á því sem ég er með hann lá fyrir dauðanum þar sem 
líkami hanns hafnaði öllum þeim lyfjum sem  ég er á og ég 
fékk nett taugaáfall að heyra þetta en svo sagði hann frá því 
að hann hefði náð ótrúlegum bata með CBD olíu.

Ég hóf leit mina hérna á Íslandi hvort hægt væri að fá þessa 
olíu hér en svo var ekki þannig ég leitaði á netið og fann 
mjög góða olíu sem ég pantaði m ér og 3 dögum eftir að ég 
byrjaði að taka hana gerðist eitthvað klósettferðum  fækkaði 
allir verkir sem ég hélt niðri með verkjalyfjum og með að 
passa uppá ALLT sem ég setti uppí mig hurfu. Ég fór að geta 
vaknað snem m a og sofnaði fyrr. Kvíðinn hvarf, stressið 
hvarf, þurfti ekki lengur þunglyndislyfin mín, þurfti ekki 
verkjalyfiin og maginn lagaðist. Ég gat unnið lengri 
vinnudaga og ENGAR hliðarverkanir. Ég prófaði svo að fara 
borða það sem ég mátti ekki áðurfyrr en sum t gat ég bæ tt 
við en annað er ekki séns að ég geti borðað en augljóslega 
hefur olían hjálpað mér. Ég sef betur og vakna hressari.



Til að staðfesta þar sem ég hætti ekki mínum hefðbundum 
lyfjum að þetta væri ekki bara tilviljun. Þá hætti ég að taka 
CBD olíuna og 2 dögum síðar byrjaði klósettferðum  að fjölga 
aftur og verkir í liðum komu aftur. Þannig ég byrjaði aftur að 
taka CBD og það fór á sama veg á lagaðist.

Ég talaði við nokkra lækna sem ég sagði hvað ég væri að gera 
og vildu þeir ekki ræða þessi mál.

Ég hvet ykkur að samþykkja að CBD olía verði leyfð og kynna 
ykkur alla þá vitnisburði frá þeim Colitis og Chrons 
sjúklingum sem eru á Youtube.
Nú get ég ekki fengið meiri olíu þar sem ég var stoppaður í 
að flytja hana inn og það er allt að fara í sama farið aftur.

Hættið að horfa á þetta sem lyf, eiturlyf eða hvað þið viljið 
flokka þetta. Horfið á CNN Dr. Sanjay heim ildarfrétt sem 
heitir á Youtube W eed 1 2 3 þetta er læknir sem var MJÖG á 
móti þessu en búinn að orsaka það með frétt sinni að þingið í 
Bandaríkjunum og annarsstaðar í heiminum eru að leyfa 
notkun á lyfjahampi eða það sem ég vill kalla þetta CBD.

Það eru fleiri hliðarverkanir á Íbofen sem þið eruð að gefa 
börnum  ykkar.
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