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Heðar Atlason heiti ég og vil ég hér með sðija við þá tillögu að CBD verði heimilt í lausasölu!.

Frá barnsaldri hef ég glímt við hina ýmsu sjókdóma sem hafa með árunum tekið frá mér getuna til að vinna og því 
að sinna sjálfum mér. um áramótin síðutu neiddist ég til að hætta að vinna sökum veikinda. 
fyrir 3 mánuðum síðan fann ég sala á cbd sem var ekki of dýr og endur hóf ég notkun á CBD.
Líf mitt hefur tekið stakka skiptum eftir það ég hafði ekki farið í Ræktina í tæp 3 ár en núna fer ég 3-4x viku og er 

fær um að sjá um mig sjálfann að mestu eftir það. ég get satðið í lapirnar lengur enn í 5 mínútur án þess að þurfa að 
setjast niður,Farið í fjallgöngur og svoleiðis enn það er langt í land og þerf ég mun meira enn þessi örfáu milligröm 
s em ég nota daglega.

Ég er með margar greinigar og nota Cannabis við þeim öllum ef ég skipti Cannabis út fyri Viðurkend lyf að þá þarf 
ég að taka um og yfir 20 lyf með rugl miklum aukaverkunum enn ég kís að nota Cannabis/CBD því það hefur nær 
engar neikvæðar afleiðingar fyrir mig og ég þarf bra eitt lyf í stað hart nær 20 með tilheirandi kostnaði fyrir mig og 
ríkið.

CBD er ekki vímuvaldandi fyrir utann það að ef magn CBD er meira enn heildar magn af THC þá er ekki séns á að 
fara í vímu svo ég skil ekki þessa áráttu eða fordóma fyrir Cannabis / CBD.

Enn fremur finst mér mikilvægt að taka fram að það þarf að skoða Aksturslöggjöfina samhliða þessu máli, 
Hversvegan er það, jú  það er vegna þess að Lögregla íslands leitar eftir THC í þvagi eða blóði ökumans og ef við 
skoðum allra vinsælustu og skilvirkustu vöru í Cannabis heiminum að þá er það svo kölluð Full Spectrum CBD og 
það þíðist á íslensku sem Heil plöntu meðal/lyf og inniheldur Öll virku efni plöntunnar þar með talið THC.
Gefum okkur að CBD verði gert frjálst til sölu og meðferðar og þannig og hvernig staða verður kominn upp í 

þjóðfélaginu!.

3-6 mánuðum eftir að frumvarp væri samþikt gæti lögraglan á íslandi tekið sig til og stoppað alla og mælt þá fyrir 
fíkniefnum og hvað mun þá blasa við okkur jú  allt að 1/4 fólks í landinu yrði svipt Ökuleifi þ'vi það mun mælast 
THC í þeim sökum CBD oliu sem fólk er að bota við sjúkdömum eða öðrum veikindum og líka þeim sem nuta 
oliuna sem víta mín!.

Mín heitasta ósk er að Cannabis verði gert löglegt svo að sjúklingar geti ræktað sitt lyf sjálfir með litlum kostanði 
og fyrir höfn ef þeir hafa til þess heilsu.

einnig finst mér ég knúinn áfram um að benda á að við erum með jah svo kallað Endocannobinoid sytem eða 
Endókannabinod kerfi og þetta kerfi er stæðsta og mikilvægasta kerfi manslíkamans og það sér um allt frá Hungri 
til Kynlaungunar til þunglindis og svo má lengi telja. þetta kerfi ber heitið Endocannabinod system og dregur nafn 
sitt af Plöntunni. í dag eru vísinda menn farnir að tala um svo kallað endocannabinoid deficiency og vilja þeir meina 
að flest mein mansisn í dag megi rekja til óreglu í þeim búskapi.

Gigtar, Sjálfsofnæmi ,Crhon's, alzheimer's, inflammatory bowel disease /Iðra bólgur, Endometriosis/ legsímuflakk 
eru bar toppurinn af ísjakanum sem má meðhöndla og jafn vel halda niðri og í sumum tilfellum koma í veg fyrir að 
fólk fái ef við bar nýtum plöntuna og erum duglega við rensóknir á henni og ef við förum ekki að lögleiða hana 
hvað verður þá um sjíklinga landsins??.

Á Íslandi eru læknar ekki mentaðir í þessu Endocannabinode kerfi og vita lítið eða ekki neitt um það sem er hrein 
og bein skömm og kemur í veg fyrir að lænar geti sint sínum sjúklingum sem best!.
E f læknir veit eki af þessu kerfi sem stjórnar til að mynda ÖLLUM bólguviðbrögðum líkamans hvernig ætla sá 

lænir að hjálpa gigtar eða sjálfsofnæir sjúklingi?. svarið er einfalt hann getur það ekki þ'vi hann veit ekki hvernig 
hann getur hjálpað þí hann kann það ekki sökum fordóma því að sumar plöntur Cannabis valda vímu!!.



Að lokum vil ég benda á að það eru urmullur af vísindagreinum og ransóknum til sem sína fram á gangsemi við 
Krabbameini,verkjum og nítist líka fíklum sem eiga erfitt með að halda sig frá fýkniefni sínu.

með áframhaldani ransóknum verður hægt að læra mun meira um Þessa einstöku plöntu og manlíkamnn einnig!. 
Þa' þarf bar að taka niður fordómagleraugun og hafa smá vilja til að hjálpa fólkinu í landinu svona einu sinni.

Mig langar einnig að legga hér inn fróðleik sem allir ættu að búa yfir hér fyri neðann.

The endocannabinoid system (ECS) is a biological system composed of endocannabinoids, which are 
endogenous lipid-based retrograde neurotransmitters that bind to cannabinoid receptors, and cannabinoid 
receptor proteins that are expressed throughout the vertebrate central nervous system (including the brain) and 
peripheral nervous system. The endocannabinoid system remains under preliminary research, but may be 
involved in regulating physiological and cognitive processes, including fertility,[1] pregnancy,[2] during pre- 
and postnatal development,[3] appetite, pain-sensation, mood, and memory, and in mediating the 
pharmacological effects of cannabis.[4][5]

Two primary endocannabinoid receptors have been identified: CB1, first cloned in 1990; and CB2, cloned in 
1993. CB1 receptors are found predominantly in the brain and nervous system, as well as in peripheral organs 
and tissues, and are the main molecular target of the endocannabinoid ligand (binding molecule), anandamide, 
as well as its mimetic phytocannabinoid, THC. One other main endocannabinoid is 2-arachidonoylglycerol 
(2-AG) which is active at both cannabinoid receptors, along with its own mimetic phytocannabinoid, CBD. 
2-AG and CBD are involved in the regulation of appetite, immune system functions and pain management.

anandamide og 2-arachidonoylglycerol er okkar náttúrulega THC og CBD og það að halda því fram að við 
eigum ekki eða ætum ekki að nota Cannabis/CBD er hrein og klár lígi bigð á fordómum og skilningsleisi á 
manslíkamanum og á ekkert skilt við vísindi staðreindir.


