VODNIK PO

SHODU ZA KONOPLJO 2016

12:00 do 20:00 STOJNICE v ritmu glasbe DJ-a SunnySun-a
OKO – Odbor za konopljo:
endokanabinoidni sistem - pomembnost konoplje za človeško telo,
celostno zdravljenje in predstavitev koncepta društev (klubov), ki združujejo ljubitelje in
uporabnike konoplje,
nasveti za varno uporabo konoplje,
kako se zaščititi pred pregonom, in kako ravnati tekom postopka z uradno osebo,
kaj se dogaja na slovenskih sodiščih,
o tem, kaj smo dosegli in kaj se naučili v zadnjih letih delovanja,
vprašajte kar vam srce poželi,
zbiranje prostovoljnih prispevkov za organizacijo izobraževanj po Sloveniji in
zbiranje podpisov za peticijo (vabljeni k podpisu):
www.pravapeticija.com/zahtevamo_odprav_nepravilnosti_pri_obravnavanju_rastline_konoplje .
DONATORJI se predstavijo:
vsi se na tak ali drugačen način ukvarjajo s konopljo in vzgojo rastlin za prehranske in druge namene.
KULINARIKA: degustacija dobrot konoplje.
OBLAČILA iz konoplje.

DELAVNICE
Ročna izdelava vrvi,
konoplja in modni dodatki,
gradnja iz konoplje - gradnja prihodnosti,
konoplja v umetnosti - skupaj ustvarjamo nov trend.
12:00 do 13:00 PREDAVANJE
Jaka Bitenc, predsednik SKSK: Konoplja, njene zdravilne učinkovine in celostno zdravljenje.
13:00 do 13:30 KLEPETALNICA
S člani Odbora za konopljo (OKO): Društvo ONEJ, Društvo SKSK, Društvo HOPLA-KONOPLJA, civilna
iniciativa ZBUDIMO SE, ZAVOD ZA REGULACIJO KONOPLJE, Društvo BELICA, ENCOD in drugi.
13:30 do 14:30 PREDAVANJE
Gregor Zorn, biolog, nutricionist: Konoplja kot zdravilna rastlina.
14:30 do 15:00 OGLED DOKUMENTARNEGA FILMA
Znanstvenik (The scientist, režiser Zack Klein)
Odkritje endokanabinoidnega sistema, kaj nam je to prineslo in kdo je za vsa ta odkritja odgovoren.

15:00 do 15:20 URADNI DEL (povezovalec Toni Cahunek)
NAGOVOR ORGANIZATORJA: predsednik Zveze NVO na področju drog in njihove uporabe, krovne
organizacije Odbora za konopljo, Dean Herenda.
15:20 do 16:00 IZKUŠNJE OZDRAVLJENIH (povezovalec Toni Cahunek)
Stefanio: diagnoza: rak na bezgavkah, razširjen na pljuča in jetra,
Žiga: akutna levkemija limfoblastna, kromosom Filadelfija,
Tjaša: glioblastom 4 faza,
Lea: invazivni duktalni karcinom.
16:00 do 16:30 ŠKODA, KI JO UTRPIJO UPORABNIKI JE NEIZMERNA
Kaj to v realnosti pomeni, nam bosta zaupala:
Damijan, oče bolnika Žige,
Janko, oče sina z epilepsijo in v družini multiplo sklerozo - prvi primer oprostilne sodbe po
186. členu KZ-1 (precedens v Sloveniji).
16:30 do 16:45 KRATKA PAVZA
Čas za oddih, razmislek o slišanem, pogovor, ogled stojnic, vdih in / ali postorimo kaj za zdravje.
16:45 do 17:00 ZAGOVOR KONOPLJE
Poleg predstavnikov Odbora za konopljo in Zveze NVO na področju drog in njihove uporabe bosta
pogled na konopljo predstavili tudi:
Maja Klemen Cokan, terenska kmetijska svetovalka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
promotorka biodinamike in velika zagovornica trajnostne oblike kmetovanja ter ekološke
pridelave hrane,
Lara Jankovič, gibanje TRS.
17: 00 do 17:30 PRAKTIČNI PRIKAZ IZDELAVE VRVI
Prikaz izdelovanja in predstavitev vrvi iz konoplje - vrv iz konoplje ni le navadna vrv, o tem se boste
prepričali skozi prijetno predstavitev.
17:30 do 18:30 KONOPLJIN CVET ZA BOLJŠI SVET GRE PO LJUBLJANI
Shod za konopljo ne bi bil pravi SHOD brez sprehoda po središču Ljubljane.
Krajši peš potep skozi center mesta (1400 m). Pokažimo, da nas je kot listja in trave.
18:30 do 19:30 STAND-UP CANNABIS IN CEH ZA SMEH
Trening smejalnih mišic pripravljata Klemen Bučan in Andrej Težak – Težki + še kdo …
19:30 do 22:00 GLASBENI PROGRAM
Sprostitev in užitek ob glasbi odličnih domačih ustvarjalcev.
Ziggi Mastah, Tadiman, Ghet, Trkaj in Nipke, RycicleMAN ter gosti presenečenja
nas bodo v prijetnem ravno prav glasnem vzdušju na

BORIS SOUND SISTEMu,
www.facebook.com/borissoundsystem
ki bo prisoten cel čas prireditve,
vse skupaj zazibali, da bomo v skupnem ritmu počastili kraljico rastlin KONOPLJO!
Zaključek ob 22:00 SE VIDIMO NASLEDNJE LETO

OVER AND OUT

