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Medicinplanten Jonas Østergaard Hent PDF Forlaget skriver: “Medicinplanten – Viden om cannabis” er
bogen, der giver dig et dybere indblik i, hvorfor cannabis har fulgt mennesket, siden de første samfund har

eksisteret.

Hvad er CBD, THC og det endocannabinoide system, samt cannabinoider, og hvor langt er vi med
forskningen? Hvorfor virker planten bl.a. på gigt, sklerose og smerte-patienter, og ikke mindst på angst, stress

og depression?

Cannabis har fyldt meget i medierne de seneste år. Dette er både i medicinske, men også i lovmæssige
sammenhænge. Alt sammen kommer til at få indflydelse på, hvordan vi tænker og udvikler medicin i

fremtiden.

Der findes næppe nogen plante her på jorden, der har været så meget igennem, og som har så spændende en
historie, og som på så mange måder er vigtig for os mennesker og dyr, som cannabis planten.

-Søren Rasted, musiker, producer, en mand med en sag
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