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Anotace:  „Erudovaná  souborná  práce,  která  mapuje  reálný  terapeutický  vliv  léčebného  konopí  na
nejběžnější chronické obtíže a choroby. Autor vychází ze seriózních vědeckých důkazů a poznatků západní
medicíny, nicméně zdraví chápe v celé jeho komplexnosti, uvědomuje si psychologický a duchovní rozměr
tohoto  fenoménu  a  je  otevřený  i  nekonvenčním  léčebným  postupům.  Autor  se  nenechává  omezovat
předsudky a oborovou vyhraněností a v kapitolách věnovaných jednotlivým chorobám se snaží nabídnout
co nejširší škálu terapeutických možností. S předmluvou „Přehled současných znalostí o léčebných účincích
konopí a přípravků z něj a jeho perspektiv“, autorů MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., doc. RNDr. Lumír Ondřej
Hanuš, DrSc. a prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
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Slovo editora

16.ledna 2018 mne Volvox Globator oslovil s nabídkou odborně editovat knihu Léčebný index konopí.
Prolétl jsem ji. Měl jsem pocit, že Jan Palach nad tou zprávou drží andělskou ochranu. Kdo jiný než právě
on a právě v tento den je největším symbolem svobody slova? 16. ledna 1969 byl ochoten položit život za
zrušení cenzury. Upálil se. Jenže při dvaceti aktivních soudech, třech rozhodnutích justice a exekutivy v
datové schránce denně vám moc času nezbývá. Děkuji proto převelice Mgr. Radce Kaňové, bez níž bych
práci nemohl s klidným svědomím odevzdat.

Knihu Uwe Bleschinga Léčebný index konopí  považuji  za  to nejlepší,  co o cannabisterapii  v  českém
jazyce dosud vyšlo. Jak ale tuto báječnou knihu zpřístupnit co nejvíce lidem, aby právě pro svou šíři,
komplexnost pojetí a neotřelý pohled neztratila čtenářskou obec? Když dnes řeknete fytoterapie, nebo
psychosomatika, jako byste mluvil sprostě. 

Studii o současných poznatcích vědy o léčbě konopím od známých českých vědců, která knihu otevírá,
považuji za skvělý počin vydavatele. Představuje čtenářům tradičním jazykem, co tvořilo a tvoří milníky
vědy o léčbě konopím včetně těch, které jsou opomíjené, nebo zcela neznámé. V České republice, v
Olomouci bylo již před 70 lety odborně popsáno, co vloni sdělila Světová zdravotnická organizace. Látky
v konopí jsou bezpečné. Není důvodu, aby bylo konopí vyloučeno z terapie. Stále však žijeme strašeni
marihuanovou propagandou. Víme, že konopí léčí a pomáhá snášet projevy  nevyléčitelných chorob.
Zmírňuje bolest a utrpení bez škod typických u chemických léčiv. Jenže konopí je v podstatě plevel.
Roste po celé planetě. Nejde patentovat. Proto ta propaganda, mýty a lži. 

Za pět let od zavedení zákona konopí do lékáren je 30 lékařů, kteří konopí předepisují. Okruh indikací a
lékařských specializací  je  zcela bezdůvodně omezen.  Lékárny vydaly necelých pět kilo  konopí,  navíc
jediného,  pro  mnohé  zcela  nevhodného  druhu.  Pokud  se  někdo  domnívá,  že  měsíční  cena  terapie
konopím s cenou ve výši průměrné měsíční mzdy je v pořádku, pak nemám argument. Lidé dostávají
tresty až 8 let do vězení, snaží-li se sami obstarat. V rozsudcích čtete, že vás ani rakovina nevyviňuje.
Musíte mít povolení k výrobě konopných drog, které ministerstvo zdravotnictví nikdy nevydalo. Můžete
získat pouze licenci na pěstování. Musíte však nejprve vyhrát státní tendr vypěstovat pár kilo konopí,
které zvládne vyprodukovat zahrádka. Zpracovat konopí do tinktury, udělat spray, mast nebo čípek ze
zákona  nesmíte.  V  lékárně  koupíte  konopné  masti,  ale  zjistěte  jejich  složení.  Takovou  mastí  nohu
diabetika  nezachráníte.  Zákon  konopí  do  lékáren  nic  nevyřešil.  Situaci  nemocných  jen  zhoršil.  O
tragédiích celých rodin, nebo o sebevraždách nemocných média mlčí. Jde o zločiny proti lidskosti za
bílého dne. Jenže když cenzura slaví hodokvas, málokdo vůbec tuší, jaké zrůdnosti se lidem dějí. Přes
devadesát procent prospěchu z konopí není ani medicína, ani prodej trávy na kouření. Potenciál konopí
v průmyslu, stavebnictví, energetice, rekultivaci krajiny, to vše je v důsledku propagandy skryto.

Možná jednou zjistíme, že jsme ve střední Evropě znali konopí dávno před tím, než jej před třemi tisíci
lety prvně popisovali Číňané. Pět tisíc let zmrzlý alpský muž Ötzi oděný v konopí, nebo otisky pláten z
doby Věstonické Venuše říkají, že historie konopí mohla být i jinak. Umění si vážím víc než vědy. Vědec
dostane Nobelovu cenu, za pár let je všechno jinak. Jsem z hanácké Olomouce. Název Haná možná
pochází od německého slova Hanf, konopí. Připojuji závěrem báseň Haná otce Ondřeje Lumíra Hanuše,
objevitele Anandamidu, jehož studie tuto knihu otevírá. Báseň mi v roce 2005 devadesátiletý Mojmír
Hanuš věnoval. Napsal přes 40 000 veršů, tahle mi šla pod kůži. Nese pro mne naději, že dokážeme
zastavit válku proti lidem a přírodě, že dokážeme rozlišit, co je a není důležité, že dokážeme být lidé, ne
ovce.

Císař nemá šaty. Je nahý. Které dítě to řekne první?
Přeji vám radostné čtení.

V Olomouci 11.září 2018 Dušan Dvořák




