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Protokol Ricka Simpsona
"Začněte s nepatrnými dávkami o velikosti půl zrnka suché krátkozrnné rýže." Přestože je olej
neškodný, pro ty, kteří začínají s léčbou, je méně lepší než více. Na začátku si dejte každých osm
hodin jen drobeček této úžasné látky, poté pravidelně každé čtyři dny zvyšujte dávku a brzy se
vaše tolerance zvýší. Pokud osoba říká, že necítí její účinky nebo že je cítí jen mírně, považoval
bych to za dobré dávkování pro začátečníka. Jen chcete dostat trochu léku do jejich systému, aby
si na to mohli začít zvykat.
Nikdy přesně nevíte, jak dotyčná osoba zareaguje, proto postupujte pomalu a zvyšujte dávkování
každé čtyři dny, dokud pacient nemůže spolknout celkem jeden gram každých 24 hodin. Nejlepší
způsob, jak toho dosáhnout, je nechat je užívat dávky, které se rovnají přibližně třetině gramu
každých osm hodin, jakmile jsou zvyklí na jeho použití. Přesto bych chtěl těm, kteří mají potíže,
připomenout, že jejich dávka může být zvýšena pomaleji, ale pro dosažení nejlepších výsledků
by měla být požita co nejrychleji.
Toto jsou pokyny pro dávkování, které Rick doporučuje, pokud si pacient dokáže dostatečně
rychle vybudovat toleranci. Pokud se tento protokol dodrží, mnoho pacientů se dokáže během tří
týdnů propracovat natolik, že mohou každých 8 hodin spolknout třetinu gramu. V průměru však
většině pacientů obvykle trvá čtyři až pět týdnů, než mohou toto množství na dávku užít, poté
mohou pokračovat v užívání jednoho gramu denně, dokud se nevyléčí nebo se jejich stav
nedostane pod kontrolu.
Rick rád dodává tento lék v plastových stříkačkách, které nemají jehly, místo toho je tam jen
malý otvor, kterým lze olej protlačit. Říká, že poskytnutí oleje tímto způsobem usnadňuje
pacientovi měření dávek a zabraňuje tomu, aby cizí látky kontaminovaly léky.
Nejjednodušší způsob, jak většina porozumět množství, které by měla přijímat, je srovnat ho s
něčím jako krátkozrnnou suchou rýží. Dávka pro začátečníky by měla být přibližně poloviční než
velikost jednoho z těchto zrn rýže nebo přibližně jedna osmina palce, toto množství by se
rovnalo přibližně jedné čtvrtině kapky. V některých případech mohou lidé s velmi nízkou

tolerancí dokonce zjistit, že to může být příliš mnoho na to, aby to na začátku zvládli pohodlně,
takže v případě potřeby by mohli začít ještě méně.
Dávky této velikosti by měly být přijímány třikrát denně, časně ráno, v polovině odpoledne a asi
hodinu před tím, než si pacient lehne. Začátečník musí pouze vytlačit ekvivalent jedné poloviny
zrnka suché rýže z plastové stříkačky a to je jejich dávka. I když mluvíme o velmi malém
množství a pacientovi to neublíží, vzhledem k jeho síle musí být tato látka používána s
respektem.
Po čtyřech dnech při této dávce se pak zdvojnásobí na dávky, které se rovnají velikosti zrnka
rýže, nebo dávky, které jsou po vylisování ze stříkačky dlouhé přibližně jednu čtvrt palce. Potom,
o čtyři dny později, se dávka znovu zdvojnásobí a toto pokračuje každé čtyři dny, dokud pacient
nemůže spolknout ekvivalent šestnácti zrn rýže na dávku. Toto množství se rovná asi osmi až
devíti kapkám oleje na dávku, což je zhruba jedna třetina gramu.
Jeden ml je jen o málo více než jeden gram hmotnosti, takže pokud si to pacienti přejí, mohou
toto měření použít ke stanovení jejich dávky. V tom okamžiku pacienti obvykle pokračují v této
dávce, dokud nedosáhnou požadovaného účinku se svým zdravotním stavem. Budou pacienti,
kteří nebudou schopni zvýšit dávku tak rychle, ale Rick je nabádá, aby to vzali tak rychle, jak to
jen bude možné, aby jim olej mohl ulevit od utrpení. Kromě toho se najdou tací, kteří mohou
užívat tento lék rychleji a Rick s tím nemá problém, pokud je pacient spokojen s jeho rychlejším
užíváním, jednoduše to znamená, že se uzdraví rychleji.
Ve skutečnosti má Rick pocit, že by pacienti měli zůstat ve své vlastní komfortní zóně, pokud jde
o používání tohoto léku. Ale stále si myslí, že kdokoli s vážným onemocněním by neměl hrát hry
s touto látkou, protože pokud není správně podána, nemusí být schopna překonat stav, který měla
léčit.
Protože je tento lék tak bezpečný, obvykle neměříme dávky přesně, ale pro ty, kteří mají rádi
přesná měření a vlastní váhy s dostatečnou přesností, začněte nejprve asi 0,01 g (10 mg) nebo
méně třikrát denně. čtyři dny. Poté, pokud můžete, zdvojnásobte na 0,02 g (20 mg) po dobu čtyř
dnů, pak na 0,04 g (40 mg) po dobu čtyř dnů, 0,08 g (80 mg) po dobu čtyř dnů, 0,16 g (160 mg)
po dobu čtyř dnů a potom 0,32 gramu (320 mg). To by byl ideální plán dávkování pro ty, kteří
mohou tuto látku rychle spolknout. Je také dobré vědět, že dávky 1-5 mg jsou obvykle
tolerovány bez příznaků.
Když můžete získat vysoce kvalitní kmeny Indica bud k práci, bude produkovaný olej extrémně
sedativní. To je účinek, který olej bude mít, pokud jste vyrobili skutečný „Rick Simpson Oil“ a
není se čeho obávat. Pacienti jednoduše usnou a nakonec se probudí. Někteří se mohou ze
začátku cítit trochu ukamenovaní, ale budou bez úhony a obvykle do hodiny poté, co vstanou,
tento ospalý pocit zmizí. Pokud je olej produkován z odrůd konopí sativa, očekávejte potíže a
dlouhotrvající energizující sativu. Nechcete, aby se lidé s vážnými onemocněními, jako je
rakovina, pokoušeli brát olej s těmito účinky a pacient nedostane léčebné výhody, které může
poskytnout dobrá indika. Ne každý má rád, když je vysoko, a není důvod, aby se po lékařské
stránce přehnaně ukamenoval na této látce.
Jde o to, dostat lék k pacientovi třikrát denně. Pacient si jej může jednoduše nasadit na prst a poté
si jej oškrábat na zuby. Poté se napijte studené vody nebo čaje a mělo by být pro ně snadné
spolknout. Některé kmeny produkují extrakt, který nemá příjemnou chuť, ale je snadné se s ním
vypořádat. Jednoduše dejte pacientovu dávku na malý kousek chleba a přeložte ji, poté ji vložte
do úst a dejte jim napít vody. Totéž lze také provést s použitím banánů nebo jiných druhů ovoce.
Cílem je dostat olej do pacienta co nejrychleji, ale Rick stále rád vidí, že zůstávají ve své
komfortní zóně.
Každý je jiný a naše tolerance k tomuto léku se bude lišit od člověka k člověku, takže se ujistěte,
že je pacientovi příjemné množství, které požívá. U mnoha závažných stavů je důležité, aby
pacienti tento lék rychle požili, aby měli větší šanci přežít. Jak jsem již zmínil, přestože je olej
neškodný, pokud se užije příliš mnoho, často se pacientům tato zkušenost nelíbí. Pomalu tedy

zpracujte jejich dávku; tak se stanou pohodlnými s jeho používáním.
Přesto, jak rádi říkáme, s agresivními nemocemi by se mělo zacházet agresivně, takže kdybych
měl něco, co by ohrožovalo život, spolkl bych tolik extraktu, kolik bych mohl v co nejkratším
časovém období přijmout. Myslím si, že se vyplatí být připraven, takže ti, kteří mohou, by si
měli na účinky oleje začít zvykat co nejdříve, protože pak budou vědět, co očekávat, kdyby
někdy potřebovali užít větší dávky.
Standardní léčba k obnovení dobrého zdravotního stavu těla je 60 gramů vysoce kvalitního oleje
požitého během tří měsíců. Pro ty, kteří si vzali chemoterapii a záření, je dobré spolknout 120 až
180 gramů oleje co nejdříve. 60 g obvykle vyléčí závažnou rakovinu, ale pro ty, kteří byli
poškozeni zdravotnickým systémem, je často zapotřebí více, aby se zabránilo návratu rakoviny a
aby se odstranily škody, které tato léčba zanechala.
Jakmile je pacient opět zdravý, můžete dávku snížit na jeden nebo dva gramy měsíčně nebo na
tolik, kolik pacient rád požírá; z našeho pohledu čím více, tím lépe. Nevynechávejte udržovací
dávky, protože jsou důležité pro udržení dobrého zdraví. Gram za měsíc nebo kapka denně po
práci večer nezní moc, ale podle Ricka by to mělo stačit, aby bylo vaše tělo zdravé.
Kromě toho má pacient rád, když ve spojení s ošetřením olejem používají i jiné přírodní věci,
jako jsou semena jablek a pšeničná tráva. Ze své zkušenosti bych také nechal pacienty jíst
konopná semínka, protože olej, který obsahují, je tak výživný a prospěšný pro tělo.
Rick také věří, že pacienti by se měli pokusit dostat pH svého těla co nejrychleji požitím
takových věcí, jako je meloun nebo citronová šťáva atd. Říká, že to má největší význam, a to
může dát pacientovi mnohem větší šanci přežít.
Pacienti by také měli začít jíst více syrového ovoce a zeleniny a jíst méně masa, zejména
zpracovaných odrůd, které obsahují více toxinů. Rick je velkým zastáncem používání
odšťavňovacích strojů a cítí, že velké dávky vitaminu C mohou být také velkým přínosem.
Toto je protokol Ricka Simpsona a to je důvod, proč bude jeho jméno známé po celou věčnost.
Je to pravděpodobně nejdůležitější objev všech dob a blahodárný účinek toho, co nám tento muž
dal, nelze přeceňovat. K čemu je moderní medicína a technologie, když nefunguje? Pokud chcete
vidět výsledky, zkuste Rickovu metodu léčení.
Byli jsme kritizováni za to, že tento olej nazýváme lékem, ale jak jinak byste mohli nazvat látku,
kterou lze úspěšně použít k léčbě tolika zdravotních problémů? Někteří si myslí, že slova lék-vše
znamenají, že tento olej poskytne věčný život, ale to nebyl Rickův záměr. Tento lék vám jistě
může prodloužit život a s jeho užíváním můžete žít mnohem déle, o tom není pochyb. Přesto to
neznamená, že poskytne věčný život.
Tento olej stále není pro většinu právně dostupný, a proto bude velmi dlouho trvat, než se určí,
kolik dalších let může poskytnout. Zatím se na tento lék nedíváme jako na elixír nesmrtelnosti a
pevně věříme, že z něj nebudete neprůstřelní. Přesto, jak říká Rick, pokud někdy najdeme klíč k
nesmrtelnosti, je si jist, že konopí bude hlavní přísadou.
Nemyslete si, že když jej používáte, nemůžete nakazit virus. Stále můžete chytit takové věci,
jako je chřipka, ale její účinky mohou být výrazně sníženy a zotavíte se mnohem rychleji. V
případě pandemie nebo něčeho podobného, pokud požíváte nebo již požíváte nádherný olej,
který tato rostlina může poskytnout, vaše šance na přežití by se rozhodně výrazně zvýšila. “
Jindrich Bayer, Phoenix Tears: Příběh Ricka Simpsona

Informace o dávkování

Existuje protokol o léčbě?
"Existuje protokol, který by se měl dodržovat, aby byla zajištěna účinnost léčby." Malé množství
oleje lze použít k léčbě rakoviny kůže a dalších stavů topicky nebo může být odpařeno a
inhalováno, aby pomohlo léčit plicní stavy. Olej může být také absorbován do těla, pokud je
použit ve formě čípku, nebo jej lze samozřejmě přijímat přímo ústy. Při léčbě vnitřních
nádorových onemocnění by měl pacient olej co nejrychleji spolknout. Obecně platí, že vždy
chcete dostat tento lék do oblasti, která způsobuje problém, nejrozumnějším způsobem. Pokud
byste například léčili rakovinu tlustého střeva, nejúčinnějším způsobem léčby by pravděpodobně
bylo podání oleje v čípkové formě.
Průměrný pacient může spolknout plnou 60 gramovou léčbu rakoviny přibližně za 90 dní. Lidé,
kteří vydrželi poškození radiací a chemoterapií, nebo pacienti, kteří roky trpěli RS a jinými
vážnými stavy, v některých případech zjistí, že se jejich zdravotní potíže mohou docela dlouho
hojit.
Ti, kteří utrpěli vážné poškození zdravotnického systému a právě začínají s léčbou, si musí
uvědomit, že tento přírodní olej nevytváří okamžité vyléčení. Tito pacienti často vyžadují
mnohem více oleje a bude nutné jej užívat delší dobu. Tito pacienti by se měli pokusit spolknout
120 až 180 gramů po dobu šesti měsíců, aby se odstranilo poškození, které po sobě zanechalo
chemo a záření, a aby se napravily škody způsobené jinými dlouhodobými nemocemi a tím, co
bylo použito k jejich léčbě. Jakmile je pacient vyléčen a veškeré poškození bylo odstraněno nebo
se stav dostal pod kontrolu, doporučuji, aby poté pokračovali v udržovací dávce 1 až 2 gramy
oleje měsíčně, aby si udrželi dobré zdraví. U dospělého by to znamenalo zhruba kapku denně, a
jakmile si na jeho používání zvyknou, ani necítí jeho účinky, takže si opravdu nedokážu
představit, že je to příliš vysoká cena na zaplacení dobrého zdraví. “ Rick Simpson, Konopí:
Nejléčivější rostlina

Proč jsou udržovací dávky tak důležité?
"Každý by měl užívat udržovací dávky, aby udržel své tělo detoxikované a ve dobrém
zdravotním stavu." Stačí 1 až 2 gramy oleje za měsíc, stačí užít kapku v noci asi hodinu před
spaním. To vám poskytne dobrý noční spánek a dokonce poskytne určitou ochranu před zářením
vycházejícím z Japonska a odjinud.
Olej spolupracuje s vaším tělem, aby vás udržel zdravý a poskytoval ochranu před nejrůznějšími
zdravotními problémy. Nedovolil bych ani mému dítěti pořídit tyto hrozné vakcíny a výstřely,
které se nám lidé jako Bill Gates snaží strčit do krku. Pokud chci chránit své děti před takovými
věcmi, jako je chřipka, budu důvěřovat správně vyrobenému konopnému oleji, protože vím, že je
účinný a nezpůsobí žádnou škodu.
Navrhuji, aby pacienti začali třemi dávkami denně o velikosti půl zrnka suché krátkozrnné rýže.
Dávka, jako je tato, by se rovnala asi ¼ kapky, takže jak vidíte, ve většině případů by začátečníci
měli začít s velmi malými dávkami.
Jediný případ, kdy bych pacientům doporučil začít s většími dávkami, by bylo rychle je zbavit
návykových a nebezpečných léků proti bolesti nebo kdyby byli přímo u dveří smrti. Když lidé,
kteří používají takové léky, zahájí léčbu olejem, obvykle sníží své léky proti bolesti na polovinu.
Cílem je spolknout dostatek oleje, který by se postaral o bolest a pomohl pacientovi osvobodit se
od používání těchto nebezpečných návykových farmaceutických léků. Užívání oleje velmi
usnadňuje pacientovi splnění tohoto úkolu a bude trpět menšími problémy s odvykáním, protože
olej funguje úžasně a pomáhá překonat závislosti.
Pro ty, kteří jsou v této situaci, si myslím, že by jejich první dávka měla být zhruba dvojnásobná,
než by průměrný začátečník přijal. Poté by měli dávkování zvýšit tak rychle, jak je to možné,

dokud nedosáhnou bodu, kdy k potlačení bolesti nepotřebují žádné další léky. Při odstraňování
lidí z takových věcí, jako je morfin, můžete narazit na určité problémy. Někdy, když smícháte
olej a morfin, mohou být účinky morfinu ještě výraznější a pacient může začít halucinovat.
Jedná se pouze o krátkodobou nevýhodu, protože tím, jak se pacientovi sníží příjem morfinu,
halucinace se zmenší, dokud již neproběhnou. Ve většině případů představuje zbavení pacientů
těchto látek málo problémů, takže nečekejte, že budete mít příliš mnoho potíží. Jak budou
pokračovat ve zvyšování dávkování, u pacienta se vyvine vyšší tolerance a brzy již nebudou ani
cítit účinky oleje. Jakmile k tomu dojde, pak mohou velmi rychle přijímat jakékoli množství
oleje, které je potřeba, dokud nejsou uzdraveny.
Po čtyřech dnech užívání začátečnického dávkování je většina lidí schopna zvýšit množství,
které přijímají. Navrhuji, aby k tomu docházelo zhruba každé čtyři dny, protože to pacientovi
poskytne čas na vybudování tolerance k této látce. Průměrnému člověku trvá čtyři až pět týdnů,
než se dostane do bodu, kdy může spolknout gram denně. To znamená, že pacient by každých 8
hodin požil 8 až 9 kapek vysoce kvalitního oleje. Jakmile dosáhnou této dávky, může pacient
pokračovat v této rychlosti, dokud stav nezmizí nebo není pod kontrolou.
Mnoho pacientů si velmi rychle vytvoří toleranci k tomuto léku a může olej užívat mnohem
rychleji. Pokud jste náhodou jedním z těchto lidí, neváhejte tuto látku přijmout tak rychle, jak
chcete, protože konečným výsledkem bude, že se uzdravíte mnohem rychleji. Vždy upozorňuji
pacienty, aby při používání tohoto léku zůstali ve své vlastní komfortní zóně, ale pokud lze olej
podat rychleji, dává pacientovi větší šanci přežít.
Tato metoda umožňuje tělu pomalu si vybudovat toleranci a po čtyřech až pěti týdnech nemá
většina lidí problém užít gram denně nebo v některých případech i více. Pro průměrného
člověka, který zvyšuje dávku každé čtyři dny, se obvykle vyskytne jen málo problémů. Ve
skutečnosti mám zprávy od lidí, kteří si vzali olej, které uváděly, že se během léčby ani nedostali
vysoko. Všichni máme různé tolerance na jakékoli léky, takže mám pocit, že je nejlepší nechat
pacienta určit, jaké množství této látky mu vyhovuje.
Vaše velikost a tělesná hmotnost mají jen málo společného s vaší tolerancí vůči konopnému oleji.
Viděl jsem začátečníky, kteří byli velmi velcí muži, kteří si vzali jednu kapku tohoto oleje a do
hodiny se nemohli dostat ani z Chesterfieldu. Zatímco jejich manželky, které byly mnohem
menší, mohly užít stejnou dávku a necítily vůbec nic. Jak tedy vidíte, velikost není důležitým
faktorem, pokud jde o určení toho, kolik si pacient může vzít, ve skutečnosti jde spíše o pacienta
samotného.
Při zahájení léčby tímto lékem si uvědomte, že sníží váš krevní tlak. Pokud v současné době
užíváte léky na krevní tlak, často si tlak kontrolujte, protože je velmi pravděpodobné, že už ve
velmi krátké době nebudete potřebovat nic jiného než olej, abyste mohli svůj krevní tlak
kontrolovat. Kromě toho, pokud je pacient diabetik, měl by sledovat hladinu cukru v krvi. Ve
většině případů se jejich potřeba inzulínu sníží a někteří již látku vůbec nevyžadují.
Když lidé berou ropu, rád je vidím zůstat v jejich komfortní zóně, ale pravdou je, že čím rychleji
to dokážou přijmout, tím větší je šance na přežití.
Jednomu muži s extrémně nízkou tolerancí trvalo sedm měsíců, než požil 60g léčbu. Vyléčilo to
jeho terminální lymfom, ale mnohem raději bych byl, kdyby mohl celou léčbu absolvovat
rychleji.
Naštěstí jen zřídka narazím na pacienty, kterým léčba trvá tak dlouho, ale stává se to. Dokonce
jsem viděl pacienty, kteří za měsíc absolvovali celou léčbu a byli schopni vyléčit své terminální
rakoviny. Rychlost, kterou lze olej z větší části přijímat, tedy závisí na samotných pacientech a
na tom, jak rychle si mohou vybudovat toleranci.
Na konci léčby většina lidí pokračuje v užívání oleje, ale s mnohem nižší sazbou. Jak jsem již
zmínil, dobrou udržovací dávkou by byl zhruba jeden až dva gramy měsíčně, což odpovídá
přibližně kapce oleje před spaním každou noc.

Nerad vidím lidi, kteří se předávkují olejem, ale předávkování neškodí, takže nepanikařte, pokud
by k tomu došlo. Hlavním vedlejším účinkem tohoto léku je spánek a odpočinek, který hraje
důležitou roli v procesu hojení. Obvykle do hodiny po užití dávky vám olej říká, abyste si lehli a
relaxovali. Nebojujte s pocitem ospalosti, udělejte si pohodlí a nechte olej, aby vám poskytl
zbytek, který potřebujete. Ve většině případů do měsíce denní únava spojená s touto léčbou
odezní, ale pacient v noci nadále velmi dobře spí.
Říkám pacientům, kteří umírají na rakovinu, že ropa udělá jednu ze dvou věcí: buď vyléčí jejich
rakovinu a budou žít dál, nebo v případech, kdy je příliš pozdě na léčbu, léčba olej zmírní jejich
cesta ven a mohou alespoň zemřít bez velkého utrpení a zachovat si důstojnost.
Konopný olej má velmi vysokou úspěšnost při léčbě rakoviny a většina má tendenci přežít.
Bohužel mnoho lidí, kteří ke mně přicházejí, bylo zdravotním systémem těžce poškozeno
chemoterapií a zářením atd. Poškození, které taková ošetření způsobí, mají trvalý účinek a lidé,
kteří utrpěli tyto takzvané ošetření, se hůře léčí. Ale nezoufejte, protože i když jste byli hodně
poškozeni, tento olej má stále 70 až 80% úspěšnost.
Pokud je konopná medicína vyráběna a používána správně, je největším přírodním léčitelem na
této planetě. Bez ohledu na to, čím člověk trpí, měli by olej vyzkoušet a zjistit, co mu může
pomoci. Pokud vás trápení opravdu unavuje, udělejte si přestávku a zkuste něco, co opravdu
funguje. Jakmile si vyzkoušíte, co tento lék dokáže, pochopíte, proč historie a já oba nazýváme
konopnou medicínu lékem na všechno. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Pomoci by mohly i další přírodní věci, které můžete udělat
"Když za mnou pacienti přicházejí pro olej na léčbu rakoviny, první věc, kterou jim řeknu, je
změnit dietu." Snažte se držet co nejdál od živočišných bílkovin, protože tento druh bílkovin
podporuje růst rakoviny. Pořiďte si odšťavňovač a začněte jíst co nejvíce surového ovoce a
zeleniny, protože rostlinné bílkoviny bojují proti růstu rakoviny. Přestaňte používat cukr a
nahraďte jeho používání přírodními sladidly, jako je surový med.
Zvyšte pH pacienta tak rychle, jak je to možné, a poté spolkněte takové věci, jako je meloun a
citronová šťáva atd. Rakovina má ráda kyselé prostředí a když zvýšíte pH těla, rakovinotvorným
buňkám to přežije.
Před desítkami let měli vědci skvělé výsledky při léčbě rakoviny pomocí mega dávek vitaminu
C, který byl injekčně aplikován přímo do krevního oběhu pacienta stejným způsobem, jakým
lékaři aplikují chemo, ale bez ničivých vedlejších účinků, které mohou způsobit smrt pacienta.
Proto si myslím, že velké dávky vitamínů by mohly být velkým přínosem pro pacienty trpící
vážnými stavy, jako je rakovina.
Také nechte pacienta začít jíst semena ze dvou jablek každý den, což jim poskytne dobrou denní
dávku B17, která je také známá jako laetril. Před lety se hodně propagovalo, že toto zacházení
není bezpečné, ale tato obvinění se ukázala jako nepravdivá. Ve skutečnosti má B17 sám o sobě
docela dobré výsledky v léčbě rakoviny. Existují také další přírodní věci, jako je pšeničná tráva a
modrozelené řasy, které mohou být užitečné. Před několika lety lékař v Itálii dokonce léčil
některé druhy rakoviny pomocí jedlé sody, takže musíme mít mysl otevřenou všem možnostem.
Mnoho lidí, kteří používali olej k léčbě rakoviny, na tom nic nezměnilo, ale olej stále působil
svým kouzlem a byli uzdraveni. Přesto, pokud máte vážné onemocnění, jako je rakovina,
myslím, že je dobré vzít si další přírodní věci, které mohou pomoci oleji rakovinu vymýtit a dát
vám větší šanci přežít.
Nejdůležitější ze všeho je, že si lidé musí uvědomit, že z velké části to, co lékařský systém
poskytuje, přináší mnohem více škody než užitku. To je důvod, proč lidem, kteří mě kontaktují,

říkám, že pokud chtějí přežít, je nejlepší zůstat co nejdále od zdravotnického systému.
To je smutný stav, ve kterém je dnes lékařský systém, a nezmění se, dokud si lidé, kteří v tomto
systému pracují, konečně uvědomí, že chemikálie a jed se nehojí. Pokud jde o mě, to, co dnes
praktikuje většina lékařů, lze jen stěží považovat za medicínu. Mnohem přesnější by bylo nazvat
to pravým jménem, šílenství.
Z mého pohledu by každý, kdo má rakovinu, měl dělat vše, co je v jeho silách, aby optimalizoval
svou šanci na přežití. V každém případě si tedy vezměte konopný olej k léčbě rakoviny, ale
myslím si, že by bylo nejlepší zahrnout i další přírodní prospěšné léčby. “ Rick Simpson,
Konopí: Nejléčivější rostlina

Další tipy pro pacienty s rakovinou plic
Otázka: Tenhle byl na oleji nějakou dobu a stále musel používat léky proti bolesti, takže jsme
hledali další způsoby, jak pacientovi pomoci.
A.1) Vytvořte další dávku oleje a zkuste ji smíchat s tou, kterou máte, vyhledejte co možná
nejvíce uklidňující olej, nechcete pacienta nabít energií.
2) Pokuste se produkovat olej z více než jednoho kmene najednou, pokud je to možné, má
obvykle lepší efekt koberce. Opět hledejte nejbrutálnější a nej uklidňující sílu výchozího
materiálu a oleje.
3) Bylo by lepší, kdyby přestala používat olej v kapslích. Chcete něco z toho v jejích ústech pro
další sublingvální absorpci (má to tak lepší účinek proti bolesti)
4) Vyrobte 0,3-0,5 g čípků s kakaovým máslem a nechte je používat alespoň dvakrát denně, ona
je může použít i análně.
5) Nechte ji několikrát denně odpařit olej - je žádoucí kašel, musí vykašlat vše, co jí nepatří do
plic, včetně těch nádorů (prostě se zmenší a pak se rozpadnou a ona je vykašle).
6) Vytvořte olejovou tinkturu s alkoholem (20–30–50%, podle toho, kolik oleje máte; 1–2 ml
oleje ve 4 ml 96–99% alkoholu) a naneste na místo, kde byla operována s kapátkem nebo
kapátkem - obvykle stačí jedna nebo dvě kapky a tímto způsobem můžete ušetřit spoustu oleje.
Samozřejmě můžete také aplikovat trochu oleje přímo na místo a zakrýt ho obvazem a opakovat
to každé tři dny nebo když obvaz spadne.
7) Připravte si mast s bambuckým máslem nebo rozpusťte trochu oleje v teplém konopném oleji
nebo vysoce kvalitním extra panenském olivovém oleji a několikrát denně potírejte tuto oblast.
To by mělo pomoci odstranit bolest jejích žeber a můžete ji také použít na proleženiny a cokoli
na její kůži.
8) Zařaďte do jejího jídelníčku konopná semínka, konopná srdce a konopný olej - alespoň hrst
semínek/srdíček, nebo 1-3 lžíce konopného oleje.
9) Zvyšte pH jejího těla pomocí melounu a citronové šťávy atd., Nechte ji každý den jíst semínka
ze dvou jablek (B17).
10) Pokuste se co nejdříve vyměnit léky proti bolesti a náplasti za olej. Pokud začnete topicky
aplikovat olej, mělo by to hodně pomoci. Čípky také dělají zázraky s plicními stavy. Čím více
oleje přijme a čím rychleji to udělá, tím lépe. Měla by zůstat na gramu nebo více denně, dokud
nemoc nepřemůže, a poté zůstat na udržovací dávce 1–2 g měsíčně. Přečtěte si a dodržujte také
všechny ostatní pokyny na našem webu. Všechno nejlepší, JB a RS

Cesty administrace
Jaké způsoby podávání oleje doporučujete a jaké jsou jejich výhody?
"Vždy doporučuji pacientům, aby olej užívali ústy pro vnitřní podmínky, nebo aby přivedli svá
těla zpět do dobrého zdravotního stavu." Po několika desítkách let, kdy jsme v každodenním
životě vystaveni toxinům, by i ti, kteří si o sobě myslí, že jsou zdraví, měli zvážit požití celé 60g
kúry k detoxikaci těla, než jim tyto látky mohou způsobit problémy se zdravím.
K léčbě mnoha nemocí, jako jsou hemoroidy nebo rakovina střev atd., Může být nejlepší použít
olej ve formě čípku. Většina lidí si to neuvědomuje, ale vzít olej do svého těla tímto způsobem je
jedním z nejúčinnějších způsobů, jak tento úkol splnit.
Myslím, že je pro pacienta prospěšné, aby byl olej podáván co nejblíže nádoru nebo cokoli, co se
léčí. Pokud tedy máte problémy se střevy, pravděpodobně by nejlépe fungovaly čípky, ale pokud
máte něco jako rakovinu hrdla, požil bych olej ústy.
Lékaři a vědci již roky injekčně aplikují THC do laboratorních zvířat a dosáhli dobrých
výsledků. Přesto, bohužel, neudělají totéž u umírajícího pacienta s rakovinou, takže to ještě
jednou zdůrazňuje selhání našeho zdravotnického systému dělat to, co je pro pacienta správné.
Pokud by lékaři uznali tento úžasný lék pouze za to, co to je, a začali s touto látkou správně
pracovat, mnoho lidí, kteří nyní umírají, by mohlo být zachráněno.
Často za mnou přicházejí pacienti s rakovinou plic a jinými plicními stavy. Pro takové lidi
doporučuji kromě požití oleje použít také vaporizér. Vaporizace tohoto léku spolu s jeho požitím
může mít velmi příznivý účinek pro osoby trpící rakovinou plic nebo jinými plicními stavy.
Jediné, co musí pacient udělat, je spolknout pravidelnou dávku a poté zahřát vaporizér a
vdechnout odpařené kanabinoidy do plic. To by mohlo být provedeno každých osm hodin, když
požívají své pravidelné dávkování, a to by vyžadovalo pouze to, aby pacient vdechl odpařené
kanabinoidy několikrát při každém nastavení. Použitím této metody je rakovina plic napadena z
obou směrů, což může výrazně zvýšit účinnost léčby.
Ve většině případů nádory prostě zmizí, ale slyšel jsem, že někteří pacienti skutečně vykašlávali
mrtvé kousky nádorů, kterými trpěli. Jsem si jistý, že to není zážitek, který by si člověk užil, ale
je to přirozený způsob, jakým se naše plíce zbavují věcí, které by tam neměly být.
Kromě toho znám pacienty, kteří při stolici prošli nádory, ale to je samozřejmě také přirozené. V
některých případech může být nutné, aby tyto mrtvé zapouzdřené nádory byly chirurgicky
odstraněny, pokud jsou příliš velké na to, aby prošly přirozenými prostředky, takže v takové
situaci by byl nutný lékař.
Soudě podle těch, které jsem poskytl olej těm, kteří trpěli různými formami rakoviny, nevím o
žádném druhu rakoviny, který by tento olej nebyl účinný k léčbě. Pro mě jsou všechny formy
rakoviny léčitelné bez ohledu na to, kde se rozhodne projevit ve vašem těle. Čím menší
poškození pacient utrpí ze zdravotnického systému, tím větší je jeho šance na uzdravení, takže
podle mého názoru by ti, kdo si chtějí vyléčit rakovinu, měli použít tuto osvědčenou přírodní
metodu. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Místní použití
"Pro topické použití lze olej smíchat s pleťovými krémy, opalovacími mléky atd. V případě
vážných kožních onemocnění však doporučuji použít pouze olej v jeho nejčistší formě." Míchání
oleje s čímkoli sníží účinnost tohoto léku. Přesto mnohé z těchto oslabených forem konopné
medicíny mohou být docela účinné při léčbě kožních problémů.
Často pro lidi s velmi špatnými kožními chorobami, které jsou rozloženy na velké části jejich
těla, doporučuji konopnou tinkturu. Tinktura je jednoduše olej smíchaný s alkoholem nebo

nějakým takovým nosičem. Když člověk použije kapátko k aplikaci tinktury na stav kůže,
alkohol způsobí, že se jedna kapka rozšíří na poměrně velkou plochu. Alkohol se odpaří během
několika sekund a ponechá oblast pokrytou tenkým filmem oleje.
Tinktury jsou nákladově efektivním způsobem podávání oleje na velké plochy a samotní pacienti
si mohou sílu takové tinktury přizpůsobit svým potřebám. Pokud si někdo přeje, aby byla
tinktura silnější, jednoduše přidejte více oleje; pokud to chtějí oslabit, pak stačí přidat více
alkoholu.
Myslíte si, že by konopné tinktury mohly být stejně účinné jako váš konopný olej?
Objemově by bylo nemožné, aby konopná tinktura byla tak silná jako čistý olej. Pacient by mohl
spolknout své dávky smíchané s alkoholem, ale k čemu by mu bylo brát tento lék alkoholem?
Olej je lék a míchání s alkoholem nebo jinými podobnými nosiči podle mého názoru neprospívá
vnitřnímu použití.
V současné době existuje farmaceutická společnost, která prodává předraženou tinkturu na bázi
konopí s názvem Sativex, která se stříká pod jazyk pro úlevu od bolesti atd. Poskytl jsem olej
pacientům, kteří tuto látku užívali, a poté, co zažili účinky oleje, neměli dále je třeba koupit
Sativex, protože shledali olej, který jsem poskytl, jako účinnější. Pro topické podmínky lze
použít tinkturu, aby se olej dostal dále, ale pro vážné kožní onemocnění nebo infekce bych
upřednostnil, aby byl při léčbě použit čistý olej.

Jaká jsou hlavní použití pro topickou aplikaci a byli jste svědky alergických reakcí na olej?
Zjistil jsem, že tinktury jsou účinné při léčbě mnoha kožních onemocnění a použití oleje tímto
způsobem může být mnohem méně nehospodárné. Pro lidi, kteří se zajímají o svou pleť, může
mít dramatické výsledky pouhé smíchání oleje s jejich oblíbeným krémem na obličej a
poskytnutí dobrého obličeje.
Herpes, rakovinu kůže, bradavice, krtky a další kožní onemocnění lze léčit čistým olejem bez
alergických reakcí, o kterých vím. Ve skutečnosti jediná reakce, které jsem byl svědkem při
topickém použití oleje, byla způsobena obvazy, které jej zakrývaly. Pokud používáte obvaz delší
dobu, může dojít k podráždění oblasti pokryté lepivou částí obvazu. Člověk prostě musí na jeden
nebo dva dny přestat používat obvazy a stav zmizí.
Další věc, kterou musím zmínit, je, že olej nedovoluje, aby se obvazy lepily na ránu nebo
hojenou infekci. Možná to nezní příliš důležitě, ale pokud jste někdy prošli agonií odstraňování
obvazu, který se přilepil k ráně, pochopíte, co tím myslím.
Když jsem byl v Kanadě, často jsem míchal oleje z různých odrůd, protože se mohou velmi lišit
ve svých lékařských přednostech. Tím jsem zjistil, že tyto směsné oleje mají lepší celkový hojivý
účinek v mnoha podmínkách, takže pokud plánujete vyrábět olej ve větším měřítku, můžete
zvážit to samé. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Můžete kombinovat různé druhy podávání oleje?
"Všechny různé způsoby podávání oleje lze kombinovat bez škodlivých vedlejších účinků a v
některých situacích to může být velkým přínosem." Například kdybych měl rakovinu plic, mohl
bych kombinovat požití oleje s použitím čípků a také bych olej vypařil, aby mohl být vdechován
přímo do mých plic. Orální požití i čípky fungují dobře k léčbě rakoviny plic a odpařování oleje
může být také přínosem pro ty, kteří trpí tímto stavem.

Vědecká literatura říká, že tělo nemůže zpracovat THC, pokud není rozpuštěno v živočišném
tuku. Nebylo by efektivnější použít olej tímto způsobem?
Opravdu mám malé obavy z toho, co říká vědecká literatura, a nemyslím si, že živočišný tuk je
vhodný pro pacienty, kteří trpí onemocněními, jako je rakovina. Podle mých zkušeností se olej
nemusí míchat s ničím, aby byl účinný. Vzhledem k tomu, že jsem to vzal mnohokrát bez jídla a
stále cítil jeho účinky, myslím, že je velká šance, že to, co nám bylo řečeno, je špatné. Pokud tělo
nedokáže zpracovat THC, aniž by bylo smícháno se živočišným tukem, proč bych mohl stále
cítit účinky oleje? Navíc, když je konopí kouřeno, v kloubu není žádný živočišný tuk, jak se tedy
lidé dostanou vysoko?
Používáním postupů, které rozpouštějí THC na živočišný tuk, máslo, sádlo atd., Mám pocit, že se
účinnost léku snižuje. Léčení je olej, nikoli máslo nebo živočišný tuk, proto si myslím, že tento
lék by měl být používán v nejčistší formě, aby bylo dosaženo maximální účinnosti. Kdybych
vzal osobu, která měla dvě rakoviny kůže, a jednu bych ošetřil čistým olejem a druhou směsí
olejových živočišných tuků, nepochybuji, že rakovina ošetřená čistým olejem by se uzdravila
mnohem rychleji a účinněji. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Kouření konopí
Můžete porovnat lékařskou hodnotu kouření a konzumace konopí?
"Když člověk kouří kloub, více než 90% léčivých aspektů rostlinného materiálu právě vzrostlo v
kouř." Je pro mě ironií vidět pacienty, kteří užívali chemoterapii a kouřili konopí, aby snížili
nevolnost, protože kouří právě tu látku, která by je při správném užívání mohla vyléčit.
Pro mě je jen malé nebo žádné srovnání mezi kouřením konopí a požitím esenciálního oleje z
této rostliny k léčbě zdravotního stavu. Pokud jednoduše hledáte malou úlevu od svého stavu,
kouření konopí může být určitým přínosem. Pokud však chcete tento stav správně ošetřit, je
požití oleje nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout. Není pochyb o tom, že i kouření konopí má
nějaké léčebné výhody, ale neočekávejte, že tímto způsobem vyléčíte vážný stav.
K čemu je uzená marihuana dobrá z lékařského hlediska?
Z lékařského hlediska má kouření konopného konopí ve srovnání s požitím oleje omezenou
lékařskou hodnotu. Konvice na kouření může mít často vliv na hladinu cukru v krvi u pacientů s
diabetem a může také pomoci snížit oční tlak u lidí, kteří trpí glaukomem. Všichni víme o
schopnosti konopí snižovat nevolnost a kouření této látky často pomůže bojovat s bolestí
spojenou s mnoha zdravotními potížemi.
I pouhé kouření dobrého kmene Indiky vede k tomu, že se člověk uvolní, což samo o sobě může
být docela prospěšné. Konvice na kouření může pomoci snížit příznaky mnoha stavů, jako je
MS, a je často velmi prospěšná pro ty, kteří mají křečové stavy. Neexistuje žádný nedostatek
důkazů, které jasně ukazují, že i kouření konopí může hodně přispět k blahu bezpočtu lidí na
celém světě. Proč ale z mého pohledu omezit příznaky, když je možné vyléčení nebo mnohem
lepší zvládnutí problému, pokud je lék správně užíván ve formě oleje?
Existuje jen málo srovnání mezi kouřením konopí a požitím konopného oleje. Kouření je
nejméně účinný způsob používání konopí jako léku. Léčivá síla konopí se mnohonásobně
zvyšuje při výrobě koncentrovaného esenciálního oleje z konopné rostliny. Pokud chcete vidět
skutečnou léčivou magii v této rostlině, začněte požívat vysoce kvalitní konopný olej. Když
člověk začne přijímat surové, nespálené THC a s ním spojené kanabinoidy, jsou často výsledkem
lékařské zázraky. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Na co by se měl výzkum zaměřit?

"V blízké budoucnosti je nejdůležitější udělat pěstování nejlepších možných léčebných kmenů,
abychom mohli určit jejich skutečné lékařské přednosti." Vzhledem k tomu, že tento lék je
neškodný, můžeme při uzdravování lidí dělat jakýkoli potřebný výzkum.
Některé kmeny konopí jsou v různých zdravotních situacích mnohem účinnější než jiné. V
krátké době bychom měli být schopni určit nejlepší kmeny k léčbě jakéhokoli daného stavu a to
umožní účinnější léčbu těchto poruch. Kromě toho musíme co nejrychleji zavést nějakou formu
kontroly kvality a vyvinout standardy, které musí dodavatelé dodržovat. V současné době
pacienti nemají představu o kvalitě nebo účinnosti olejů, které nakupují od ostatních. Opravdu je
ještě třeba udělat hodně výzkumu o léčivých vlastnostech této rostliny, ale pokud na to půjdeme
správným způsobem, v krátké době si myslím, že se můžeme hodně naučit. “ Rick Simpson,
Konopí: Nejléčivější rostlina
"Moje 28letá kamarádka dnes podstoupila operaci rakoviny prsu, říkají, že rakovina je
odstraněna, ale přesto jí chtějí udělat chemoterapii." Už jsme spolu mluvili a řekl jsem jí, aby
odmítla chemoterapii a vzala si RSO. Mám v tomto pravdu? Podle toho, co jsem si přečetl na
Phoenix Tears, bych si myslel, že je to správné, ale chtěl bych vaši pomoc s odpovědí na toto.
Dík." Justin
- Dobrá práce, Justine. Žádné chemo ani skeny. Operace byla zbytečná. Nechte ji během
následujících šesti měsíců sníst 120–180 g oleje a řiďte se pokyny na našem webu. JB
"Představte si, že se snažíte naučit lidi nosit kalhoty ... Zdá se to snadné." Co kdyby vám lidé
každý den psali zprávy s otázkou, jak si obléknout kalhoty? (přitěžující) Je to jako den vepřů!
Pokud si obléknu kalhoty a je to správně provedeno, pak to je způsob, jakým ukážu někoho
jiného. Možná bych se vysmál lidem, kteří si chtějí zkusit obléknout kalhoty dozadu a říct:
„Hele, dobře sedí, ale nic to nemění na tom, že jsou vzadu! (Fungovalo to pro Khrise Krosse.)
JB nám jednoduše říká, co funguje, a neřekne nám to jiným způsobem, protože jiné způsoby
nejsou potřeba. Postupujte podle pokynů nebo se jděte projít s kalhotami dozadu, ale nezlobte se
na JB, když si uvědomíte, že vám právě ukázal správný způsob, jak to udělat! Nesnažíme se
změnit text v knize, ale jdeme zkoumat další knihy! “ Chad
- Děkuji, Chade, bylo to skvělé vysvětlení a ano, máš pravdu. Celá tato problematika medicíny
RSO je tak urážlivě jednoduchá, že ji ve skutečnosti ještě více komplikuje. Je příliš jednoduché,
aby tomu lidé uvěřili, zejména když nemohou sami vyzkoušet lék a musí o něm pouze číst.
A celá věc je, že lidem jde o život. Mluvím s nimi osobně, vidím bolest v jejich tvářích, neptejte
se mě, co to se mnou po těch letech dělá. Pro mě zde není moc prostoru pro improvizaci, není čas
na dlouhá bebop sóla nebo free jazz. Jedná se o solidní old-timer dvanácti takty blues a má
dvanáct taktů. Rick nám dal pokyny, kterými se máme řídit, ale každý chce znovu objevit kolo
kvůli nějakým problémům s egem nebo tomu, co to je.
Všechno, co k tomu říkám, je: „Nejprve ovládni vařič rýže a fanoušek. Nejprve RSO, pak
všechny ostatní (méně účinné) formy konopné medicíny. Protože na účinnosti záleží. Čím je olej
účinnější a sedativnější, tím lépe pro pacienta. Nemusíte testovat na vnitřních podmínkách,
nejprve to zkuste na kožních podmínkách a sledujte, zda se rychleji uzdraví skutečným velmi
silným a sedativním RSO s 95-98% THC nebo čímkoli jiným, to by vám mělo odpovědět. Pak
vězte, že totéž, co se děje na vaší pokožce, se děje uvnitř vašeho těla, když požijete tento lék.
Jakmile to uděláte, v zásadě ztratíte zájem o méně účinné formy konopné medicíny. Ne proto, že
by v některých případech nemohli pomoci, ale protože proč létat druhou nebo třetí třídu, když
můžete létat první třídou za stejné peníze a zároveň si zachránit život rychleji a spolehlivěji?
RSO je prémiová medicína a jak se na to všechno dívám, tak to není prémiová medicína. A já
chci prémiovou medicínu, proč bych chtěl ředěný lék místo toho skutečného? Čím je olej
brutálně sedativnější a silnější, tím lépe funguje jako lék - a to se nikdy nezmění. “JB

"Nejlepší RSO je 95-98% THC a extrémně účinný a sedativní." Cokoli jiného než to (surové
konopí, šťávy, poživatelné potraviny, oleje s vysokým obsahem CBD, nedekarboxylované BHO,
tinktury, masti, odvarky, maceráty, pojmenujete to) je méně účinná forma konopného léku.
Všechny formy konopné medicíny jsou do určité míry prospěšné, samozřejmě, ale nesázejte svůj
život na méně účinné formy konopné medicíny. “ JB

Rick Simpsonův proces výroby konopného oleje
"Obvykle pracuji s librou nebo více pupenů z velmi silných vysoce kvalitních křížů indiky nebo
dominantní sativy." Z unce dobrého pupenu se obvykle vytvoří 3 až 4 gramy vysoce kvalitního
oleje a množství produkovaného oleje se bude lišit od kmene k kmenu. Nikdy si nejste jisti, kolik
oleje získáte, dokud nezpracujete materiál, se kterým pracujete. V průměru půl kila dobrého
pupenu obvykle vyprodukuje asi 60 gramů prvotřídního oleje a někdy můžete z některých odrůd
získat dokonce podstatně více.
Mnozí se domnívají, že ropa musí být jantarová a že byste ji měli vidět. Oleje, které jsem
vyrobil, často vykazovaly tyto vlastnosti, ale ne vždy. Barva a struktura oleje, který produkujete,
závisí do značné míry na kmeni, metodě a rozpouštědle, které k výrobě oleje používáte. Nebojte
se, pokud by olej, který produkujete, měl tmavší barvu, to neznamená, že takový olej není silným
lékem. Skutečně některé z nejsilnějších olejů, které jsem kdy vyrobil, byly tmavé barvy, ale
přesto měly požadované léčivé účinky.
Myslím, že tyto pokyny by měly výrobu tohoto oleje docela usnadnit každému, ale než začnete,
ujistěte se, že máte vše, co budete k jeho správnému provedení potřebovat. Vše, co potřebujete,
je výchozí materiál, rozpouštědlo, délka dřeva, dvě plastová vědra, několik malých nádob s
nálevkami a filtry na kávu, elektrický vařič rýže, ventilátor, nerezová odměrka, ohřívač kávy a
stříkačky.
Proces, který se chystám popsat, zahrnuje dvakrát promytí výchozího materiálu dobrým
rozpouštědlem, jako je čistý lehký alifatický benzín nebo 99% isopropylalkohol, aby se
odstranila dostupná pryskyřice z rostlinného materiálu. Lehká nafta se osvědčila jako velmi
dobré rozpouštědlo pro výrobu oleje, její pořízení je také poměrně levné ve srovnání s náklady
na jiná rozpouštědla. Přichází v různých formách a pod různými názvy, ale rozpouštědlo, které
jsem použil, se v Kanadě nazývá lehká nafta a v Evropě se často nazývá benzin (e). Prodává se
pod mnoha názvy, ale pokud půjdete k dodavateli paliva, neměli byste mít příliš velké potíže s
hledáním některých, pokud požádáte o hydrogenačně rafinované lehké alifatické rozpouštědlo
nafta/petrolether/benzin/uhlovodíkové rozpouštědlo s bodem varu kdekoli od 40 do 100 ° C
(140-212 ° F), číslo CAS 64742-49-0.
Lehká nafta má mnoho průmyslových využití a často se používá k odmašťování částí motoru
nebo tenkých barev atd., Takže jsem si jistý, že byste měli mít malé problémy s nalezením toho,
co potřebujete. Jen pro představu o jeho mnoha možnostech použití je to stejná látka, jaká se
používá pro pohon lamp a kamen Coleman. Ale bohužel se do paliva Coleman přidávají
inhibitory rzi, takže nedoporučuji používat toto palivo k výrobě oleje. V mnoha zemích světa je k
dispozici také zdravotnická nafta (hexan), ale je o něco dražší a obvykle hůře dostupná a nenašel
jsem žádný významný rozdíl mezi čistou lehkou naftou a její lékařskou verzí .
Butan může produkovat olej, ale nedoporučuji jeho použití jako rozpouštědla k výrobě tohoto
léku, protože je velmi těkavý a vyžadoval by použití drahého vybavení k neutralizaci nebezpečí.
Kromě toho použití butanu k výrobě oleje nedekarboxyluje konečný produkt, takže oleje
vyrobené tímto způsobem by byly pro lékařské použití méně účinné, pokud nebude věnován
dostatečný čas na jejich správné dekarboxylování.
Jedinými rozpouštědly, se kterými mám zatím přímou zkušenost, jsou ether, lehký alifatický
benzín a 99% isopropylalkohol. Mým osobním favoritem je ether a je to velmi účinné

rozpouštědlo, ale je drahé a jeho získání může být docela obtížné. Myslím, že použití etheru je
vhodnější pro uzavřená destilační zařízení, protože je velmi těkavé a jeho výpary znesnadňují
práci.
Ether i lehký benzín jsou v přírodě selektivnější rozpouštědla, což znamená, že alkohol není tak
účinný jako rozpouštědlo, ale přesto funguje dobře. Alkohol rozpustí z výchozího materiálu více
chlorofylu, a proto budou oleje vyrobené z alkoholu obvykle znatelně tmavší.
Aby bylo rozpouštědlo účinné, mělo by být 100% čisté a 100% čistý alkohol je drahý a může být
docela těžké ho najít. Lehký naftu na druhou stranu je poměrně levný na získání a obvykle není
příliš těžké ho najít. Vedle použití etheru je mým zvoleným rozpouštědlem čistý lehký alifatický
benzín.
Všechna tato rozpouštědla včetně alkoholu jsou jedovaté povahy, ale pokud budete postupovat
podle těchto pokynů, zbytky rozpouštědel v hotovém oleji nejsou problémem. Poté, co se hotový
výrobek ochladí na pokojovou teplotu, je to spíše hustá tuková látka než olej a je asi tak
protijedový, jak jen můžete získat. I kdyby tam byly nepatrné stopy zbytků rozpouštědel,
samotný olej by na něj působil, aby neutralizoval jakýkoli škodlivý jedovatý účinek. V podstatě
vše, co děláte, je smývání léčivých pryskyřic z materiálu pupenů. Poté, co byla směs
rozpouštědlového oleje přefiltrována a rozpouštědlo bylo vyvařeno, vám zůstanou pryskyřice v
jejich nejléčivější formě.
Pro dosažení nejlepších výsledků musí být výchozí materiál co nejsušší. Zajistěte, aby místo, kde
pracujete, bylo dobře větrané a aby v okolí nebyly žádné jiskry, otevřený oheň nebo žhavé prvky.
Umístěte výchozí materiál do nádoby o dobré hloubce, aby se zabránilo rozprašování směsi
olejových rozpouštědel během praní. Poté pupen navlhčete použitým rozpouštědlem a materiál
pupene se poté rozdrtí pomocí délky dřeva, například kusu 2 × 2.
Poté, co byl rozdrcen, přidejte další rozpouštědlo, dokud není materiál zcela ponořen do
rozpouštědla. S materiálem pupenů pracujte asi tři minuty s délkou dřeva, kterou jste drtili. Poté
pomalu nalijte směs rozpouštědlového oleje do jiné čisté nádoby a ponechte výchozí materiál v
původním kontejneru, takže jej lze prát podruhé.
Znovu přidejte do výchozího materiálu čerstvé rozpouštědlo, dokud není znovu ponořeno do
rozpouštědla, a poté jej opracovávejte další tři minuty s délkou dřeva, kterou používáte. Poté
nalijte směs rozpouštědlového oleje do stejné nádoby, ve které je směs rozpouštědlového oleje od
prvního praní, které jste provedli.
Pokus o třetí promytí rostlinného materiálu produkuje velmi málo oleje a jako lék by to mělo
malý nebo žádný přínos. První promytí rozpustí 70 až 80% dostupné pryskyřice z výchozího
materiálu; druhé promytí pak odstraní jakoukoli pryskyřici, která je prospěšná, která zůstane.
Oleje vyrobené z prvního praní jsou v medicíně nejúčinnější, ale pokud se použije vysoce
kvalitní výchozí materiál, olej z druhého praní má také výhody. Pokud z nějakého důvodu musíte
pracovat s materiálem, který není tak účinný, jak by měl být, je nejlepší použít olej z prvního
praní pouze pro vnitřní použití a poté začít růst nebo hledat výchozí materiál, který je lepší
kvalita. Pamatujte, že kvalita je důležitější než kvantita a čím lepší je výchozí materiál, tím lepší
je lék.
Použijte něco jako nádoby na čistou vodu s malým otvorem nahoře a do otvorů vložte trychtýře a
poté do trychtýřů vložte velké filtry na kávu. Nalijte směs rozpouštědlového oleje z prvního a
druhého promývání do kávových filtrů a nechte směs rozpouštědlového oleje vytéct přes filtry,
abyste odstranili nežádoucí rostlinný materiál. Čím více trychtýřů a kontejnerů použijete, tím
rychleji bude filtrováno. Jakmile je směs rozpouštědlového oleje přefiltrována, je nyní
připravena nechat rozpouštědlo vyvařit.
Pokud ji ještě nevlastníte, můžete si koupit levný větší vařič rýže s otevřenou horní částí, který
má nastavení vysokého i nízkého ohřevu k vyvaření rozpouštědla z oleje. Ujistěte se, že je vařič

rýže umístěn v dobře větraném prostoru a poblíž umístěte ventilátor, který bude sfoukávat
výpary, jak se rozpouštědlo vaří. Tím se zabrání kondenzaci výparů a nebezpečí. Rýžovary jsou
navrženy tak, aby při vaření rýži nespálily. Vestavěné teplotní senzory automaticky přepnou
sporák zpět na nastavení nízké teploty, pokud se teplota uvnitř vařiče začne příliš zvyšovat.
Pokud se při výrobě oleje teplota dostane nad 148 ° C (300 ° F), začne z oleje vypařovat
kanabinoidy a samozřejmě nechcete, aby k tomu došlo. Pokud rýžovar funguje správně,
automaticky se vypne z vysokého ohřevu na zhruba 110 ° C (230 ° F), což je nad teplotou, kde se
říká, že dochází k dekarboxylaci, a je stále hluboko pod bodem, který THC a další kanabinoidy
se vypaří. To je důvod, proč důrazně doporučuji použít rýžovar těm, kteří nikdy předtím
nevyráběli olej, protože eliminuje jakékoli nebezpečí poškození dotyčného oleje. Výsledný olej
je navíc dekarboxylován, což je také důležité, takže může dosáhnout plných léčebných účinků.
Navrhuji, aby se lidé nepokoušeli používat k výrobě ropy kelímky a podobná zařízení. Když
jsem se poprvé pokusil vyrobit olej, použil jsem kelímek a protože jsem nevěděl, kolik tepla
mohou tato zařízení generovat, olej se přehřál a byl zničen. Takže si myslím, že je rozumné, aby
začátečník začal používat rýžovar a pečlivě dodržoval naše pokyny. Mohlo by jim to ušetřit
mnoho smutku.
K výrobě tohoto léku a regeneraci použitého rozpouštědla lze také použít destilační zařízení.
Tato metoda má opravdu větší smysl než používání rýžovaru, ale destilační přístroje, které jsou
určeny k bezpečnému odpaření rozpouštědel, jsou drahé a většina lidí neví, jak správně ovládat
jedno z těchto zařízení. Pokud je k dispozici, dávám přednost použití destilačního zařízení sám,
ale v některých zemích je vlastnictví destilačního zařízení v rozporu se zákonem. Pokud to někdo
myslí vážně a chce produkovat velké množství ropy, podívejte se na destilaci a vzdělávejte se ve
správném používání tohoto zařízení.
Při plnění rýžovaru nebo vyvařování rozpouštědla se vždy ujistěte, že v oblasti nejsou žádné
jiskry, otevřený oheň nebo žhavé prvky, protože výpary z rozpouštědel jsou velmi hořlavé a
toxické. Použil jsem stejný postup tisíckrát a nikdy jsem neměl nehodu, ale kvůli vlastní
bezpečnosti dodržujte pokyny a ujistěte se, že je oblast dobře větraná. Také vás varuji, abyste se
vyhnuli vdechování výparů, které vytvářejí rozpouštědla, protože mohou mít nepříjemné účinky
na kohokoli v okolí.
Ujistěte se, že ventilátor běží a produkuje dostatek proudu vzduchu k odfukování výparů, poté
naplňte rýžovar, dokud není naplněn asi ze tří čtvrtin. To umožňuje, aby se směs
rozpouštědlového oleje vyvařila, aniž by se přelila. Umístěte rýžovar na vysokou teplotu a
začněte vařit rozpouštědlo. Nikdy se o to nepokoušejte bez použití ventilátoru, protože výpary
mohou kondenzovat a pokud se dostanou do kontaktu s topným tělesem, může to způsobit požár.
Jak hladina v rýžovaru klesá, pokračujte v opatrném přidávání zbývající směsi rozpouštědlového
oleje, dokud vám nic nezbyde. Když se hladina v rýžovaru naposledy sníží a sníží se na zbývající
směs rozpouštědlového oleje asi na dva palce, přidejte do zbývající směsi rozpouštědlového oleje
asi 10 až 12 kapek vody. Toto malé množství vody umožňuje zbývajícímu rozpouštědlu snadněji
vyvařit olej, který zůstává v hrnci.
Když v hrnci zbývá velmi málo, obvykle si nasadím rukavice a poté sporák vezmu a začnu vířit
jeho obsah. To se provádí tak, že proud vzduchu z ventilátoru stále odvádí výpary a může to
mírně urychlit proces dokončování. Během krátké doby sporák automaticky zahájí vysoké
nastavení teploty a poté přejde na nízkou teplotu. Když se odpařuje poslední rozpouštědlo,
uslyšíte praskavý zvuk z oleje, který zbyl v hrnci, a uvidíte, jak v zbývajícím oleji dochází k
bublání. Také si všimnete, jak vypadá malé množství kouře nebo páry vycházející z oleje v
rýžovaru, ale nemějte obavy, protože se většinou jedná pouze o páru vyrobenou z několika kapek
vody, které jste přidali. Poté, co se rýžovar automaticky přepne na nízkou teplotu, Obvykle ho
nechám vychladnout, dokud jej nelze znovu přepnout na nastavení vysokého tepla. Poté, co se
vařič automaticky podruhé automaticky přepne na nízký stupeň ohřevu, vyjmu z hrnce vnitřní
hrnec a naliji jeho obsah do nerezové odměrky.

V hrnci zůstane malé množství oleje, ze kterého se dostanete téměř nemožné ven, pokud
nepoužijete něco jako suchý chléb k nasátí oleje, dokud je ještě teplý. Potom lze malé množství
tohoto chleba sníst jako lék, ale pamatujte si, že někdy může trvat hodinu i déle, než pocítíte jeho
účinky. Dávejte si proto pozor, kolik takového chleba zkonzumujete, protože i velmi malé
množství vás může uspat na několik hodin, stejně jako se surový olej sám udělá. Dalším dobrým
způsobem, jak vyčistit jakýkoli olej, který v hrnci zůstane, je vypláchnout hrnec malým
množstvím alkoholu a vytvořit tinkturu z konopného oleje.
Tinktura, jako je tato, může být velmi účinná při léčbě kožních onemocnění a jen málo může
dojít k dlouhé cestě, která vám může ušetřit peníze. Vzhledem k tomu, že často rád míchám olej
z několika kmenů, zbývající olej obvykle nechám v hrnci až příště. Smícháním olejů z různých
kmenů získáte léčebné výhody ze všech těchto různých druhů olejů a zjistil jsem, že tyto oleje
jsou účinné při léčbě všeho. Pokud máte k dispozici mnoho různých druhů dobrého konopí,
domnívám se, že míchání olejů je dobrý nápad, ale pokud ne, věřím, že olej z jednoho kmene
pravděpodobně uspokojí vaše potřeby.
Vezměte olej, který jste nalili do nerezové odměrky, a položte ho na jemné ohřívací zařízení, jako
je ohřívač kávy, aby se odpařila veškerá voda, která v oleji zůstane. Poměrně často odpařování
zbývající vody trvá jen krátkou dobu, ale také některé kmeny produkují více přírodních terpenů
než jiné. Tyto terpeny mohou způsobit, že olej, který nyní máte na ohřívači kávy, bude nějakou
dobu probublávat a může chvíli trvat, než tyto oleje přestanou s touto činností. Když olej na
ohřívači kávy přestane bublat a je vidět jen malá nebo žádná aktivita, vyjměte olej z ohřívače
kávy a nechte jej trochu vychladnout. Dalším způsobem, jak dokončit olej bez použití ohřívače
kávy, je dát olej do trouby nastavené na 130 ° C asi na hodinu. Tím dojde k dekarboxylaci
hotového oleje a zbytky rozpouštědla by neměly být problémem.
Poté pomocí plastových aplikátorů nebo stříkaček bez jehel, které jsou k dispozici ve vašem
místním obchodě s drogami, pomocí pístu pomalu natáhněte teplý olej do stříkaček a nechte jej
vychladnout. Během krátké doby se z pryskyřice stane hustá látka podobná tuku.
Někdy je pryskyřice tak silná, že může být obtížné ji při ochlazení vytlačit ze stříkaček. Pokud se
něco takového stane, jednoduše vložte stříkačku do šálku horké vody během krátké doby, abyste
mohli snáze vytlačit dávku. Někdy pacient vytlačí příliš mnoho oleje, ale pokud k tomu dojde,
stačí zatáhnout za píst stříkačky a přebytečný olej lze obvykle bez větších obtíží natáhnout zpět
do stříkačky.
K provedení dvou požadovaných praní bude v průměru suchá libra materiálu vyžadovat asi 2
galony (8-9 litrů) rozpouštědla. Pokud plánujete vyrábět olej z více či méně výchozích materiálů,
jednoduše proveďte matematický výpočet a zhruba určete, kolik rozpouštědla budete potřebovat.
Od začátku do konce obvykle trvá tři až čtyři hodiny, než se celý proces dokončí, a poté tam lék
sedí a je připraven k použití.
Je třeba také zmínit, že tento olej má extrémně dlouhou trvanlivost. Ale pro dlouhodobé
skladování bych to dal do tmavé lahve s těsným víkem nebo nerezové nádoby. Pokud je
skladován na chladném tmavém místě, může si zachovat svou léčivou sílu po celá léta.
Zpočátku se může někomu zdát skličující snažit se vyrábět vlastní medicínu, ale ve skutečnosti je
tento proces extrémně jednoduchý. Jediné, co musíte udělat, je pečlivě dodržovat pokyny a poté,
co několikrát vyrobíte tento lék, zjistíte, že není mnohem těžší než šálek kávy. Jakmile vyrobíte
vlastní lék, vezme z medicíny veškeré tajemství a ve většině případů se již nebudete muset
spoléhat na lékaře, nyní jste se stali svým vlastním lékařem. “ Rick Simpson, Konopí:
Nejléčivější rostlina

Otázka: Proč mletí suchého materiálu vede ke ztrátě THC? Existuje pro to nějaké vysvětlení?

A. Už jste někdy uzemnili opravdu silný pupen? Pokud ano, měli byste vědět proč. Ten bílý
prášek, který je po mletí všude kolem stolu, je THC (nebo trichomy) a právě to mělo zůstat v
oleji. Navíc, když je rozemletý, je pak příliš jemný a ve svém oleji odstraníte spoustu toho, co
jste ve skutečnosti nechtěli.
Poté, co je navlhčíte naftou nebo rozpouštědlem podle svého výběru, zpracujte kostní suché celé
pupeny, ale nedotýkejte se jich příliš, než je zpracujete, protože pokaždé, když se jich dotknete,
některé ztratíte. Oleje vyrobené z mletého materiálu jsou výrazně méně účinné než oleje
vyrobené z pupenů, které byly po navlhčení rozdrceny.
První rychlé praní je nejúčinnější a jsou k dispozici proužky asi 70% THC, druhé proužky asi
20% a třetí asi 5%. Když ho rozemelete, dostanete do oleje všechny tři promývací (vlastně čtyři)
a to nechcete. Kvalita nad kvantitou. JB
"Ahoj, JB." Jakou nejkratší dobu můžete nechat pupen zaschnout, pokud to naléhavě
potřebujete? Dík." Priscilla
- Dokud není kost suchá. Ale nechal bych jen rychle schnout 5-7 g pupenu, což vám dá asi gram
oleje, dost na začátek, a pak ho můžete dokončit, když je pořádně vysušený, asi za týden. Čím
méně budete před zpracováním zpracovávat výchozí materiál, tím méně pryskyřice promrháte. Je
tedy nejlepší nedekarboxylovat výchozí látku (jako to dělá GW zcela bezdůvodně, můžete olej
dekarboxylovat s menšími problémy zahřátím, což musíte udělat, abyste stejně odstranili zbytky
rozpouštědla). Nejlepší věc je dát pupen do kbelíku pro zpracování přímo v sušárně, bez další
manipulace, kdykoli je to možné. Čím méně se dotknete pupenu, tím lépe. JB
1.) Kosti vysušené pupeny jsem brousil pouze rukama, bez použití brusky. Výchozí materiál
vypadal jako velmi malé pupeny cca. Průměr 5 až 10 mm, takže většinou žádný prášek. Protože
nyní mám vlastní zkušenost s „vařením“, naprosto s vámi souhlasím ve všech bodech, kromě
bodu C. Viděl jsem oleje vyrobené z alkoholu, které jsou obvykle mnohem tmavší, protože voda
v alkoholu rozpouští chlorofyly. Olej jsem vyrobil z čistého ropného etheru laboratorní kvality.
Tento olej má mnohem jasnější barvu (zlatohnědou) a má vynikající, lahodnou pikantní chuť ve
srovnání s alkoholovým olejem, který jsem měl možnost vyzkoušet. Jde mi o to, že věřím, že
Naftha neodstraňuje tolik terpenů a chlorofylů jako alkohol. Také vře mnohem lépe
kontrolovatelněji a lépe, než alkohol. Moje otázka tedy zní,
- Materiál nejprve nebruste. Jakákoli manipulace s materiálem suchých pupenů způsobí ztrátu
THC a dalších kanabinoidů (jemný prach na stole by měl zůstat v kbelíku). Ano, mletí a nafta by
byly „lepší“ než mletí a alkohol - tato kombinace je téměř zaručeným selháním, takhle dobrý olej
prostě nevyrobíte.
Vložte pupen do kbelíku, navlhčete ho naftou, dvě až tři minuty ho rozdrťte klackem, nalijte do
kbelíku směs oleje a rozpouštědla. Pokud pracujete s kvalitním materiálem, proveďte druhé praní
a nalijte druhou směs do kbelíku s prvním praním. Pokud nepoužíváte ten dobrý materiál,
použijte první praní pouze pro vnitřní účely (a pokračujte v hledání dobrého materiálu).
Ether produkuje skvělé oleje (jantarové oleje máme rádi lépe než tmavé, ale pamatujte, že
některé kmeny produkují tmavší oleje než jiné). Jantarové oleje máme také z praktických důvodů
rádi - kdo chce mít černé zuby se stopami chlorofylu? V současné době to ale moc
nedoporučujeme, protože práce s éterem je docela nebezpečná, ve většině částí světa je těžké se
dostat a velmi nám záleží na bezpečnosti těch, kdo ropu produkují. Může se velmi snadno
rozvíjet při relativně nízkých teplotách. Takže pro většinu lidí bude lehká alifatická nafta
fungovat dobře. Obvykle používáme naftu, ale ether by byl rozpouštědlem podle našeho výběru.
Aktuální seznam rozpouštědel, která bychom osobně použili, je: 1. ether, 2. čistý lehký nafta, 3.
99% isopropylalkohol, 4. potravinářský alkohol - nejlépe 99%, ale ten je obvykle těžko dostupný
a velmi drahý. Když pracujete s 96% alkoholu, zbývající 4% je obvykle voda. 4% z 10 litrů jsou
4 dcl, téměř půllitr vody, kterou budete muset vyvařit - a to chce čas, který můžete strávit
rozumněji.

2.) Také jsem dal konečný 60 ° C teplý olej na 1,5 hodiny do vakua, abych úplně odstranil
všechny zbytky rozpouštědla. Jak jsem vám psal, dekarboxyloval jsem olej o 35 snědených
gramů později ... Chuť oleje byla před dekarboxylací mnohem pikantnější, neřekl bych, že horší,
ale s tím burpováním máte pravdu.
- Jak jsem řekl minule, říhání bylo ze zbytkové vody. A voda tam byla kvůli „vědecké“ nízké
teplotě, kterou jste použili. Olej musíte stejně dekarboxylovat, takže rýžovar, který se vypne při
110 ° C, funguje dobře. Nebo by samozřejmě bylo nejlepší použít destilační zařízení - ale opět
mnoho lidí je nevlastní a neví, jak je ovládat, a riziko výbuchu je vždy přítomno. Když stále
vybuchne, obvykle zničí celý dům. Když obsah rýžovaru exploduje, vytvoří jen dva nebo tři
metry vysoký plamen, se kterým se dá docela snadno zacházet.
Pokud jde o vakuum - samozřejmě, proč ne. Pokud máte vybavení a víte, jak ho správně
používat, není špatný nápad v něm olej dokončit, pokud si chcete být stoprocentně jisti, že v něm
nejsou žádné zbytky rozpouštědla, nebo chcete zavřít ústa těch, kteří jsou proti petrochemickým
rozpouštědlům. Někteří lidé to používají s velkým úspěchem a já nejsem proti. Ale jak víte,
většina lidí toto vybavení nevlastní a mnoho našich pacientů si nemůže nebo nemohlo dovolit ani
vařič rýže a ventilátor, takže vakuum jako nutnost nedoporučujeme.
Podívejte se, jak jednoduchá a jednoduchá je Rickova metoda a kolik otázek ještě musíme
zodpovědět. Nyní si představte, co se stane, když přidáme informace o dalších způsobech výroby
oleje. Způsobí to jen zmatek a já se budu muset celé dny a týdny snažit odpovídat na otázky
„zmatených“ lidí, což už stejně delší dobu dělat nebudu.
3.) Vysvětlete, proč navrhujete přijímat olej přímo z tuby, přímo do úst, žádné kapsle? Nějaký
problém se vstřebáváním? Většinu oleje sním na cigaretovém papíře, ale jen málokdy použiji
nějaké kapsle, pokud musím odejít z domu na více hodin. Kromě toho nemám rád, když to mám
po zubech, protože je opravdu těžké se z toho dostat ...
- Z několika důvodů. Hlavní je, že se tento způsob požití ukázal jako nejefektivnější a
nejpřínosnější pro pacienty. Zlepšuje ústní hygienu, protože také dezinfikuje ústa a pak pomáhá
při jakýchkoli podmínkách v zažívacím traktu nebo v krku atd. Vlastně, když mě bolí v krku,
snažím se potřít olej v zadní části úst a pak mám to v puse tak dlouho, dokud to vydržím. Ve
většině případů je o chřipku nebo bolest v krku (nebo její příznaky) postaráno přes noc.
Jak říkáte, nějaký olej zůstává na zubech a pod jazykem, takže tento způsob požití ve skutečnosti
kombinuje sublingvální zpracování oleje (ala Sativex a další spreje a tinktury pod jazyk, které
lidé používají) a zpracování v žaludku a střeva. Hlavní věcí je dostat olej do žaludku. Pokud tedy
máte olej s ne tak dobrou chutí, můžete do něj vložit kousek chleba nebo banánu atd. (Nebo
cigaretový papír, pokud v něm chcete jíst chemikálie), přeložte ho a spolkněte jako pilulku a
propláchněte ji vodou nebo čajem nebo čímkoli chcete. Po zhruba deseti minutách si vyčistěte
zuby olejem, pomůže to také s ústní hygienou. Mnoho olejů má lahodnou chuť (zvláště když
není výchozí materiál rozemletý a když se k výrobě oleje nepoužívá alkohol.
Kapsle - a) musíte je koupit od společnosti Big Pharma, čímž je podporujete svými penězi, b)
někteří lidé jsou na ně alergičtí, c) někteří se rozpouštějí ve vašich střevech a ne v žaludku, d)
často dávají prodejci méně oleje v kapsli, než by mělo být, e) nefungují tak dobře pro tolik
podmínek, f) je těžké z nich dostat olej, když chcete vytvořit kloub nebo odpařit olej pro plicní
podmínky nebo když chcete olej použít lokálně. Neříkám, že nemůžete používat kapsle, jen
říkám, že je lepší se naučit používat olej přímo z tuby. Poté, co získáte více praxe, se naučíte, jak
používat olej bez jakéhokoli nepohodlí. Já osobně rád jím olej přímo z rýžovaru, jen do něj
namočím prst a naberu, kolik si myslím, že můžu. Pozor na tebe, to je velmi „náročné na olej“ a
obvykle si vezmete více než ze stříkačky. Když je ropa dobrá, „předávkování“ vás uspí, velký
problém. Ale samozřejmě to díky svým zkušenostem a toleranci zvládnu, nedoporučoval bych a
nedoporučuji to začátečníkům ani těm, kteří nemají tolik zkušeností. Tobě také všechno nejlepší,
Stefane. Jindřich ”
"Pokud se obáváte nákladů, je to mnohem levnější než spoluúčast na většině léků proti rakovině

a některé, pokud léky, které si vezmete doma na rakovinu, nejsou kryty pojištěním." Pokud by
někdo z mé rodiny potřeboval tento olej na rakovinu, našel bych cestu. Hodně štěstí!!!!" Lisa
- "Souhlasím, Liso, ropa je mnohem levnější léčba, když člověk vezme v úvahu všechny ostatní
náklady a výdaje." Navíc je nesrovnatelně bezpečnější než cokoli, co by lékařský systém
dodával, nemluvě o tom, že funguje mnohem efektivněji a spolehlivěji a jeho příjem je rozhodně
zábavnější než jed nebo záření. “JB
Otázka: Vím, že doporučujete vytvořit RSO sami, ale výdejna má nějaké místní a já jsem
přemýšlel, jaká by za to měla být spravedlivá cena.
A. Na výrobu gramu oleje je potřeba 4–7 g vysoce kvalitního pupenu, takže by to měla být
„správná cena“. Nemluvme o směšných cenách konopí, pro mě je správná cena za dávku 60 g
50–100 USD (nebo méně, pokud by byla legálně pěstována venku ve velkém). Neříkám, že v
tuto chvíli vím, kde to za tu cenu sehnat, špičkový olej stojí to, co stojí prvotřídní materiál, kde
žijete. JB

Jiné formy extrakce
Našli jste nějaké jiné způsoby výroby oleje?
"Existuje mnoho způsobů produkce oleje a netvrdím, že moje metoda je nutně nejlepší, ale
pokud vím, je to jediná metoda, která se v tisících případů osvědčila."
Metoda, kterou jsme ukázali světu, by byla v nejlepším případě považována za surovou, ale
tímto způsobem lze vyrobit velmi čistou formu tohoto léku. Mým záměrem bylo představit
způsob výroby oleje pomocí snadno dostupného zařízení, takže v případě potřeby by téměř
každý mohl jednoduchým způsobem vyrábět svůj vlastní lék.
Až do přepadení v roce 2005 jsem používal destilační postupy k výrobě léku a regeneraci
rozpouštědel. Tato metoda je mnohem méně nebezpečná a je „šetrnější k Zemi“, protože s
rozpouštědlem se neplytvá. Policie mi ale zabavila vybavení, což mě přinutilo začít používat
rýžovary ke splnění úkolu.
Jaké další formy extrakce lze tedy použít?
Opět existuje řada extrakčních metod a já se k takovým věcem nevyhlašuji jako odborník.
Problém vědeckých metod, jako jsou extrakce vzácných plynů atd., Je ten, že většině lidí chybí
vybavení a znalosti k provádění takových extrakcí. Proto jsme veřejnosti ukázali nejjednodušší
možný způsob výroby tohoto léku sami.
Existují také způsoby extrakce studenou vodou, které lze použít k extrakci pryskyřic. Zkoušel
jsem tento druh extrakce provést pouze několikrát a výsledky nebyly tak dobré, jak se očekávalo.
Přesto vím o lidech, kteří říkají, že tímto způsobem vyrobili vysoce kvalitní olej. Studená voda
samozřejmě nemůže vzplanout nebo explodovat, takže metody extrakce studenou vodou mohou
být určitě alternativou, ale je třeba zajistit, aby byl olej dekarboxylován před podáním pacientovi.
Co je to dekarboxylace?
K dekarboxylaci dochází, když jsou molekuly v oleji otočeny do polohy delta 9 za použití tepla,
aby se staly více medicinálně aktivními. Teplota, při které k tomu dochází, je diskutabilní,
protože mnoho zpráv, které jsem na toto téma viděl, nesouhlasí. Tím, že jsem provedl to, co jsem
navrhl, se olej zahřeje na teploty, které jsou výrazně vyšší než teploty, při nichž se říká, že
dochází k dekarboxylaci. Odstraní se karboxylová skupina, která pak umožní molekulám
zapadnout do receptorů CB1 a CB2 našeho endokanabinoidního systému a umožní jim projít
mozkovou bariérou.

Existuje způsob, jak zvýšit účinnost oleje?
Existuje několik způsobů, jak zvýšit účinnost oleje, ale opět mnoho z těchto metod vyžaduje
speciální vybavení a znalosti, které průměrný člověk nemá. V minulosti jsem takové oleje
vyráběl a považuji je za silnější a léčivější, ale s platnými zákony a potřebným vybavením pro
mě nebylo možné vyrobit žádné množství.
Mohu něco udělat, když olej, který jsem vyrobil nebo koupil, není dostatečně silný?
Pokud se k výrobě oleje použije dobrý výchozí materiál, nemělo by se s tímto problémem setkat,
ale jsem si jist, že se najdou tací, kteří ano. Při léčbě vážné nemoci budou stačit jen ti nejlepší,
takže pokud olej, který máte, nebude odpovídat danému úkolu, sehnal bych další materiál z
pupenů a řádně jej vyrobil. Protože život někoho visí na vlásku, není čas hrát si s nekvalitním
olejem. Pokud byste byli tím, kdo trpí, nechtěli byste nejlepší možné léky? Zkuste tedy
poskytnout totéž ostatním. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Výroba olejů nejvyšší kvality
"V zájmu umožnit obyčejnému člověku vyrábět nejvyšší možnou kvalitu a většinu léčivých olejů
jsem objevil jednoduchou metodu, která téměř každému umožní vyrábět oleje s ještě účinnějšími
léčivými hodnotami, než jaké jsem v minulosti ukázal veřejnosti." . Jediné, co ve skutečnosti
musíte udělat, je přidat několik dalších kroků k postupu, který jsme vám již ukázali, ale poté, co
tímto způsobem produkujete ropu, myslím, že budete souhlasit, že to má obrovský rozdíl.
Pokud máte vysoce kvalitní léčivé pupeny, s nimiž můžete pracovat, měli byste být schopni
vyrábět oleje s velmi vysokými hladinami kanabinoidů jednoduše použitím dobrého rozpouštědla
a rýžovaru. Oleje, které jsem vyrobil tímto způsobem, obvykle vykazovaly hladiny THC 95%
nebo více spolu s různými hladinami jiných kanabinoidů a rostlinných vosků. Léčivá síla
takových olejů je tím, co konopné rostlině konopí dostalo lékařské uznání, které si zaslouží, ale
přesto jsem zjistil, že léčivou sílu této látky lze bez větších obtíží posunout na zcela novou
úroveň.
Jediné, co musíte udělat, je vzít olej a dát ho do topné jednotky, která může zachytit kanabinoidy,
jak se odpařují, a tím se vytvoří oleje vyšší kvality a čistoty. Ačkoli tento úkol může splnit běžný
vaporizér, ve skutečnosti nejsou pro tuto úlohu správně navrženy, protože výroba jakéhokoli
množství léků by trvala tak dlouho a většina dostupných vaporizérů má tendenci unikat.
K produkci oleje ve větším měřítku by byla zapotřebí mnohem větší odpařovací jednotka, která
by byla vzduchotěsná, a také by to vyžadovalo použití mnohem větší sběrné kopule, která je
nastavena pod úhlem, takže jakmile se začnou shromažďovat kanabinoidy, začnou stékají do
nejnižšího bodu kopule, kde je lze sbírat z malého vypouštěcího otvoru ve formě vysoce
čištěného oleje. Každý, kdo je mechanicky nakloněn, by neměl mít příliš velké problémy se
sestavením jednotky k provedení tohoto úkolu, ale sestavení zařízení bude vyžadovat trochu času
a úsilí.
Množství oleje, které lze shromáždit po jeho odpaření, závisí na hmotnostním procentu
kanabinoidů, které měl původní výchozí olej. Pokud olej, který používáte, měl 99%
hmotnostních kanabinoidů, pak byste měli zhruba toto množství získat zpět poté, co byl odpařen.
Měl bych také zmínit, že je to skvělý způsob, jak zlepšit kvalitu olejů nižší kvality, které mají
mnoho nečistot, takže je lze použít jako účinnější a účinnější lék. I počáteční olej s mnohem
nižším obsahem kanabinoidů může produkovat slušný lék, pokud se kanabinoidy odpaří a
nečistoty zůstanou v misce. Možná se nedostanete ven tolik, kolik jste vložili, ale alespoň

skončíte s olejem, který je mnohem léčivější, než s čím jste začínali. Pokud jde o uzdravení,
čistota a účinnost léku znamená pro pacienta vše, takže pokud chcete vyrábět co nejvíce léčivých
olejů, myslím, že byste měli tomu, co říkám, věnovat vážnou pozornost.
Zatím nedokážu vysvětlit, proč jsou oleje vyrobené tímto způsobem mnohem medicinálně
účinnější než dokonce ty nejlepší oleje, které byly vyrobeny jinými metodami. Vzhledem k
tomu, že oleje, které jsem odpařil, byly dekarboxylovány ještě předtím, než se dostaly do
vaporizéru, mělo by to znamenat, že již byly co nejvíce medicinálně aktivní, takže by se dalo
očekávat, že po odebrání oleje z vaporizéru bude vidět malý rozdíl v účinnosti. Když se z těchto
vysoce kvalitních olejů odpaří kanabinoidy, zůstanou v misce vaporizéru pouze nežádoucí
rostlinné vosky a jiné nečistoty. Ponecháním těchto nežádoucích látek v misce bude olej, který
sbíráte, mnohem čistší, ale protože tyto oleje měly jen málo nečistot, než byly dokonce vloženy
do odpařovače, málo to vysvětluje, proč je olej nyní mnohem účinnější .
Kanabinoidy se vypařují z oleje mezi 300 a 400 stupni Fahrenheita a tyto teploty jsou mnohem
vyšší než ty, o kterých nám bylo řečeno, že jsou nutné k provedení dekarboxylace. Buď je tu
něco, co zatím nerozumíme dekarboxylaci, která způsobuje tento úžasný nárůst účinnosti, nebo
všechno to extra teplo potřebné k odpaření kanabinoidů může dělat něco s ropou, o které jsme v
minulosti nikdy nevěděli .
Mluvil jsem o tomto novém procesu posledních několik týdnů, když dělám pohovory, a nyní
existují někteří jednotlivci, kteří začali vyrábět oleje tímto způsobem a z toho, co mi bylo řečeno,
byli šokováni rozdílem v účinnosti. Z mých zkušeností nelze srovnávat ani oleje nejvyšší kvality
vyrobené pomocí destilačního zařízení nebo rýžovaru s oleji, které se shromažďují po odpaření
kanabinoidů. Mohou vypadat poněkud stejně, ale myslím, že odpařené oleje jsou mnohonásobně
silnější, a proto by se díky nim ještě více hodily k léčbě jedinců s vážnými stavy.
Někteří lidé jednoduše vloží rostlinný materiál do odpařovače a poté, co byl rostlinný materiál
zahřát, shromáždí kanabinoidy v olejové formě z kopule odpařovače. Použitím surového
rostlinného materiálu lze vyrobit slušný olej, ale testování ukázalo, že tyto oleje se nevyrovnají
účinnosti olejů vyráběných v rýžovaru, a to je důvod, proč dávám lidem příkaz vyrábět olej
mými metodami. Pokud do vaporizéru vložíte vysoce kvalitní olej, bude výsledný olej, který
bude produkován po odpaření kanabinoidů, mnohem silnější než dokonce i ty nejlepší oleje,
které lze odpařit z vysoce kvalitního materiálu z pupenů. Pokud tedy chcete vidět skvělé
výsledky, lze jich dosáhnout jednoduše odpařením nejlepšího možného oleje, což vám poskytne
lék, který je podle mě nesrovnatelný.
Bez ohledu na to, zda se to vládám líbí nebo ne, v blízké budoucnosti bude mnoho z nás vyrábět
své vlastní léky, a protože tyto oleje jsou tak účinné pro tak širokou škálu zdravotních problémů,
očekávám, že tento jednoduchý lidový lék bude vyráběn všude. ti, kteří nemají peníze na hraní
her s drogovými společnostmi. V budoucnosti jsem si jistý, že se farmaceutické společnosti
budou snažit říci, že jsou jediné kvalifikované k výrobě tohoto léku, ale všichni víme, že cokoli,
co jsou tito zločinci ochotni poskytnout, bude stát velmi vysokou cenu; a protože tuto látku
dokáže vyrobit téměř každý, nevidím potřebu, aby farmaceutické společnosti dokonce hrály roli.
Poté, co provedeme požadovaný jednoduchý výzkum, budeme schopni kombinovat různé
přírodní kanabinoidy a vyrábět oleje speciálně určené k léčbě různých nemocí, ale přestože tyto
nové oleje budou mít úžasné léčivé schopnosti, oleje, které sami dokážeme vyrobit, budou vždy
mají své místo v našich lékárničkách. Nikdy jsem se nepokusil patentovat některou z metod,
které jsem objevil, protože mám pocit, že tyto znalosti by měly být k dispozici každému, kdo se
je rozhodne využít, a nikdo nemá právo zadržovat cokoli, co může někomu zachránit život, a v
zásadě ve skutečnosti si myslím, že by to byl mnohem lepší svět, kdybychom neměli nic
takového jako patenty.
Ačkoli ti, kteří chtějí zakázat užívání tohoto léku, jako farmaceutické společnosti, v minulosti
dokázali, že jsou více než rádi, když nás otráví a zabijí odpadky, které poskytovali, jsem si jist,
že se nám pokusí říci, že jsou jediní, kdo dokáže tento lék správně vyrobit. Pomocí nové metody,

kterou jsem právě popsal, může kdokoli vyrábět léky, které jsou stejně čisté jako cokoli, co by
mohla poskytnout farmaceutická společnost. Navíc si myslím, že léky, které si dokážeme vyrobit
sami, budou mnohem účinnější, než jaké by nabízela farmaceutická společnost, protože na rozdíl
od nich na to nejsme kvůli penězům a naším cílem je jednoduše uzdravit se.
Nyní neexistuje žádný rozumný důvod, proč bychom nemohli vyrábět vlastní léky, a když se
nám nakoupené a zaplacené vlády pokusí zabránit nám v tom, bude to jen další příklad toho,
proč se musíme zbavit jejich korupce a jednou a pro všechny osvoboď lidstvo od jejich spárů.
Teď už by mělo být více než zřejmé, že farmaceutickým společnostem a našim vládám na našem
zdraví a pohodě záleží jen málo nebo vůbec, a tak dejme zdravému rozumu a matce přírodě šanci
zjistit, co mohou udělat pro zlepšení našeho celkového zdraví, a jednou děláme to, jsem si jist, že
už nebudeme přijímat to, co se stalo v minulosti. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Konopí nebo marihuana?
"V celé historii bylo konopí vždy známé jako konopí těmi, kteří ho po tisíce let pěstovali jako
plodinu." Díky manipulaci ze strany obav o velké peníze a vlád, které ovládají, byly kmeny
konopí s vysokým obsahem pryskyřice přejmenovány na marihuanu a darebány pro širokou
veřejnost. V době, kdy k tomu došlo, široká veřejnost většinou neměla tušení, co to vlastně
marihuana je. Bylo jim řečeno pouze to, že marihuana je nebezpečná návyková a smrtící droga.
Všichni jsme byli přesvědčeni, že kouření kloubu je jen o tom nejvíce sebezničujícím a
škodlivém, co jsme si mohli udělat. Samozřejmě to všechno byl jen balíček lží, ale v té době
veřejnost neměla prostředky, aby to zjistila jinak.
Kdyby veřejnost věděla, když se jejich vlády pokoušely postavit tuto rostlinu mimo zákon, že
mnoho otců zakladatelů a minulých prezidentů USA během své kariéry poměrně často kouřilo
konopí, možná by tato nová omezení, která jim byla tak snadno vnucována, nespolkli . Existuje
velké množství zdokumentovaných účtů, které poměrně živě popisují kuřácké praktiky mnoha
známých státníků a dokonce i to, jak si prezidenti jako Abraham Lincoln užívali čas, který trávil
kouřením konopí ve své dýmce na verandě.
Soudě podle některých dokumentů, které političtí vůdci té doby vytvořili, jako je Deklarace
nezávislosti a ústava, si myslím, že lze s jistotou říci, že ve skutečnosti to byli velmi jasní
myslitelé. Zdá se, že obávané účinky marihuany, kterou kouřili a o které se nyní veřejnosti
říkalo, je tak škodlivé, nemělo vůbec žádný vliv na takové jedince ani na jejich schopnost
racionálně myslet. Přesto, o desítky let později, když byly na počátku 20. století zavedeny
zákony omezující používání konopí, vědělo o takových věcech jen velmi málo lidí.
Léčivé využití konopí v celé historii je legendární. Používal se k léčbě prakticky všech typů
nemocí a úrazů. Pouze v posledních několika desetiletích bylo veřejnosti upíráno léčebné využití
konopí. Abychom poznali rostlinu konopí takovou, jaká skutečně je, musíme pouze oddělit
skutečnost od fikce.
Systém konopí propadl veřejnosti přejmenováním na marihuanu. Tvým rodičům a prarodičům
sdělovala média a filmová média, že marihuana a/ nebo konopí jsou smrtící, nebezpečné a
návykové drogy. Nic nemohlo být vzdálenější pravdě, ale v té době bylo pro veřejnost téměř
nemožné zjistit si fakta sami.
Ti, kteří produkovali tuto směšnou propagandu, jsou dávno mrtví, tak proč lži a podvody o
konopí přetrvávají? Odpověď je jednoduchá - peníze. Trpíme a umíráme, protože farmaceutické
společnosti a další velké peněžní zájmy chtějí zlepšit své ziskové marže. Aby v tom mohli
pokračovat, musí zajistit, aby bylo konopí nezákonné a mimo dosah veřejnosti, pro lékařské
účely a pro jiné účely.
Podíváme-li se do historie za tím vším, zjistíme, že to byl John D. Rockefeller a jeho bohatí
přátelé spolu s korupcí zahrnující vlády té minulé éry, která nám dala lékařský systém, který dnes

máme. Na lékařských fakultách financovaných bohatými a mocnými se lékaři vyučovali
alopatické medicíně, tedy medicíně z chemikálií a jedů. Jejich lži a podvody časem přesvědčily
nejen lékaře, ale i širokou veřejnost, že chemikálie a jedy jsou pro zdravotní potíže prospěšné.
Jinými slovy, tyto takzvané lékařské školy vymyly mozek lékařům i široké veřejnosti v
přesvědčení, že černá je bílá. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Jaký kmen nebo kmeny mám použít k výrobě oleje?
"Na tuto otázku je docela těžké odpovědět, protože ve skutečnosti jsme všichni vydáni na milost
obchodníkům se semeny, protože oni mají poslední slovo v tom, co pěstujeme."
Problém je, kdybyste si kmen jako White Widow objednali u pěti různých dodavatelů osiva,
když jste je pěstovali, pravděpodobně byste nakonec vypěstovali pět zcela odlišných druhů
rostlin. Typ White Widow, který jsem pěstoval v Kanadě, měl velmi těžký sedativní účinek jako
dobrá odrůda Indica a byl to jeden z nejlepších léků proti bolesti, se kterými jsem se kdy setkal.
Ale kdybych se pokusil objednat stejná semena od společnosti, od které jsem je původně koupil,
dnes by mi pravděpodobně poslali semena se zcela odlišnými léčivými hodnotami.
Bílá vdova, kterou jsem viděl v Evropě, je mnohem energičtější než to, co jsem pěstoval v
Kanadě, takže se zdá, že semena, která jsou k dispozici zde, musí být více sativa dominantní.
Bohužel, většinou to nemělo léčivé hodnoty, které hledám, aby vyvolaly těžký ospalý efekt jako
White Widow, kterou jsem pěstoval v Kanadě.
Některé kmeny jsou lepší pro úlevu od bolesti, zatímco jiné budou účinnější pro kontrolu hladiny
cukru v krvi pro diabetiky nebo pro snížení očního tlaku u osob trpících glaukomem.
Potřebujeme dobrý stálý přísun semen, které mají známé léčivé hodnoty, aby běžný člověk věděl,
co pěstuje. Vše, co potřebujeme, je svoboda pěstovat nejvíce léčivých kmenů na Zemi, a poté
pomocí jednoduchého procesu eliminace bychom mohli určit, které kmeny produkují nejlepší
olej pro léčbu různých zdravotních stavů.
Poté, co se to stane, bude stabilní dodávka těchto semen zpřístupněna veřejnosti a poté mohou
pěstovat kmeny, které vyhovují jejich lékařským potřebám. Ale dokud ten den nepřijde, nemohu
opravdu doporučit konkrétního dodavatele kmene nebo osiva a říci, že „toto je pro vás“ a má
„zaručené účinky“.
Některé osivářské společnosti mají k dispozici informace o léčivých hodnotách kmenů, které
prodávají. Bylo by tedy dobré si tyto informace před nákupem prohlédnout.
Jaké kmeny by tedy pacienti měli hledat?
V tuto chvíli mohu jen říci veřejnosti, aby si objednala silné a velmi sedativní křížence sativa
nebo indiky dominantní, které mají 20% THC nebo více k produkci oleje. Kromě toho se mě lidé
stále ptají, kde mohou získat semena, a to může být skutečný problém pro ty, kteří žijí v
některých zemích, které jim neumožňují prodej. Pokud půjdete na internet, najdete mnoho
semenářských společností, které budou dodávat semena konopí a některé lodě po celém světě.
(Tip: Na celém světě si vygooglete slova semena marihuany a uvidíte výběr online obchodů,
které by mohly uspokojit vaše potřeby).
Na co si musíte dát pozor při výběru nebo nákupu závodů na výrobu oleje?
U lidí, kteří s konopím nemají žádné zkušenosti, musí být opatrní, protože mnoho pěstitelů a
obchodníků se vám jednoduše pokusí prodat, co mají. Pro ty, kteří nikdy nekouřili konopí,
navrhuji, aby si při nákupu vzali někoho, kdo má zkušenosti.
Nemůžete vždy sledovat vzhled a čich, abyste určili účinnost konopí. Viděl jsem pupeny, které se

leskly pryskyřicí a krásně voněly, ale neměly sílu produkovat dobré léky. Proto je nejlepší zjistit,
jak silný je materiál, než si koupíte velké množství.
Když někdo přinese libru na výrobu léku, nejprve vyzkouším jeho účinky na sobě. Rozřezal jsem
trochu pupenu a stočil s ním spoj. Pokud je konopí dobré, cítím jeho účinky, než vykouřím
polovinu kloubu. To, co hledám, je těžký ospalý pocit, který vás přiměje jít si lehnout. Pokud
kouřím dobrou indiku nebo dominantní sativa kříž, obvykle takové odrůdy vykazují tyto efekty.
Zjistil jsem, že prakticky všechny odrůdy konopí, které produkují tento těžký, ospalý pocit, jsou
velmi léčivé. To jsou odrůdy, které jsem s tak velkým úspěchem použil při výrobě olejů k léčbě
rakoviny a dalších vážných vnitřních problémů. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Jak zjistit, jaký výchozí materiál koupit?
"Nejjednodušší způsob, jak zjistit, jaké vlastnosti v sobě materiál pupenů má, je jednoduše kouřit
a zjistit, jaký to na vás má účinek." Když mi lidé přinesou konopí, aby vyrobili tento lék, hodím
klouby. Než jsem vykouřil asi polovinu, vím, že má sedativní účinek, který hledám, a podle toho
si vybírám materiál, který používám.
Pokud se chystáte koupit konopí k výrobě léků a nekuřte sami, vezměte s sebou někoho, kdo je
zkušený kuřák, a nechte ho vyzkoušet nějaký materiál, o jehož nákupu uvažujete. Řekněte jim,
že hledáte sedativní účinek a nechcete kupovat něco, co povznáší nebo dodává energii.
Není také špatný nápad vzít si s sebou kapesní lupu, abyste mohli prozkoumat pryskyřici na
pupenu, který si hodláte koupit. Dobrý pupen vypadá, jako by byl pokryt mrazem, většinu času
je dokonce vidět pouhým okem. Jakmile si zvyknete na produkci oleje, často můžete získat
docela dobrou představu o tom, kolik oleje může kmen produkovat na libru, pouhým pohledem
na materiál pupenu pomocí lupy. Pryskyřice, kterou pozorujete, je lék a obecně platí, že čím více
je v materiálu pupenu přítomno, tím větší množství oleje bude produkovat.
Proč doporučujete, aby lidé vyráběli olej z kila nebo více výchozí látky? Mohli by to vyrobit
třeba za unci sušeného konopí? '
Ano, samozřejmě, olej lze vyrábět i v menších množstvích. Z jedné unce dobrého suchého
konopného pupenu by měly vyprodukovat 3 až 4 gramy vysoce kvalitního oleje a k oběma
promytím by bylo zapotřebí pouze asi 16 tekutých uncí rozpouštědla.
Existují však důvody, pro které navrhuji, aby pacienti vyráběli olej z libry, pokud je to možné, a
aby pacienta s jeho použitím uklidnili. Mám pocit, že i ti relativně zdraví by měli užít plnou 60
gramovou kúru, která by detoxikovala jejich těla a vrátila je do dobrého zdravotního stavu.
Vyrobit tolik oleje obvykle vyžaduje asi půl kila pupenu a myslím, že pro pacienta je poněkud
snazší, pokud se nepokusí vyrábět oleje z mnoha různých odrůd.
Každý kmen produkuje oleje s různými účinky, takže pokud pacient přechází z jednoho kmene
na druhý, nikdy neví, co může očekávat. Pro ty, kteří jsou s užíváním tohoto léku v klidu,
představuje změna oleje malé nebo žádné problémy. Ale pro pacienty, kteří zažívají jeho účinky
poprvé, je podle mě nejlepší, když požívají pouze jeden druh oleje.
Jak silné a silné jsou rostliny, které používáte k výrobě oleje?
Vždy vyrábím lék z nejsilnějšího a nejvíce sedativního materiálu, který mám k dispozici, a často
kmeny, se kterými pracuji, mají také euforický účinek. Oleje vyrobené z kmenů s těmito
vlastnostmi mají velmi příjemné účinky a pacienti je obvykle užívají.
Místně si mnoho kuřáků hrnec stěžuje, že jsem si koupil všechno dobré konopí na medicínu a nic
nenechal těm, kteří chtějí kouřit. Nevěnuji tomu velkou pozornost, protože záchranu života

považuji za mnohem důležitější než rekreační potřeby těch, kteří nejsou nemocní.
Vždy hledám kmeny, které vykazují vysoký obsah pryskyřice a správné léčivé hodnoty. Velká
část materiálu, který používám k výrobě léku, pochází z odrůd, které by měly být v rozmezí 20%
THC. Samozřejmě, pokud by tyto kmeny skutečně obsahovaly tolik THC, jedna libra by
vyprodukovala 90 až 100 gramů oleje. Existují lidé, kteří skutečně pěstují léčebné konopí této
kvality, ale vezměte to ode mě, takové konopí může být velmi drahé a těžko k sehnání.
Většina materiálu z pupenů, který jsem měl k dispozici, by produkoval kolem 60 gramů
prvotřídního oleje na suchou libru; takže bezpochyby mohla být kvalita lepší. Ve skutečnosti
jsem měl v této záležitosti velmi malý výběr. Pokud jsem měl zachránit životy pacientů, musel
jsem použít to, co bylo k dispozici. Lidé opravdu potřebují vědět, že každý kmen se bude lišit v
množství oleje, které produkuje, a tyto oleje se budou lišit také v léčivé hodnotě.
Metody používané k pěstování konopí mají navíc mnoho společného s tím, kolik THC je v
materiálu suchých pupenů přítomno. Pěstovaný kmen může být schopen produkovat pupeny,
které mohou obsahovat 20% THC nebo dokonce více, ale mnoho pěstitelů nemá dovednosti ani
vybavení potřebné k dosažení tohoto cíle. Pracoval jsem s kmeny, které vyprodukovaly 90 gramů
oleje z jednoho suchého kila pupenu a někdy i o něco více. Konopí této kvality je bohužel
poměrně vzácné, takže pokud můžete získat 60 gramů dobrého oleje ze suché libry konopného
pupenu, buďte rádi. Při nákupu výchozího materiálu vždy hledejte nejsilnější možné konopí; na
tom může záviset něčí život. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Cannabis Sativa versus Cannabis Indica
Jaký je hlavní rozdíl mezi cannabis sativa a cannabis indica v léčbě?
"Nerad vidím někoho, kdo požívá sativa olej, aby se pokusil léčit rakovinu a další vážná
onemocnění." Určitě existuje možnost, že olej vyrobený z dobré sativy může léčit rakovinu, ale
energizující účinek tohoto oleje neprospívá hojení. Určitě bych neváhal s takovým olejem léčit
zevně rakovinu kůže, ale požití olejů z odrůd sativy může špatně ovlivnit spánkový režim
pacienta. Také takové oleje považuji za velmi účinné při léčbě lidí trpících depresí. V některých
případech by těm, kteří trpí depresí, prospělo, kdyby si vzali malou dávku tohoto oleje, když
vstanou z postele. To by jim dodalo energii a zvedlo náladu, ale pokud se toho vezme příliš
mnoho, některé silné sativa oleje mohou být příliš energizující a většině lidí se tento efekt nelíbí.
Ačkoli oleje vyrobené ze sativ mohou být v některých situacích prospěšné, většinou se jejich
použití snažím vyhýbat. Často jsou tyto oleje příliš energizující a nechci vidět někoho, kdo se
pokouší vyléčit rakovinu nebo jiné vážné onemocnění, jak se snaží malovat stodolu. Někteří
pacienti nezvládají účinky energetizujících olejů dobře, což je často může velmi znepokojovat.
Podle mých zkušeností bude pacient reagovat mnohem lépe, pokud bude olej vyroben ze
sedativních kmenů s rysy podobnými těm, které jsem zmínil.
Extra spánek, který pacient zažije, je velmi osvěžující a logicky se dobře odpočatý pacient
uzdraví lépe než ten, kdo má problémy se spánkem. Pro interní použití k léčbě většiny
zdravotních stavů důrazně doporučuji použít kmeny indica nebo kříže dominantní sativy. Indiky
uvolňují člověka a poskytují mu více odpočinku, spánku a klidu.
Také jsem zjistil, že oleje vyrobené z kmenů dominujících indik jsou účinné při léčbě deprese a
dalších zdravotních problémů. Z mého pohledu jsou oleje vyrobené z dobrých kmenů indik
lékařsky žádanější než většina olejů vyráběných ze sativy.

Vyzkoušel jsem oleje z mnoha kmenů a kombinací kmenů. Pamatuji si jeden olej, který mi
málem dal nirvánu. Jak byste popsali ideální olej, který by pacientům přinesl nejpříjemnější
zážitek?
Dosažení nirvány není nutné při používání tohoto oleje k účinnému uzdravení těla, ale i kdybyste
toho vzali příliš mnoho a dosáhli byste tohoto stavu, nic by vám neuškodilo. Ve skutečnosti u
těch, kteří jsou velmi blízko smrti z takových věcí, jako je rakovina, by velké předávkování
vysoce kvalitním olejem zvýšilo jejich šanci na přežití.
Pacient to mohl udělat doma, ale pokud by byl olej povolen, myslím, že by to bylo možné
mnohem lépe provést v nemocničním prostředí. Pokud není pacient blízko smrti, říkám mu, aby
dodržoval naše dávkovací pokyny, ale těm, kteří jsou v ohrožení života, doporučuji, aby tento lék
užili co nejrychleji.
Mnoho lidí, kteří v minulosti kouřili konopí, se této látky nebojí a viděl jsem několik lidí s
rakovinou v terminálním stadiu, jak si svůj stav za měsíc vyléčili. Ve skutečnosti je na samotném
pacientovi, jak rychle se tento lék užije. Jakmile se stane veřejně známým, jak bezpečné je to
přijímat, očekávám, že se to pokusí přijmout více rychleji.
Indica, Sativa nebo Ruderalis?
Naštěstí se zdá, že dobré kmeny konopí indica jsou z velké části účinnou léčbou všech typů
rakoviny. Nyní existují tisíce různých typů konopí, které vznikly díky chovatelům překračujícím
různé kmeny. Tři hlavní odrůdy této rostliny jsou cannabis indica, cannabis sativa a cannabis
ruderalis. Čisté indiky produkují velmi sedativní léky, které jsou účinné při léčbě většiny
zdravotních stavů.
Dobré kmeny indica, které byly zkříženy se sativou nebo ruderalis, mohou také mít tento těžký
sedativní léčivý účinek. Přesto do značné míry závisí na procentu indik, které jsou v těchto
nových křížích, jak účinné budou jako léky. Obecně platí, že čím vyšší je obsah indiky, tím
uklidňující a účinnější budou tyto kříže jako lék.
Čistá sativa na druhé straně vytváří energetický účinek, který ve většině případů neprospívá
podpoře hojení a může narušovat spánek těch, kteří se ji pokoušejí použít jako lék. Léky
vyrobené z čisté sativy nebo sativa dominantní indica nebo ruderalis mohou být prospěšné při
léčbě někoho, kdo trpí depresí, nebo kožních chorob, které lze léčit topicky.
Pro účely požití musí být oleje vyrobené ze sativy a sativa dominantních kříženců používány s
opatrností. Takové oleje mohou být při požití neuvěřitelně energizující a tento účinek podle mého
názoru nepodporuje proces hojení.
V posledních letech si konopí ruderalis získalo v konopném světě velkou pozornost. Pokud tomu
rozumím, ruderalis se kříží s indikami a sativami, aby byly tyto kmeny odolnější a odolnější vůči
plísním. Odrůdy ruderalis mají navíc vysoký obsah CBD a někteří si myslí, že by to mohlo mít
velký význam, ale to se teprve musí prokázat. Nemohu vyjádřit názor na to, jak účinné by léky
vyrobené z této odrůdy byly z lékařského hlediska. Jelikož nemám zkušenosti s prací s odrůdami
ruderalis, necítím se v tuto chvíli způsobilý nabízet své názory.
Přesto pro dosažení nejlepších výsledků bych k výrobě tohoto léku použil čisté sativa nebo kříže
dominantní sativy, protože již byly prokázány jako účinné.
Z mé zkušenosti vyplývá, že prakticky všechny dominantní kmeny indik mohou produkovat lék,
který je účinnou léčbou mnoha zdravotních stavů. Dokonce i lidé trpící depresí mohou těžit z
účinků olejů vyrobených z dobrých indik. Proto je nejlepší vyhýbat se sativám a vyrábět léky pro
většinu vnitřních účelů. Přesto, pokud chcete topicky léčit stav kůže nebo rakovinu kůže,
myslím, že zjistíte, že oleje vyrobené z odrůd sativy mohou být při léčbě takových věcí docela
účinné. Není pochyb o tom, že některé kmeny produkují mnohem účinnější léky než jiné na
různé zdravotní stavy. Do budoucna je třeba provést výzkum. “ Rick Simpson, Konopí:

Nejléčivější rostlina

Venkovní versus vnitřní
Existují rozdíly mezi oleji z pokojových a venkovních rostlin?
"Vyrobil jsem olej z konopí, které bylo pěstováno uvnitř i venku s dobrými výsledky." Dávám
přednost práci s konopím pěstovaným venku, protože v průměru vysoce kvalitní konopí
pěstované venku v dobrém vegetačním období může být účinnější a často produkuje více
pryskyřice. Přičítám to převážně slunci, protože nevěřím, že většina systémů vnitřního osvětlení
může tomuto zdroji světla konkurovat. V přírodě existují také další stresy a faktory, které mohou
ovlivnit sílu pěstovaného kmene, se kterou se rostliny pěstované uvnitř nesetkají.
Konopí, které se pěstuje uvnitř, může být samozřejmě velmi silné a bude produkovat dobré léky,
ale pěstování v interiéru má mnoho nevýhod. Rostliny pěstované uvnitř mají obvykle mnohem
menší postavu než rostliny pěstované venku. U vnitřních instalací také vznikají problémy
týkající se zápachu, pohybu vzduchu, zamoření a tepla. Vnitřní pěstební systémy obvykle
produkují velké množství přebytečného tepla a často jsou napadení a růst rostlin kontrolovány
použitím chemikálií.
Nemohu říci, že jsem se setkal s jakýmikoli problémy při výrobě léků z pokojových plodin;
pokud tedy nemáte alternativu, je to dobrý způsob, jak se zásobit. Pro ty, kteří nežijí ve
venkovském prostředí, navrhuji, aby si vybudovali nebo koupili malý pokojový pěstební systém,
ze kterého mohou zásobovat léčebné potřeby celé své rodiny. V současné době je k dispozici
mnoho různých typů pokojových pěstebních komor, nebo pokud chcete, můžete si vždy postavit
vlastní. Přesto z mého pohledu existuje pouze jeden způsob, jak správně pěstovat konopí, a to ve
volné přírodě. Vyžaduje se otevřená půda s dobrou drenáží a správným pH. To spolu se spoustou
slunečního svitu, koňského hnoje a hojného množství vody může přinést úžasnou úrodu.
Nezaznamenal jsem žádné rozdíly v konopném oleji vyráběném z pokojových nebo venkovních
rostlin kromě toho, že pokojové rostliny se zdají být o něco méně účinné. Důvodů, proč k tomu
došlo, však může být několik a za správných podmínek mohou být pokojové rostliny stejně silné
jako rostliny pěstované venku.
Nejsilnější oleje, jaké jsem kdy v Kanadě vyráběl, pocházely z venkovních rostlin. Pokojové
rostliny mohou produkovat o něco méně silné oleje, ale jsou stále vysoce účinné jako lék. V
současné době bych tedy pracoval s tím nejsilnějším sedativním pupenem, jaký můžete získat,
bez ohledu na to, zda pochází z interiéru nebo exteriéru. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější
rostlina

S jakým typem umělého světla dosáhnete nejlepších
výsledků?
"Nejlepších výsledků jsem dosáhl v interiéru pomocí kombinace vysokotlakých světel." Ve
stejné pěstební komoře jsme použili 1000 W vysokotlaký sodík a 1000 W halogenid kovu,
abychom vytvořili největší pupeny, jaké jsem kdy uvnitř pěstoval. Ačkoli jsem nikdy nepoužil
600W vysokotlaký sodík v indoor pěstebním systému, z toho, co mohu shromáždit, jsou takové
žárovky nejúčinnější, protože vydávají nejvíce lumenů na watt. Hlavním problémem
vysokotlakých osvětlovacích systémů je teplo, které produkují, a energie, kterou spotřebovávají,
proto jsem se podíval na jiné formy osvětlení, které by pomohly tyto problémy vyřešit.
Standardní 4metrové chladné bílé fluoreskující žárovky budou ve vegetativním stavu pěstovat
konopí docela pěkně; ale pro pučení bych doporučil mnohem větší intenzitu světla. Dnes je k

dispozici mnoho forem vysoce intenzivních LED a kompaktních fluorescenčních svítidel, o
kterých mi pěstitelé řekli, že dosahuji dobrých výsledků. Tento typ osvětlení produkuje velmi
málo tepla, má nízkou spotřebu energie a tato svítidla mají dlouhou životnost.
Za posledních několik let náklady na tyto různé formy osvětlení dramaticky klesly, takže tato
svítidla jsou nyní v cenovém rozpětí, které si mnoho pěstitelů může dovolit. Pro každého, kdo je
novým uměním pěstování v interiéru, věřím, že tato forma osvětlení ve spojení s použitím
zářivkových svítidel je dobrým způsobem, jak začít a může odstranit mnoho problémů spojených
s vysokotlakými osvětlovacími systémy.
Ačkoli LED a zářivková svítidla mohou pěstovat pěkné vnitřní plodiny, světelný zdroj, ze
kterého jsem nejvíce nadšený, je plazmové osvětlení. Z toho, co jsem pochopil, je to velmi
energeticky účinné s nízkým tepelným výkonem a množství světla, které může vydat pouze
jedna 1 000 W žárovka, je téměř mimo chápání. Pouhé použití jedné takové žárovky může
eliminovat potřebu použití mnoha 1000W vysokotlakých sodíků. Větším pěstitelům to může
pomoci vyřešit problémy s teplem a dramaticky snížit náklady na energii a kabeláž. V současné
době je takové osvětlení poměrně drahé, ale stejně jako LED svítidla se cena brzy sníží.
Myslím, že plazmové svítidlo ve stejném světelném spektru jako naše slunce ve vaší pěstírně by
bylo dobrou investicí pro většinu seriózních pěstitelů. V krátké době očekávám, že kompaktní
zářivky, LED a plazmová svítidla navždy změní tvář vnitřního pěstování a zkomplikují věci pro
všechny, kdo se podílejí na pěstování konopí. " Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Co potřebují pacienti vědět, aby mohli pěstovat konopí?
"Pro každého, kdo s pěstováním konopí začíná, je dobrá kniha nebo video na toto téma nutností."
Stačí zajít na některou z konopných publikací online nebo si jednu z těchto publikací koupit v
místním obchodě, kde žijete. Tyto časopisy vám obvykle řeknou, kde jsou k tomuto tématu k
dispozici dobré knihy. Mým osobním favoritem je „Indoor Outdoor Medicinal Grower's Bible“
od Jorge Cervantese. Ed Rosenthal a mnoho dalších mají navíc k dispozici vynikající knihy na
toto téma.
Pro ty, kteří by se chtěli dozvědět více o konopí a jeho mnoha možnostech použití, důrazně
doporučuji, aby si přečetli knihu Jacka Herera „Císař nenosí oblečení“ nebo si prohlédli Jackovo
video „Císař konopí“.
Po cestě za poznáním mě tato rostlina zavedla, bez ohledu na to, jaký máte zdravotní problém,
mám pocit, že pokud vám tento lék nepomůže, pak si myslím, že je vysoce nepravděpodobné, že
byste našli něco, co bude. Mám dobrý důvod nazývat tento zázrak přírody rostlinou s tisícem
různých léčivých profilů. Jakmile zažijete lékařské účinky, které mohou mít oleje vyrobené z
různých kmenů, porozumíte přesně tomu, co mám na mysli. “ Rick Simpson, Konopí:
Nejléčivější rostlina
Otázka: Je Afghánský Kush vhodný k výrobě ropy? Udělal jsem trochu oleje z věcí z ulice a
používal jsem ho poslední dva týdny, protože jsem měl problémy se spánkem, teď spím jako dítě
a ráno se probouzím odpočatý. Problém je, že v Londýně je těžké sehnat dobré věci, proto jsem
si objednal AK, jen teď potřebuji váš názor. Mnohokrát děkuji.
A. Opravdu nemohu vyjmenovat název kmene. Pokud je účinný a způsobuje ospalost, může z
něj být dobrý lék. Jak víte, doporučujeme nejúčinnější a nejpřesvědčivější kmeny (nejlépe s 20%
THC a více) a nejlepší oleje se vyrábějí z kombinace několika velmi silných a sedativních
kmenů, takže bych zkusil objednat několik sedativních kmenů, pokud vůbec možné, to by bylo
ideální. Ale i oleje z jednoho kmene dokážou zázraky, jen říkám, že nejlepší oleje se obvykle
vyrábějí z kombinace několika kmenů. Všechno nejlepší, JB
"Dobrý den, doporučil mi vás můj přítel Bobby ... Jsem pečovatel/pěstitel v RI a právě jsem

zjistil, že můj otec má rakovinu, takže přirozeně se prioritou stalo nějaké Rick Simpson Oil."
Mám rychlou otázku ohledně materiálu použitého k výrobě oleje ...
Musí to být vždy dominantní indika? Mám přístup ke spoustě materiálu A+, ale většina z nich je
dominantní sativa, protože nejsem hluchá hlava ... kyselá nafta na východním pobřeží, chemdog
d, chemdog 4, sestra chemdog, klon borůvkového sativa, skautské sušenky, OG Kush atd. ...
Všichni se více přiklánějí ke spektru sativy ... V případě potřeby bych mohl dostat do rukou
materiál dominující více indikám ... Děkuji vám za vše, co děláte ... “Sam
- Sam, chceš, aby byl olej vyroben z nejvíce sedativního materiálu, sativy budou pacienta příliš
energizovat a nemají správné léčivé účinky, které hledáme. Vyberte tedy ty nejvíce uklidňující
pupeny, udělejte pár gramů oleje, aby mohl zahájit léčbu, a pokračujte v hledání správného
výchozího materiálu. Všechno nejlepší, JB

Existují kmeny, které nejsou účinné proti rakovině?
"Naštěstí pro nás, pokud je olej správně vyroben ze sedativních odrůd, zdá se, že funguje velmi
dobře při léčbě všech typů rakoviny." Jak jsem již zmínil, obvykle tento olej vyrábím ze silných
odrůd indiky, ale křížence sativy dominantní indikou mohou často také přinést vynikající
výsledky. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina
"Poté, co jsem ve 35 letech ztratil manželku na rakovinu a můj bratr čekal na transplantaci jater
posledních pět let kvůli rakovině, hledal jsem RSO v ambulancích." Cena se pohybuje od 100
$/g až po 30 g ve státě Washington. Na jednom z takzvaných míst RSO měla ropa bezbožných
7% THC s vyššími CBD, stojí to vůbec za to? To bylo 30 g oleje. Sto dolarových gramů ropy
bylo nad 90, myslím 92%. Jaká je dokonalá rovnováha všech tří psychoaktivních chemikálií? “
Vřesoviště
-Vřesoviště, nejlepší RSO je kolem 95-98% THC, obvykle kolem 1% CBD a extrémně silné a
sedativní, s důrazem na slova silná a sedativní (zamykání gauče, musí vás při požití velmi ospalé
a uvolněné . Pokud tomu tak není, zkuste jinou dávku a ponechte energizující olej pro topické
použití).
Pokud jde o oleje „s vysokým obsahem CBD“ se 7% THC, alespoň nyní víte, proč jsme proti
takovým olejům - většina olejů s vysokým obsahem CBD, které jsou v současné době dodávány,
jsou synonyma toho, čemu říkáme odpad, protože víme, jaký je rozdíl mezi vysoce kvalitními
olej a v podstatě všechno ostatní.
Je opravdu nejlepší jednoduše si vyrobit vlastní olej, kdykoli je to možné. Získejte pupen z
ambulancí, kupte to nejlepší, co mají, a pak vyrobte olej, na tom opravdu nic není. Sám bych ten
olej od nikoho nekoupil, vždy bych si vyrobil vlastní. Chcete být svou vlastní kontrolou kvality,
nechcete být na nikom závislí. Pokud si můžete udělat šálek kávy nebo mojito, můžete si vyrobit
i olej. JB

Úložný prostor
Jak dlouho lze olej skladovat?
"Podle mých zkušeností neexistuje žádné 'minimální trvanlivost' ohledně skladování konopného
léku. Účinnost konopného oleje mohou ovlivnit tři věci: vzduch, světlo a teplo. Říkám lidem,
aby tento lék uchovávali na chladném a tmavém místě, ale nevyžaduje chlazení. Tím se postará o
všechny problémy spojené se světlem a teplem. Pokud jde o potíže způsobené vzduchem, je olej
hustým mazivem, takže do něj vzduch nemůže vstoupit, proto může být olej skladován po celá
desetiletí a stále si zachovává svoji účinnost.
Z praktických důvodů obvykle dodávám olej ve stříkačkách, aby bylo pro pacienty snazší měřit

dávky a aby se zabránilo kontaminaci. Pro dlouhodobé skladování oleje bych doporučil nádobu z
nerezové oceli nebo tmavě zbarvenou láhev s těsným víkem. Pokud je olej správně skladován,
obavy o jeho datum výroby lze na velmi dlouhou dobu přehlížet. “ Rick Simpson, Konopí:
Nejléčivější rostlina

Bylo by lepší nebo bezpečnější vyrábět olej s použitím
potravinářského alkoholu?
"Lidé mi často říkají, že by dali přednost výrobě oleje z obilného alkoholu." Zdá se, že si z
nějakého důvodu myslí, že používání obilného alkoholu by bylo bezpečnější, ale ve skutečnosti
je to stále jed, stejně jako každé jiné rozpouštědlo. Jedním z hlavních problémů obilného
alkoholu je, že je velmi těžké najít takový alkohol, který je 99 nebo 100% čistý. Ve většině
případů je těžké najít alkohol nad 95 % a obvykle je 5 % voda. Jelikož je tato voda přítomna, činí
alkohol méně účinným jako rozpouštědlo a na konci procesu zůstane v oleji dost vody, kterou je
třeba odpařit.
Ze své zkušenosti nepovažuji použití obilného alkoholu za bezpečnější než izopropylalkohol
nebo lehký benzín k výrobě oleje. Bez ohledu na to, jak se na to díváte, alkohol je jed a když
konzumujete alkohol, produkuje jed, který ovlivňuje vaše motorické dovednosti a je známý jako
opilý. Neříkám, že vysoce kvalitní olej nelze vyrábět z obilného alkoholu. Spíše říkám, že byste
si měli být vědomi toho, že tato látka není o nic lepší ani bezpečnější než jiná rozpouštědla, která
jsem použil, a v některých ohledech nefunguje tak dobře.
Často mě kontaktují lidé, kteří si přejí extrahovat olej pomocí takových věcí, jako je máslo nebo
olivový olej atd. Docela často se mě ptají, jestli si myslím, že extrakce prováděná tímto
způsobem by poskytla lék s podobnou účinností jako lék, který vyrábím pomocí moje metoda.
Odpověď je ne. Takto prováděné extrakce považuji za jednoduše formy oslabené konopné
medicíny. Pokud jde o objem, není možné, aby takto vyrobený lék mohl mít stejnou účinnost
jako léky, které vyrábím. Pokud byste měli závažnou rakovinu, chtěli byste ji léčit nějakou
formou zalévaného konopného léku, nebo byste ve své léčbě dříve použili to pravé?
Může být konopný olej použit spolu s alkoholem?
Viděl jsem mnoho lidí, kteří začali velmi hlasitě mluvit o alkoholu, uklidnit se hned po kouření
kloubu. Není pochyb o tom, že alkohol je jednou z nejničivějších věcí na této planetě, ale lidé
budou lidmi a mnozí jejich alkohol mají rádi. Z našich zkušeností se zdá, že konopný olej
nepředstavuje pro pijáka žádné nebezpečí a skutečně může často snížit jejich příjem této škodlivé
látky. Těžko pijící lidé, kteří se kvůli zdravotním problémům podrobili léčbě konopným olejem,
hlásí, že jejich žízeň po alkoholu se výrazně snížila a někteří dokonce přestali pít úplně. “ Rick
Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Rozpouštědla a zbytky rozpouštědel v oleji
"Za ta léta mě kontaktoval velký počet lidí, kteří se obávali možnosti, že by v hotovém oleji
mohly zůstat zbytky rozpouštědel." Ze své zkušenosti mám pocit, že při dodržování pokynů,
které jsme dali k dispozici pro správnou produkci oleje, nehrozí žádné nebezpečí konzumace
oleje. Sám jsem tento olej přijímal asi deset let bez škodlivých účinků. Kromě toho jsem dal
tento olej k dispozici tisícům lidí a obdržel jsem velmi málo stížností. Pokud má někdo problém
s chutí oleje, není to způsobeno zbytky rozpouštědel. Místo toho jsou příčinou přírodní terpeny,
které olej obsahuje. Některé oleje mají velmi malou chuť, zatímco jiné mohou mít nepříjemnou
chuť, ale pokud vím, medicína stejně nemusí chutnat dobře, takže se o takové věci starám.

V laboratorních testech prováděných na olejích, které jsem vyrobil, nebyl nalezen žádný zbytek
rozpouštědla. Zdá se mi absurdní, že by se někdo obával zbytků rozpouštědel v oleji, když
vezmete v úvahu, čím lékařský systém krmí veřejnost. Játra toxické chemikálie, jedy, chemo,
záření, vakcíny atd. Zdá se mi, že každý, kdo se obává otravy, by se měl mnohem více zajímat o
to, co dodává lékařský systém, než o zbytky z rozpouštědla, které bylo zcela vyvařeno.
Pokud má někdo problémy s příjmem oleje, je to obvykle proto, že k výrobě látky byla použita
energizující sativa. Kromě toho mohou nastat další problémy, pokud se pacient pokouší užívat
léčiva společně s ošetřením olejem nebo pokud je nepoužívá správným způsobem. V ideálním
případě by mohli ostatní členové rodiny vzít olej spolu s pacientem. To by jim pomohlo
porozumět účinkům oleje a pak by se tolik nestarali o účinek, který má na pacienta. Vzhledem k
tomu, že nevědí, co očekávat s použitím oleje, rodinní příslušníci mají často tendenci reagovat
přehnaně, pokud pacient příliš mnoho požívá. Účinky ale v krátké době odezní a pacient zůstane
bez újmy. Proto si myslím, že ostatní členové rodiny by měli také vyzkoušet olej v malých
dávkách,
Vysoce kvalitní konopný olej má schopnost nahradit použití většiny léčiv, ale když se pacient
pokouší užívat léčiva společně s olejem, někdy mohou kvůli interakcím vzniknout problémy.
Mnoho látek, které lékaři poskytují, je jedovaté povahy a olej nemá rád přítomnost takových věcí
v těle pacienta. Obvykle krátce poté, co pacient přestane používat farmaceutické léky, všechny
problémy, s nimiž se setkal, jednoduše zmizí. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina
"Nafta je obchodní název pro ropu, takže zkuste hledat, že pet ether má mnoho průmyslových
využití, odmašťovač k ředění barev." Al
"Pamatujte, že THC a CBD jsou nepolární ... a chlorofyl a H2O je polární ... Takže nejlepší olej
je vyroben s nepolárním rozpouštědlem ... je čistý ... bez chlorofylu." Michael
"Můj kamarád z chemie mi celý příběh zjednodušil a vysvětlil mi, proč by mohla být lepší nafta
(i když si myslí, že nijak výrazně): nafta je nepolární rozpouštědlo, takže snadněji a účinněji
extrahuje nepolární molekuly (THC a CBD jsou v zásadě nepolární molekuly) a vynechává
polární molekuly.
Isopropylalkohol (a ether na to přijde) je slabé polární rozpouštědlo, takže je pro tento účel velmi
dobrý, ale možná o něco méně než nafta - protože JB říká, že testovali oba, a ty byly účinnější.
EDIT: Ach ano, málem jsem zapomněl: také řekl, že v konečném produktu není strach, že by v
konečném produktu zůstala nafta (nebo iso), pokud budete postupovat podle receptu Ricka
Simpsona (můj přítel řekl, že nepoužívá plastový kbelík, ale skleněný nebo nerezový) a pokud si
nejste jisti, udělejte to, co JB vždy říká - přidejte trochu vody a vložte ji do trouby, aby se úplně
odpařila. Použil by však isopropylalkohol, protože jste si jisti, že to je to, co to má být ... “Sandra
- Sandro, metoda, kterou Rick ukázal světu, je ta nejzákladnější, nekomplikovaná a cenově
dostupná. Je téměř spolehlivé, když se člověk řídí pokyny T. Sklo je dobré, ale rozbije se a
nechcete, aby se to stalo, nikdy. Nerez je samozřejmě v pořádku. 99,9% iso funguje dobře, ale
pokud je to možné, stále bychom sami používali lehký alifatický benzín. JB
"Také doporučuji před extrakcí nechat vše vychladnout, jak jen to jde." Většina dala alkohol,
konopí, nádoby, vše, co s extrakcí souvisí, na 24-48 hodin. Získáte tak mnohem čistší produkt.
Vaše výnosy budou nižší, ale nebudete tolik potřebovat. Omlouvám se za překlepy nebo
chybějící slova, MS je na hovno a já nemám žádné léky, lol. Požehnat." Chucku
- Chucku, zmrazování je dobré a dobré, ale není nutné to dělat, když pracujete s kvalitními
rozpouštědly a výchozím materiálem. Navíc nemáme rádi studené ruce, pokojová teplota nám
vyhovuje a po několika měsících nebo letech zmrazení pupenu nebudeme mít problémy s
artritidou. Navíc se často olej vyrábí v místech, kde nejsou stovky kilometrů žádné mrazničky.
Takže ano, můžete to zmrazit, pokud chcete, ale sami bychom to neudělali.
Sám nemám rád mraženou zeleninu, vyhýbám se jí, kdykoli je to možné, takže nevidím důvod,
proč bych měl dělat výjimku a zmrazit zeleninu, která mi ze všech nejvíce chutná. Ale ano, může

to pomoci, když musíte k extrakci oleje použít alkohol, takže nejsem úplně proti.
Je to tak, že sami nepoužíváme alkohol jako rozpouštědlo (nebo lépe: není to rozpouštědlo naší
první volby), nevidím jediný důvod, proč bych měl státu platit daň navíc za rozpouštědlo, které
se stejně vypaří (pokud nepoužíváte destilační zařízení, což bychom udělali, kdykoli je to
možné). Mohu koupit litr lehké nafty asi za 3 - 4 dolary, litr 99% alkoholu by stál asi pětkrát více
a produkovalo by méně oleje a ten olej nebude tak pravděpodobně tak dobrý, jako kdyby lehký
benzín nebo 99,9 Bylo použito % iso. Navíc získáte méně oleje.
Kde přesně je tedy výhoda použití alkoholu jako rozpouštědla? Nevidím jediný racionální důvod,
proč by měl být upřednostňován alkohol před čistou nízkovroucí lehkou alifatickou naftou,
konkrétně když člověk vezme v úvahu, že v oleji není žádný zbytek rozpouštědla, o který by se
musel starat, když je olej správně produkován. Pokud není vyroben správně, v oleji jsou nebo
mohou být zbytky rozpouštědla. Ale nedávejte nám vinu za oleje, které nebyly vyrobeny
správně, opravdu nemůžeme nést odpovědnost za nedostatek kvality olejů dodávaných jinými. Je
to tak jednoduché. "JB
"Velmi jednoduché vysvětlení nikdy nekončící otázky ... Osobně jsem použil naftu ... iso alkohol
... a butan k výrobě oleje ... a zdaleka nejlepší ... nejčistší ... nejsilnější ... a nejlepší chuťový olej
byl z nafty ... nechápu, co se lidem nelíbí ... při správném provedení nezůstane vůbec žádné
palivo ... a zdá se, že nafta také více svléká rostliny ... dělá to hodně rychleji ... Takže čistší
olej ... (zlato) ... “Peter
"Lehká nafta je frakce vroucí mezi 30 ° C (86 ° F) a 90 ° C (194 ° F) a skládá se z molekul s 5 - 6
atomy uhlíku." Těžká nafta se vaří mezi 90 ° C (194 ° F) a 200 ° C (392 ° F) a skládá se z
molekul se 6 - 12 uhlíky.
Nafta se používá především jako výchozí surovina pro výrobu vysoce oktanového benzínu
(procesem katalytického reformování). Používá se také v průmyslu těžby bitumenu jako ředidlo,
v petrochemickém průmyslu pro výrobu olefinů v parních krakovacích zařízeních a v chemickém
průmyslu pro aplikace rozpouštědel (čištění). Mezi běžné výrobky z něj patří lehčí kapalina,
palivo do táborových kamen a některá čisticí rozpouštědla. “
"Nafta má chemický vzorec CnH2n+2." Lehká nafta má 5 a/nebo 6 atomů uhlíku, které spadají
do C5H12 a C6H14, také známých jako Pentan a Hexan. To, co hledáte, je nafta, která je čistě
směsí pentanu a hexanu. “ Wouter
"Jen jsem chtěl napsat něco o rozpouštědlech." Šel jsem za svým přítelem, který má několik
doktorátů a magisterských titulů z chemie, a zeptal jsem se ho, co bych mohl udělat, abych úplně
odstranil benzín z oleje. Řekl: „Vezměte 5 ml isopropylalkoholu a vmíchejte jej, až přestane
naposledy bublat. Odpaří se a vezme s sebou naftu. Z toxického rozpouštědla se poté stane
netoxické rozpouštědlo. Toto není moje skutečné jméno, je škoda, že nemohu použít svůj
skutečný účet ze strachu, že mě vyhodí nebo přijmou jako zdravotní sestru. “ Bobbie
„Chcete -li najít Naphtha ve Velké Británii, podívejte se na„ vymazání panelu “nebo„ rychlé
vymazání panelu “. Jedná se o produkt používaný při opravách karoserií automobilů, k čištění
kovů a nezanechává žádné zbytky. Problém je najít podrobný seznam přesných přísad, protože se
mohou lišit. 99,9% isopropanol by měl být snadno k nalezení. “ Em
"Ricku Simpsone, sledovali jsme váš proces pomocí VM&P Naphtha a všechno šlo podle plánu s
výjimkou prvních pár tahů stříkaček, které vyšly trochu tekutější, než jsme očekávali." Přidal
jsem pár kapek vody a zkusil to znovu a zdá se, že je to v pořádku. Moje jediná starost/otázka je
chuť. Stále chutná jako rozpouštědlo. Je to v pořádku, nebo musím udělat něco víc? Příjemce
toho spí asi 12 hodin pokaždé, když si vezme olej. Je to správné, dokud si nevytvoří toleranci?
Jakákoli pomoc je velmi ceněna. “ Pamela
- VM&P se nezdá být dobrým rozpouštědlem (ačkoli některé bezpečnostní listy uvádějí, že by to
měla být stejná látka, jakou bychom chtěli použít). Zdá se, že je to těžká nafta, a nezdá se, že by
se úplně vyvařila, a zdá se, že vyžaduje další péči.

Přidal bych trochu vody a vložil ji do elektrické trouby nastavené na 130 ° C na několik hodin,
možná přes noc, nebo dokud rozpouštědlo úplně nezmizí, někteří říkají, že odstranění zbytků
rozpouštědla trvá až čtyři dny . Pokud je olej vyráběn správně a olej by neměl být tekutý, mělo
by to být spíše jako mazivo, nemělo by docházet k pachuti rozpouštědla. Ujistěte se, že je olej
skutečně správně filtrován, protože zbytky rozpouštědel mají tendenci ulpívat na rostlinných
materiálech.
Jednoduše proveďte prstový test s rozpouštědlem, které chcete použít. Namočte do něj prst a
zjistěte, zda se do 30 sekund nebo rychleji úplně vypaří. Čím rychleji se odpařuje a nezanechává
žádný film, tím lépe.
Pokud nemůžete získat čistě lehkou alifatickou naftu (v Evropě nazývanou také benzín,
požádejte o číslo CAS 64742-49-0. Prodává se pod mnoha různými názvy. Není to typ používaný
jako palivo v automobilech, ale typ, který se používá jako rozpouštědlo nebo ředidlo na barvy
nebo odmašťovač), šel bych na 99% nebo ještě lépe na 99,9% isopropylalkohol - to se zdá být
možné najít téměř kdekoli na světě.
V současné době dáváme přednost lehkému alifatickému (nízkovroucímu, hydrogenovanému)
benzínu, přestože produkuje lepší a silnější oleje než většina ostatních v současné době
používaných rozpouštědel. Čím méně rostlinných materiálů a chlorofylu v oleji, tím lépe funguje
jako lék, tím lépe chutná a je silnější. Celý trik spočívá v tom, jak je olej účinný a sedativní. Čím
silnější a sedativnější, tím lépe. JB
"Správná nafta NENÍ prodávána v USA. Ne v Tractor Supply nebo Home Depot nebo Lowes
nebo dokonce Sherwin Williams." Stále se prodává v Kanadě. Mám přítele, který to destiluje na
100 ° F a šetří to, co se uvolňuje z rozpouštědla, na výrobu oleje. “ Steve
"Pokud žijete v USA, pak nedostanete tu správnou Naftu, všem naftám vyrobeným v USA nelze
důvěřovat kvůli volné regulaci přísad v tomto typu rozpouštědel." V USA nikdy nedostanete
čistou naftu, dokonce i VM&P může být zcela nekonzistentní od jedné lahve k druhé a není ani
inzerována jako čistá. V Kanadě vyrábějí čistou naftu a je to nejlepší rozpouštědlo k použití ve
srovnání s ISO nebo obilným alkoholem, nedělejte velkou chybu a zbytečně neplýtvejte léky
nebo ještě hůř udělejte sobě nebo někomu jinému ještě větší nevolnost použitím špatného
rozpouštědla. Buďte varováni, že nafta v USA dokonce vyrobí olej, který vypadá úplně tak, jak
by měl, ale bude vám velmi špatně. “ Honit
-Skutečnost, že se zdá, že se čistý alifatický benzín neprodává všude v USA, neznamená, že čistý
alifatický benzín s číslem CAS 64742-49-0 a bodem varu kolem 60-80 ° C neexistuje nebo že
existuje při správném použití nevytváří lepší olej než většina ostatních rozpouštědel. Pokud
nemůžete získat čistou lehkou naftu, bylo by naší druhou volbou 99% nebo ještě lépe 99,9%
isopropylalkohol.
Ale stejně bych to nevzdal - na extrakci olejů z rostlin se používá lehká nafta (benzen) nebo
podobná rozpouštědla, proto bych se obrátil na výrobce rostlinných olejů a zjistil, co používají.
Tam, kde žiji v Evropě, mohu rozpouštědlo koupit prakticky v každém železářství nebo lakovně,
je to jedna z nejběžnějších technických kapalin, které si pamatuji z dětství, používali jsme ji k
odmaštění řetězů na kola atd. A prakticky každý měl láhev z toho doma. Celá tato nikdy
nekončící debata o rozpouštědlech mi tedy připadá trochu směšná. Když použijete správnou
lehkou naftu, neexistují žádné zbytky rozpouštědel, o které by se člověk musel starat, možná o
několik ppm, stejně jako ve většině levných rostlinných olejů, které se často vyrábějí s téměř
přesně stejným rozpouštědlem, jaké doporučujeme. JB
"Lehká alifatická nafta fungovala skvěle, chutnala skvěle, v mém oleji nezůstal ani náznak
rozpouštědla." Pokud se budete Ricksovi do písmene řídit pokyny, nemělo by to mít žádný
problém. “ Ricku
"Existují 2 hlavní kategorie nafty - lehké a těžké." Lehká nafta NEobsahuje benzen, což měl
Raina na mysli (ne hexan). I když bych nedoporučoval ani lehký benzín, pokud nelze konopný

extrakt testovat poté, co se vyrobí na zbytky nafty, lze jej použít, pokud je to vše, co můžete pro
rozpouštědlo získat. Klíčem je zajistit, aby byl extrakt vyvařen na hustý mazací stav - v tu chvíli
by měla být většina nafty pryč. Použití destilačního zařízení je způsob, jak vyrobit nejčistší olej
bez rozpouštědel, ale přesahuje kapacitu většiny průměrných lidí. Doufám, že to pomůže. ”
Označit
"Raino, nebudu se s tebou hádat." Z Wikipedie: „Ropný ether, navzdory svému synonymu
benzinu, by neměl být zaměňován s benzenem nebo benzynem, ani by neměl být zaměňován s
benzínem, ačkoli mnoho jazyků to nazývá názvem odvozeným od benzinu, např.„ Benzin
“(německy) nebo„ benzina “(italsky). Petrolether je směs alkanů, např. Pentanu, hexanu a
heptanu, zatímco benzen je cyklický aromatický uhlovodík C6H6. Stejně tak by petrolether
neměl být zaměňován s třídou organických sloučenin nazývaných ethery, které obsahují funkční
skupinu RO-R '. Moje zázemí je mikrobiologie - kde jsem studoval organickou chemii, nějakou
biochemii / nějakou anorganickou chemii ... Určitě to všechno nevím, ale trochu vím. Lehká
nafta NEobsahuje benzen - tečku. Ignoruji tvůj komentář, "Bylo by v nejlepším zájmu všech,
kdybyste neudělali tvrzení mimo vědecká data." Označit
"Co bys chtěl dát svému otci?" Nejlepší z nejlepších nebo něco, co vypadá podobně, ale prostě
nemá správné efekty? Když vyrobíte lék podle Rickových pokynů, je šance na selhání během
léčby velmi malá. Když vyrábíte olej podle pokynů „odborníků a vědců“, vyrábíte jiný produkt.
A na základě našich zkušeností to nemusí fungovat tak dobře, jak doporučujeme.
Takže chcete, abych mlčel a nechal je dodávat odpadky nízké kvality? Nebo byste se raději učili
ode mě/nás a věděli, jak to udělat správně, abyste měli stejné výsledky, o kterých mluví naši
pacienti? “ JB
"Používám 99% isopropylalkohol, to bylo to, co jsem měl nejsnadněji k dispozici." Používám
krém z mých plodin, pěstovaných 100% organicky a bez pesticidů, dobře pěstěný a suchý od
kostí. Míchám to s více kmeny indik. Ošetřil jsem pacienta s Hodgkinovým lymfomem, byl ve
stadiu 4 a do 6 měsíců od podání oleje podle pokynů je nyní bez rakoviny !! Děkuji Ricku
Simpsonovi za oběti, které jste učinili, aby byly tyto informace dostupné všem! Zrovna nedávno
mě oslovil s žádostí o pomoc další pacient s rakovinou 4. stupně. Na jedné z ledvin má nádor,
který je nefunkční. Modlitba za získání dvou potvrzených vyléčení za sebou. Bůh vám žehnej
Ricku Simpsonovi a JB, pokračujte v šíření slova a vzdělávejte lidi o tomto nádherném léčivém
konopném oleji. “ GrowGoddess
- Smíchání několika kmenů je vždy dobrý nápad. Podívejte se na to jednoduše, nevíte, na co
přesně je konkrétní kmen dobrý, takže když smícháte několik kmenů, získáte mnohem lepší efekt
koberce. Navíc vás takové oleje dostanou mnohem výše - ti, kteří „rekreačně“ kouří hrnec,
budou vědět, o čem mluvím. Představte si, že si sednete se svými přáteli a každému z nich
předvedete to nejlepší, co mají. Za pár hodin toho moc nestihnete. A to je účinek, který
potřebujete pro dosažení nejlepších výsledků, takže opět platí, že míchání kmenů je tou správnou
cestou. Všechno nejlepší a děkuji, GrowGoddess, jsem vždy rád, že slyším o lidech, kteří
jednoduše dodržují pokyny a dosahují výsledků, o kterých mluvíme. JB
"Ahoj JB, mám problém s elektrickým vařičem rýže, vše, co jsem viděl, kleslo na 100 °° C,
podíval jsem se na všechny značky na trhu a všechny, které mají, mají termostat, který se vypne,
když obsah dosáhne teplota. Co doporučuješ?" Cristina
- Cristino, v čem přesně je problém? Olej můžete vždy vložit do elektrické trouby nastavené na
130 ° C, nechat ho tam asi hodinu a dekarboxylovat ho tak. JB
"Když teplota dosáhne 100 ° C, elektrický vařič rýže se vypne!" Rozpouštědlo nedosahuje 110 °
C. “ Cristina
- Rozpouštědlo opravdu nemůže dosáhnout této teploty, protože by se podle mě vyvařilo. Nechte
vařit rozpouštědlo, dokud se sporák poprvé nevypne (do poslední dávky přidejte několik kapek
vody). Poté nechte vychladnout a znovu zapněte. To je vše, co děláme. JB

"Zapne se znovu a nechá se vařit, dokud se nevrátí?" Potom se vypne a olej je již hotový? “
Cristina
- Zapněte rýžovar, vařte, dokud se poprvé nezastaví, poté počkejte pět minut, než vychladne,
znovu jej zapněte a počkejte, až se podruhé vypne. Poté nalijte olej do nerezového kelímku a
vložte jej na hodinu do trouby vyhřáté na 130 ° C a váš olej je hotový. JB
- Díky JB, zachránil jsi mi život. Cristina
"Při výrobě oleje vdechujete Naftu." Když to tak děláš, dýcháš JED. Pokud to cítíte, jste již
mrtví. Stokrát jsem v životě ucítil palivo z tábora Coleman, palivo zapalovače Zippo a naftu
používané při částečném čištění a průmyslových aplikacích ... Ještě není mrtvý. Lol.
Vážně ... Pokud použijete čisté rozpouštědlo (bez přísad) a rozpouštědlo řádně vyvaříte s trochou
vody, která má na konci přidaný vyšší bod varu, ať už je to iso, alkohol nebo nafta, dostanete to
všichni ven. Po dobu jednoho roku přijmete mnohem více nafty, která pumpuje váš vlastní plyn v
autě, než byste získali z celoživotního používání správně vyrobeného oleje. “ Matthew
"Ahoj Ricku (nebo těm, kteří čtou tento mail), v první řadě ti chci říct, že děláš skvělou práci,
propagace této čarodějnice se zdá být skvělým lékem na tolik věcí!" Žiji v Norsku a mám
diagnostikovanou Crohnovu chorobu. Mám také velmi blízkého přítele, který má rakovinu,
kterou lékaři přestali léčit, protože už nemohou nic dělat. Chci vyzkoušet olej za obou těchto
podmínek.
Mám dotaz ohledně výroby oleje. Tady v Norsku je velmi těžké najít čistou naftu (alespoň po
mých zkušenostech), takže hledám dobré alternativy. Před několika lety jsem si koupil „včelí
extraktor“ (válec, který naplníte kostními suchými bylinkami a k extrakci oleje použijete plynný
butan). Je to stejně dobré jako vaření oleje s naftou?
A jak se používá duch? Který obsahuje více než 90% alkoholu? Mám několik přátel, kteří dělají
svého vlastního ducha, a není to pro mě příliš drahá možnost, jak se dostat. Je to lepší než butan?
Kouřil jsem "extrakci medu", když jsem to dělal minule, a přemýšlel jsem, jestli je to dobrý lék
na tyto 2 podmínky, zmiňuji, jestli to jím. Pokud není dobrou volbou butan nebo alkohol můžete doporučit nějaké další možnosti, o kterých možná víte, že je snadné se v Norsku nebo
Švédsku uchytit? Díky moc! Opravdu se těším, až vyzkouším olej na moji nemoc. S pozdravem,
Henry ”
"Milý Henry, nemám zkušenosti s extrakcí včel, ale nemám pocit, že by tato metoda byla tak
účinná jako metody, které používám." Produkce oleje podle mého postupu zahřívá olej na
teplotu, která dekarboxyluje hotový produkt, aby byl olej co nejsilnější. Tento proces zahřívání
otáčí molekuly do polohy delta 9, což činí olej silnějším. Pokud máte potíže s nalezením
správného rozpouštědla, můžete zkusit aceton. Sám jsem nikdy nezkoušel aceton k výrobě oleje,
ale nevidím důvod, proč by aceton nefungoval tak dobře jako alkohol nebo nafta k výrobě léku.
Měli byste být schopni získat lehkou alifatickou naftu z obchodů, které dodávají barvu, protože
obvykle prodávají naftu jako ředidlo barvy.
Správně vyrobený olej by se měl postarat o vaše problémy a také by měl dát vašemu příteli s
rakovinou šanci přežít. Alkohol, který je 90%, bude méně účinným rozpouštědlem, protože
zbylých 10% je obvykle voda a během procesu dokončování budete mít spoustu přebytečné
vody, která se odpaří. Všechno nejlepší, Rick Simpson ”
"Správná dekarboxylace je velmi důležitou součástí dokonalé výroby ropy, protože surová
rostlina neposkytuje mnoho čistého delta9-THC a CBD, ale místo toho má kyseliny THCA a
CBDA." K odstranění karboxylové skupiny je postup zahřívání. Udělejte to velmi opatrně,
abyste nespálili své cenné molekuly. Našel jsem v Journal of Chromatography dobrou
poznámku, která by měla být nezbytnou teplotou a časem pro zahřátí oleje, protože v závislosti
na rýžovaru nemusí teploty stačit. Je tedy dobré nechat si olej zahřát minimálně 27 minut na min.
122 stupňů Celsia. Vždy kontrolujte teplotu topné desky pomocí digitálního měřicího zařízení,
abyste předešli přehřátí oleje. V níže uvedené tabulce vidíte body varu hlavních kanabinoidů,

kterých byste nikdy neměli dosáhnout, jinak je uvaříte. Dále poznamenávám, že je správné, co
Rick ve svých videích neustále říkal, olej nepřehřívá, ale pro výrobu léčivého oleje je nutné
teplo. Pro správný dekarboxylační proces v uvedeném čase v diagramu kolem hodiny je nutná
teplota minimálně 106,2 stupňů Celsia. Pokud má váš olej pouze kyselou formu THCA a CBDA,
není tak účinný, protože kyseliny se k receptorům CB1 a CB2 nehodí příliš dobře. Dávejte si
proto pozor, abyste to udělali správným způsobem, protože to, co řekl Rick, je pravda, pouze
nejlepší ropa může dělat svou práci, když na ní závisí život. (…) Pokud má váš olej pouze
kyselou formu THCA a CBDA, není tak účinný, protože kyseliny se k receptorům CB1 a CB2
nehodí příliš dobře. Dávejte si proto pozor, abyste to udělali správným způsobem, protože to, co
řekl Rick, je pravda, pouze nejlepší ropa může dělat svou práci, když na ní závisí život. (…)
Pokud má váš olej pouze kyselou formu THCA a CBDA, není tak účinný, protože kyseliny se k
receptorům CB1 a CB2 nehodí příliš dobře. Dávejte si proto pozor, abyste to udělali správným
způsobem, protože to, co řekl Rick, je pravda, pouze nejlepší ropa může dělat svou práci, když
na ní závisí život. (…)
Ano, podívejte se a interpretujte tento vědecký diagram, abyste pochopili, že proces
dekarboxylace probíhá po celou dobu, kdy v rýžovaru ohříváte směs rozpouštědla s kanabinoidy
a rozpouštědlem. Grafy tedy ukazují, že je velmi důležité teplotu na dostatečně dlouhou dobu
dosáhnout na 130 stupňů Celsia, aby došlo k maximální dekarboxylaci. Vše je otázkou teploty a
času k dosažení nejlepších úrovní.
Pokud použijete digitální měřicí přístroj teploty a dáte ho během celého procesu na dno rýžovaru
k odpaření rozpouštědla, uvidíte, že až v pozdní fázi procesu, když kapky vody vstoupí až na
konci sporáku, teplota se pohybuje kolem 100-110 ° C. Čas v tomto rozsahu však většinou není
dost dlouhý na celý proces dekarboxylace. Poté ohřejte olej v malém ocelovém hrnci na topné
desce delší dobu. Tak dlouho žádná aktivita (žádné další plynové bubliny) zahřejete a čekáte.
Mějte teplotu pod kontrolou a nejlépe nelezte na více než půl hodiny nad 130 stupňů Celsia.
Pamatujte, že THC má bod varu 157 stupňů C. Neohrožujte prosím přehřátím, jinak se vaše
hledané kanabinoidy vypaří a vane ...
V jádru není důležité dosáhnout maximálního množství dekarboxylace, takže dlouho dostanete
do těla dostatek oleje. Zajímavá je hodnota JEDEN gramu denně nebo více, kterou byste měli
vzít. Samozřejmě, kolik oleje potřebujete, závisí na tom, kolik delta9THC je skutečně v oleji - to
znamená, jak účinná byla dekarboxylace. Pokud se budete řídit Ricksovým doporučením a
zajistěte, aby byl olej dostatečně dlouho zahříván na 130 ° C - vše bude v pořádku. Nezáleží na
tom, jaké rozpouštědlo použijete. “ Stephan
"Ahoj, JB, našel jsem tuto Naftu ve své oblasti ... (odkaz) Neříká se, že Světlá nafta ... bude to
ještě fungovat?" Ještě jednou děkuji za veškerou vaši pomoc a super informace! “
- Měla by být lehká alifatická nafta- zkontrolujte bezpečnostní list, abyste zjistili, zda se jedná o
čistou lehkou naftu bez přísad), australský benzin, (technický nebo průmyslový) benzín v Evropě
(benzín, nikoli benzen, a ne typ používaný jako palivo v automobilech). Prodává se pod mnoha
různými názvy. Používá se jako ředidlo barvy, rozpouštědlo, odmašťovač, dříve to bylo velmi
běžné rozpouštědlo pro domácnost nebo odmašťovač textilií, lze jej použít i jako lehčí tekutinu
atd. Bod varu kolem 60-80 °° C, čím nižší, tím lepší .
Namažte trochu na čistou Petriho misku nebo do ní ponořte prst a pokud se do třiceti sekund
vypaří a nezanechá žádné mastné zbytky, mělo by být použití v pořádku. Existuje mnoho
dodavatelů, nemohu vám říci, který z nich je nejlepší nebo co bychom v tuto chvíli doporučili,
proto poskytujeme pouze obecné pokyny.
Číslo CAS 64742-49-0, čistý, ropný destilát, pokud možno bez přísad, a bod varu by měl být co
nejnižší. Většina rafinerií to vyrábí, jednoduše se jich zeptejte, co by doporučily pro výtažky z
bylin.
Druhou možností je 99% nebo 99,99% isopropylalkohol nebo velmi drahý 99% potravinářský
alkohol. Isopropylalkohol a potravinářský alkohol nejsou tak účinné jako rozpouštědla jako nafta

a v oleji odstraňují více rostlinných materiálů a chlorofylu, díky čemuž je méně účinný a chutný,
a proto doporučujeme vždy, když je to možné/dostupné, používat naftu. Všechno nejlepší, JB ”
Q. Ricku, v Mexiku je „nafta“ pouze jedním z několika názvů produktů typu nafty. Abyste se
vyhnuli fatální chybě, měli byste náhodou vědecký název „nafty“, kterou používáte, prosím?
A. Hledejte čistě lehký benzín bez dalších přísad. Je to v podstatě stejné jako palivo Coleman,
které můžete vidět na fotografii níže, ale podívejte se na benzín bez přísad proti korozi, které se
přidávají do paliva Coleman.
Pokud zjistíte, že je ve vaší zemi zakázán lehký alifatický benzín (což byl například případ
Hondurasu), podívejte se na 99% nebo lépe 99,9% isopropylalkoholu, mělo by být snadné ho
najít. 99% alkohol je třetí rozpouštědlo, které bychom použili, ale udělali bychom vše pro to,
abychom se jeho použití vyhnuli, protože odstraňuje příliš mnoho chlorofylu a dalších
nežádoucích rostlinných materiálů. Někteří rádi zmrazují rozpouštědlo a výchozí materiál, když
používají jako rozpouštědlo isopropylalkohol nebo alkohol. Osobně tato rozpouštědla
nepoužíváme, pokud nemusíme, a neradi se dostáváme do rukou zmrazených, takže ve
skutečnosti nepodporujeme jejich zmrazování, ale někteří říkají, že to pomáhá zlepšit kvalitu
oleje. Když použijete nepolární čistou lehkou naftu s nízkým bodem varu, nemusíte nic
zmrazovat a přesto získáte dobrý produkt, pokud budete postupovat podle pokynů. JB
"Hej, JB, co když existuje alergie na používání Napthy?" Máme člena rodiny, který má závažné
alergické reakce na KAŽDOU maličkost, zejména rozpouštědla. Chceme pro ni vyrobit olej, ale
musíme použít organické rozpouštědlo. Přemýšleli jsme o vytvoření organického „moonshine“,
který byl několikrát destilován, aby získal čistotu, ale co si o tom myslíte? Jaké je vaše
doporučení pro silně alergické na tolik? Nemůže vůbec brát léčiva, protože je alergická na
pojiva, tolik trpí kvůli alergii na všechno. Díky předem!" Sára
- Můžete použít 99% alkoholu, nikdy jsme neřekli, že nemůžete. Podle našich zkušeností jsou
oleje vyrobené z nepolárních rozpouštědel o něco silnější a obvykle obsahují méně rostlinných
materiálů. Někteří zmrazí alkohol a pupen před zpracováním, aby získali olej, který je více
jantarový. Takže si myslím, že tudy cesta vede, Sáro.

Vysoký obsah THC nebo vysoký obsah CBD?
"Jsem trochu zmatený." Můj přítel má rakovinu ledvin 4. stupně a rakovinu plic. Je nejlepší dát
olej s vysokým obsahem CBD nebo olej THC? Olej CBD má pouze stopu THC? Sehnal jsem mu
deset gramovou zkumavku a má 18% CBD a méně než 1% THC. Chystám se na to špatně?
“Richard
Mikees: Ano, to není ono, musíte získat skutečné RSO.
-95-98% THC není 18% CBD, že? Řekněte tomu, kdo vám to dodal, ať s tím přestane. Jak se
zdá, vysoký marketingový humbuk CBD zabije mnoho nic netušících pacientů, to je smutné.
Proč nemohou jednoduše dodržovat pokyny, které skutečně fungují? Používání olejů s vysokým
obsahem CBD je velmi omezené, nefungují tak dobře ani na kožních onemocněních, opravdu
nechápu, proč jsou všichni tak blázniví z toho CBD nesmyslu. Ano, je to také silný lék, ale jeho
použití je ve srovnání se skutečným RSO opravdu omezené.
95-98% THC, 1-2% CBD, extrémně silné a sedativní a euforické; to je váš nejlepší olej a to bude
fungovat nejlépe. Zkuste to jako první. Když to uděláte, nedotknete se ani nepřiblížíte k těm
vysokým CBD olejům a poznáte rozdíl a nikdo vás neutrhne. Nejprve RSO. JB
"Tato stránka a informace, které se z ní mohu naučit, mě opravdu baví." Je však zklamáním
slyšet, že další kanabinoidy kromě THC jsou pokládány za sekundární. Tato dívka a její rodiče
nevidí CBD jako vedlejší. Dalo jí to život. Nebylo to THC, ale CBD. Přestaňte se na to všechno
vykašlat, prosím. Odrazujete lidi od zkoušení vysokých kmenů CBD, když jim tím lze opravdu

pomoci. Vysoké THC není odpovědí na všechno, a proto je v rostlině více než jeden kanabinoid.
“ Tina
"JB odpověděl na rakovinu plic, ne na Dravetův syndrom, nikdo se na nic neposere." Zprávy o
pacientech a vědecké studie ukazují, že rakovina zabíjí rakovinu. Existuje několik studií, které
uvádějí, že CBD je prospěšné pro některé typy rakoviny, ale ve srovnání se studiemi
provedenými s THC je jich málo. Nyní jsou to záchvaty a některé další podmínky s vysokým
obsahem CBD. “ Kellin
- Kellin a Tina, oleje, které používáme, fungují také na záchvaty. A pacienti by dosáhli
nesrovnatelně lepších výsledků, kdyby použili skutečnou věc a pokusili se vyléčit příčinu a nejen
symptomy.
Nedávám CBD dolů, je to opravdu silný lék sám o sobě, a myslím, že je skvělý například ve
žvýkačkách pro děti atd. Pokud ale chcete skutečnou sílu, potřebujete nejbrutálnější RSO a
spoustu THC. To je můj pohled a nezmění se.
Jednoduše to vyzkoušejte na kožních podmínkách a zjistěte, zda se popálenina nebo rána zahojí
rychleji s opravdovým RSO nebo s jeho nízkou verzí s vysokým obsahem CBD. Viděl jsem to na
vlastní oči, nepotřebuji pro sebe experimentovat s oleji s vysokým obsahem CBD. Chci pro sebe
i pro své pacienty to nejlepší.
Většina olejů s vysokým obsahem CBD má sekundární kvalitu ve srovnání s nejlepším a
narkoticky nejsilnějším a sedativním RSO s 95-98% THC.
Vaším hlavním problémem je, že jste si koupili teorii jediného kanabinoidů, kterou prosazuje
společnost Big Pharma, aby mohli těžit z léků z konopí. Opravdu nechcete léky založené na
jednotlivých kanabinoidech, chcete ten nejbrutálnější a nejsilnější olej pro dosažení nejlepších
výsledků.
A rostliny si můžete vypěstovat sami a ropu si můžete vyrobit i sami, opravdu ji nemusíte
kupovat od velkých farmaceutických společností, které se pokusí na dekarboxylovanou
konopnou pryskyřici bez ohledu na svou chamtivost nasadit enormní cenu .
Můžete a s největší pravděpodobností budete jednoho dne potřebovat kila oleje - pro sebe nebo
pro svou rodinu - kolik chcete zaplatit za gram? Pokud jsou rostliny pěstovány venku a ve
velkém, je to příliš mnoho. Takže žádné zvláštní daně, nic takového. 100% legalizace je jediný
způsob, jak jít, a musí být provedeno hned, není důvod nechat trpět stovky milionů pacientů na
celém světě.
Klidně se kvůli tomu hádejte; ale to je asi tak všechno, co s tím můžete udělat. Všechno nejlepší,
JB
"Prosím, pokračuj ve vysvětlování tak, jak to máš, já si například dělám poznámky a učím se od
tebe co nejvíc o tom, co je k čemu dobré a podobně, chci být připraven a připraven se správnými
znalostmi pro mě a moje ... Pokud bys neřekl o potřebě vysokého THC, myslel bych si, že je
všechno v pořádku, jsem vděčný za VŠE INFO. “ Vicky
"Rick vždy tvrdil, že je to vysoké THC, které ti musí dát tu nejlepší šanci, s tím měl evidentně
nejlepší výsledky." Existuje mnoho věcí, pro které může být CBD lepší, obvykle se používá u
dětí s Dravetovým syndromem, ADHD a těžkou obsedantně kompulzivní poruchou, protože
mnoho lidí se stále bojí dostat děti na vysokou úroveň. THC je to, co vás dostane vysoko. Našel
jsem několik lidí, kteří používají olej s vysokým obsahem THC k léčbě většiny lidí, ale pokud
pacient nereaguje podle očekávání, přešel na vysoký obsah CBD a fungovalo to lépe.
Myslím, že každý je jiný a každá rakovina je jiná. Ale dokud nebude umožněn veškerý
požadovaný výzkum, bude asi nejlepší držet se Rickovy metody. Vysoké THC, dominantní
indika podle protokolu. Říká se, že pokud začnou malé a zdvojnásobovat dávky každé 4 dny,
může si pacient rychle vybudovat toleranci a těžká ospalost po chvíli na oleji odezní. Rickův olej
má 95-8% THC, ale psychoaktivní účinky vám neublíží.

A když se pokouším rozhodnout, čí metodou se řídit, nevěřím, že by někdo měl s tímto lékem
více zkušeností než Rick. Viděl jsem nizozemskou metodu a myslím si, že pokud někdo umírá,
proč byste ředili lék? “ Nicku
"Od té doby, co jsem slyšel o olejích s vysokým obsahem CBD, které pomáhají při záchvatech,
jsem si vždy myslel, že pokud by tito rodiče dali svému dítěti hybrid, ale dominovali by
indickému oleji, dítě by se uzdravilo." Vím, že oleje CBD kontrolují záchvaty, a jsem tak rád, že
NĚCO může pomoci dětem jako Charlotte, ale představte si uzdravení, které by mohlo nastat,
kdyby bylo podáno THC a další spektrum kanabinoidů v rostlině. Takže vaše dítě kvůli THC
hodně spí, jejich těla se přizpůsobí dávce. Jen si myslím, že nejužitečnější je celá rostlina, ne
jeden vyčleněný kanabinoid. “ Sára
"Média se stále zaměřují na separaci kanabinoidů, ale bylo prokázáno, že THC i CBD zabíjejí
rakovinu a zmenšují nádory." Rick Simpson Oil vyrobený z Cannabis Indica je lék, který léčí
Landona a Brave Mykayla a mnoho dalších a zvládne ho každý. Nedovolte médiím, aby si
myslela, že musíte počkat na tento lék, nebo oddělovat CBD! THC funguje i s naším
endokanabinoidním systémem. Přečtěte si o léku, který může udělat každý. “ Hanan

Je bezpečné používat olej?
"Bezpečnost tohoto léku je nesrovnatelná a podle toho, čeho jsem byl svědkem, není o nic
nebezpečnější než vypít šálek čerstvé vody." I když se člověk předávkuje špatně, není mu
ublíženo, jakmile účinky oleje pominou. Nejčastějším vedlejším účinkem, který jsme
zaznamenali u lidí, kteří pro své zdravotní potíže požívají konopný olej, je hodně odpočinku a
úsměv na tváři.
Stejně jako jakýkoli jiný silný lék, pokud někteří jedinci požívají příliš mnoho, může to způsobit
nežádoucí vedlejší účinky. Ačkoli účinky, které tento olej může vyvolat, nepředstavují nebezpečí,
existují tací, kteří nemají rádi předávkování. Přestože je tento lék bezpečný a většina z nich nemá
s jeho užíváním žádné problémy, je třeba také vzít v úvahu, že se najdou tací, kteří budou mít
potíže.
To je důvod, proč každému nařizuji, aby začal s velmi malými dávkami, a poté každé čtyři dny
zvyšoval množství, které užívá. Tím poskytne člověku, který tuto látku užívá, příležitost
vybudovat si toleranci a mnoho pacientů uvedlo, že se během léčby nedostali ani vysoko. Pokud
je konopný olej správně vyráběn z velmi silných sedativních kmenů konopné indiky, nebo často,
když je vyráběn z některých typů sativa kříženců s dominantní indikou, zjistíme, že účinky
těchto olejů podporují ospalost a spánek, což jsou zjevně důležitou součástí procesu hojení.
Pacienti by si měli být vědomi skutečnosti, že tento olej může také snížit jejich krevní tlak, oční
tlak a hladinu cukru v krvi. Pokud jednotlivci užívají léky k léčbě těchto problémů, měli by být
schopni ve většině případů velmi rychle snížit potřebu užívání léků, které v současné době
používají. Musím informovat pacienty, kteří užívají léky na krevní tlak, že jakmile nastartují olej,
často jejich problémy s krevním tlakem již nebudou vyžadovat použití léčiv, a to platí i pro
diabetiky a ty, kteří trpí také glaukomem.
Uvědomte si prosím, že pokud má být olej přijímán k léčbě jiných stavů a je podáván společně s
léky na krevní tlak, může v některých případech snížit krevní tlak pacienta příliš nízko. Ačkoli
nevím o nikom, kdo by to zažil, kdo by utrpěl nějakou skutečnou újmu, přesto mám pocit, že by
se měl této situaci pokusit vyhnout, pokud je to vůbec možné. Proto si často kontrolujte krevní
tlak a pokud již nejsou požadovány léky, nepožívejte je.
Některým lidem se může zdát neuvěřitelné, že mohou přestat používat tyto předepsané látky.
Jakmile si však člověk uvědomí léčebný potenciál této přírodní medicíny, brzy pochopí, že tento
úžasný olej může nahradit použití prakticky všech léčiv.

Jak je olej obvykle tolerován?
Všichni máme různé tolerance na silné léky, a proto doporučuji pacientům, aby při určování
dávek, které přijmou, zůstali ve své vlastní komfortní zóně. Tolerance většiny lidí se buduje
velmi rychle a v průměru trvá normálnímu člověku požití 60 gramů léčby zhruba 90 dní. Zdá se,
že 60 gramů správně vyrobeného oleje je schopno vyléčit většinu rakovinných onemocnění,
pokud nebyl pacient zdravotním systémem vážně poškozen chemoterapií a zářením atd.
Pacienti, kteří utrpěli účinky chemoterapie a záření, potřebují více oleje, aby odstranili škody,
které lékařský systém zanechal. Většinou, jakmile si člověk zvykne na účinky olejů, zdá se, že si
pacienti užívají látku. Ale vzhledem k tomu, že tento lék není návykový, často ti, kteří tuto látku
používají, zapomínají správně užít své dávky. Není to tak, že by je olej přiměl zapomenout, je to
jednoduše proto, že jejich těla necítí potřebu jeho přítomnosti, a to jen zdůrazňuje skutečnost, že
látka je skutečně návyková. Pokud by tomu tak nebylo, je nepravděpodobné, že by pacient
zapomněl vzít dávku, protože kdyby to bylo návykové, po osmi hodinách by jejich tělo plakalo
po této látce.
Existují nějaké vedlejší účinky, kterých byste se měli obávat?
Někteří pacienti uvedli, že při používání tohoto léku zaznamenali úzkost nebo paranoiu.
Způsoby, jak se s tím vypořádat, budou projednány, když se otázka v této knize objeví trochu
dále.
Hlavní vedlejší účinky konopného oleje, které mi byly hlášeny, jsou dobré zdraví, štěstí a dobrý
spánek, takže co víc by si někdo mohl přát od léku, který používá?
Mnoho lidí přijímá každý den velké množství léčiv. Může to být pro tělo dobré?
Netuším, proč by ti, kdo vidí nebezpečné vedlejší účinky alopatických léků v reklamách na
drogy, stále zvažovali užívání těchto léků. Zdá se, že mnoho lidí bezmyšlenkovitě udělá, co jim
lékař nařídí, a značná část těchto stejných lidí má tendenci odmítat používání konopné medicíny.
Jednoduše kvůli lžím, které jim řekly jejich vlády a ti, kteří stojí ve stínu za farmaceutickým
průmyslem. Nikdo nezemřel na použití konopného léku a nevznikla žádná újma. Přál bych si,
abych mohl říci totéž o tom, co nám lékaři předepisují každý den, ale bohužel to tak sotva je.
Někdy různé interakce, které tyto takzvané léky způsobují, stačí k tomu, abychom byli v raném
hrobě. Ale i když nepociťujeme žádné bezprostřední problémy, jejich používání stále představuje
nebezpečí. V průběhu času se v našich tělech hromadí chemikálie a jedy, které tyto léky obsahují,
což může také způsobit vážné problémy s naším zdravím, které mohou často vést k úmrtí.
Dokonce i jednoduché věci, jako jsou tablety aspirinu, způsobí každoročně tisíce úmrtí na celém
světě. Nemyslím si tedy, že by kdokoli z nás měl důvěřovat farmaceutickému průmyslu nebo
čemukoli, co poskytuje. Pokud chcete vidět skutečnou léčivou sílu, obraťte se na matku přírodu,
protože v továrně na pilulky najdete jen velmi málo, což bude velkým přínosem.
Jak pacienti porovnávají vedlejší účinky konopného oleje s chemickými léky?
Neexistuje žádné skutečné srovnání vedlejších účinků konopného oleje a jedovatých chemikálií,
které lékařský systém poskytuje. Tyto látky, které lékaři dodávají, jsou něco, co bychom v těle
neměli mít, protože jsou toxické pro játra. To znamená, že tyto takzvané léky by neměly být
přijímány, protože otráví naše játra a zhorší jeho funkci. Navíc jejich použití může způsobit celou
řadu dalších zdravotních problémů, kterým by se dalo zabránit, kdyby se místo toho použil
konopný olej.
S použitím chemických léků se často vystavujeme vedlejším účinkům, které mohou být ještě
horší, než se původně léčilo. Někteří pacienti s nemocemi, jako je rakovina a cukrovka atd., Mi
dokonce řekli, že jejich stav byl způsoben léky, které jim dodávali lékaři. Zdá se tedy, že

poměrně často jsou za současnou zdravotní situaci pacienta alespoň částečně zodpovědní sami
lékaři. Mnoho pacientů mi podrobně popsalo hrozné vedlejší účinky, se kterými se setkali,
způsobené léky, které jim byly předepsány, takže bych se pokusil jejich použití vyhnout, pokud
je to vůbec možné.
Protože chemie našich těl a naše tolerance k mnoha dalším látkám se velmi liší. Lékaři často
nemají tušení, jaké účinky může mít nahromadění různých chemických léků na naše zdraví a
pohodu. Nejsme dva stejní a různé léky smíchané dohromady nejsou nic menšího než jedovatý
chemický koktejl, který by v některých případech mohl mít pro pacienta zcela neočekávané
důsledky pro zdraví. Jak by tedy kterýkoli lékař mohl zohlednit všechny neznámé věci, aby určil,
co je bezpečné a co nepřijatelné?
Upřímně si myslím, že podmínky jako Alzheimerova choroba a mnoho dalších nemocí jsou často
způsobeny směsí chemikálií, které jim lékaři předepsali. Mnoho pacientů mi řeklo o problémech,
s nimiž se setkaly při používání léčiv, ale jakmile tyto látky přestali užívat a začali požívat olej,
problémy zmizely. Abychom to shrnuli na rovinu, pokud jsou konopné léky vyráběny správně,
jsou extrémně bezpečné a neškodné, ale to, co poskytují lékaři, není.
Je možné porovnat účinky alopatické a empirické medicíny?
Pokud jde o mě, neexistuje srovnání alopatické medicíny a empirické medicíny. Alopatická
medicína je z velké části jen směsí škodlivých chemikálií a jedů, které by nikdo neměl přijímat.
Empirická medicína (medicína z rostlin) se používá po tisíce let a léky vyrobené z konopí se
nedají srovnávat, pokud jde o bezpečnost. Lékařsky účinná a neškodná povaha konopných
pryskyřic, ze kterých se olej vyrábí, z konopné rostliny činí „královnu veškeré empirické
medicíny“.
Během těch let jsem byl v kontaktu s mnoha pacienty, kteří vzali vše, co bylo k léčbě jejich stavů
možné, a poté, co všechno ostatní selhalo, pak ke mně přišli. Myslím, že pacienti, kteří užívali
jak alopatickou, tak empirickou medicínu, jsou kvalifikovanější mluvit o rozdílu mezi
chemickými léky a konopným olejem místo sebe. Ale mnozí se bohužel stále bojí vystoupit,
takže mohu předat pouze to, co nahlásili.
Většina těchto pacientů mi přímo řekla, že mnohem dříve použijí konopný olej než léky, které
jim poskytli lékaři. Jednoduše proto, že to fungovalo mnohem lépe, nemělo to žádné nepříjemné
vedlejší účinky a během krátké doby se mnozí mohli vrátit k normálnímu životu. Při používání
alopatických léků nezaznamenali tyto výrazné léčivé účinky a většina měla pocit, že tyto léky
způsobují velkou škodu. Myslím, že to vypovídá o tom, proč bych nyní ani neuvažoval o
používání alopatických léků a v blízké budoucnosti si myslím, že mnoho dalších začne mít stejný
pocit.
Existuje nějaký důvod k obavám ze závislosti na THC?
Výtažky z konopné rostliny lze také použít k tomu, aby se těm, kdo jsou závislí na nebezpečných
látkách, snáze stáhlo z jejich používání. Systém nám říká, že marihuana má efekt brány, který
způsobí, že ti, kteří ji používají, zahodí život a stanou se závislými na tvrdých drogách. Taková
prohlášení jsou naprostý nesmysl. Jak může lék, který je užitečný při odstraňování závislostí,
způsobit, že se někdo stane závislým na stejných nebezpečných látkách, které způsobují
problém?
Souhlasil bych s tím, že konopný olej je vstupní drogou, ale je to brána zpět pro lidi trpící
závislostmi a nebere ty, kteří ho používají, po cestě ke zničení, jak by nás naše vlády přesvědčily.
Jakmile opravdu poznáte, co léky vyrobené z této rostliny dokážou, zjistíte, že její léčebné
využití je neomezené.
Nyní se podívejme na „zničující“ účinky velmi velkého předávkování konopným olejem. Tento
lék způsobuje semi-komatózní stav nazývaný spánek, a pokud je vyroben ze správných kmenů,

je také mnohem účinnějším lékem proti bolesti než morfin. Pokud by obyčejný člověk vzal příliš
mnoho, bezpochyby by spal nějakou dobu, ale když se probudili, byli by nezranění a netrpěli
žádnou závislostí.
Poskytl jsem tento lék mnoha pacientům, ale nevím o žádném stavu, který by pacientovi bránil v
dobrém využití této látky; přesto časem můžeme zjistit, že jsou i tací, kteří nemohou. Říkám jen,
že neznám žádné účinnější a bezpečnější léky a jsem si jist, že lékařský systém nepoužívá nic, o
čem by mohli říci totéž. Nyní se podívejte na účinky konopného oleje a podívejte se na účinky
toho, co lékařský systém poskytuje. Myslím, že budete souhlasit, že vyřazení léků z konopí je jen
o té nejhloupější výmluvě, kterou mohli přijít, když vezmete v úvahu škodlivou a nebezpečnou
povahu látek, které v současné době používají, aby zaujaly své místo.
Tento lék lze spolknout, použít lokálně, odpařit, nebo ho můžete také použít ve formě čípků s
dobrými výsledky. Když začnete olej přijímat, na začátku jsou nejlepší malé dávky s odstupem
přibližně osmi hodin. Pokud trpíte vážným onemocněním a užíváte silné léky proti bolesti,
zvyšte dávku co nejrychleji a pokuste se přestat používat tyto nebezpečné látky.
Pro ty, kteří si myslí, že potřebují vedení, protože váš lékař byl tím, kdo vás na všechny tyto
návykové nepříjemné chemikálie v první řadě položil, požádejte je o radu, jak nejlépe přestat
používat tyto látky. Pokud váš vlastní lékař není ochoten pomoci, navštivte radu přírodního
lékaře nebo homeopata. V mnoha případech jsem v minulosti viděl lidi, jak si sami vypustili
nepotřebné léky bez jakékoli rady od někoho.
Po zahájení léčby olejem může mnoho pacientů, kteří užívají léky na bázi opiátů, okamžitě snížit
používání těchto nebezpečných látek na polovinu. Ve většině případů může pacient během
jednoho až dvou týdnů tyto léky úplně vysadit a bude mít méně abstinenčních příznaků.
Tento lék opravdu není o tom, aby vás dostal vysoko, ale o tom, že se necháte uzdravit přírodní
látkou, která neškodí. Proč bychom tedy jako lidé měli dovolit ostatním, aby nám nadále
odepírali používání tohoto léku? Bezplatné používání konopí v medicíně je nejdůležitějším
problémem naší doby, a protože tolik lidí zbytečně umírá, všechny ostatní obavy jsou ve
srovnání bledé. Konopí je lék pro masy, které může pěstovat a vyrábět prakticky každý. Nyní
bezpočet lidí na celém světě vyrábí své vlastní léky a dosahují stejných výsledků, jaké jsme
popsali v našich informacích. Nyní je čas na změnu, přidejte se prosím k nám, pomozte ukončit
utrpení tolika lidí a přinést naději do jinak beznadějného světa.
Konopná rostlina byla na tuto Zemi umístěna, abychom ji mohli všichni volně využívat pro
potraviny, vlákninu, medicínu, energii a mnoho dalších aplikací. Při posledním sčítání lze z této
úžasné rostliny vyrobit více než 50 000 různých věcí. Když budou tato nezákonná omezení
odstraněna, vrátí lidi zpět na půdu, kam patří. Opět se dostanou do kontaktu s přírodou a stanou
se mnohem soběstačnějšími. Miliony pracovních míst by pak existovaly pro přijetí
průmyslových konopných průmyslových odvětví šetrných k Zemi a v krátké době bychom mohli
mít konopnou ekonomiku. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina
"Když jsem poprvé začal brát olej, měl jsem" hrozné "vedlejší účinky, musel jsem sníst půl
krabičky koblih !!! Ha ha ha!!! Přál bych si, abych měl víc, spal jsem nádherně! Každý den jsem
se těšil na noc, abych mohl spát. Dal bych si trochu oleje v 7:00, usnul jsem asi v 9:30 a spal do
8:30. Báječné!!!" Tom
"Je ironií, že denně slyšíme tolik příběhů o lidech, kteří užívají konopné koncentráty, bez
hororových příběhů, bez závislosti, bez vedlejších účinků nebo souvisejících úmrtí, ale místní
zákonodárci bojují proti pěstování, užívání a prodeji marihuany v zájmu 'veřejnosti." obavy o
bezpečnost “, což je zakrytí jejich loajality vůči společnosti Big Pharma a„ finanční podplácení
společnosti Booze-Baron s cílem omezit růst průmyslu konopí v USA ... “Raphael
"Tento týden jsem začal dávat olej mému otci." Pokročilý karcinom prostaty, který se rozšířil na
některá místa na kostech. Zatím hodně spí a vrátil se mu apetit. Kvůli radiační bolesti v krku nic
nejedl. Také část jeho úzkosti se změnila na zdánlivě veselé věci v jeho hlavě!

V nemocnici stále dostává léky proti bolesti, které pomáhají při akutní bolesti, dokud nejsou věci
pod kontrolou. Doktoři však o ropě nevědí. Dokonce jsme naznačili myšlenku kombinace oleje s
léky, ale lékaři se vrátili s výmysly monstrózních vedlejších účinků. Chtěli jsme je požádat, aby
nám ukázali studie, ale nechtěli jsme ohrozit otcovo propuštění, protože jsme byli označeni jako
„obtížní“ pro zpochybňování potřeby nadměrných léků, které ho zhoršují.
Nepřál bych nemocniční léčbu rakoviny svému největšímu nepříteli. Slyšel jsem ty hororové
příběhy, ale myslím, že na určité úrovni jsem si myslel, že to pro tátu bude jiné. Upřímně
doufám, že není pozdě. “ Edmund
- Edmunde, měli pravdu v možných vedlejších účincích, ale ty byly způsobeny chemikáliemi,
které mu dávají, ne olejem. Čím dříve ho dostanete zpět domů a naplníte ho olejem, tím větší je
šance. Nikdy není pozdě začít s olejem, jedinou otázkou je, zda není příliš pozdě na to, aby se
dostal před nemoc. Ale to je přímo spojeno s tím, kolik oleje se vám podaří do něj dostat a jak
rychle.
Tím neříkám, že byste neměli dodržovat protokol nebo že byste měli začít s obrovskými
dávkami. Přiveďte ho domů, dodržujte protokol a doufejme v to nejlepší. JB
"Dobrý den, Jindřichu, chci se podělit o některé" vedlejší účinky "oleje. Nejprve už nějakou
dobu vyrábím svůj vlastní a také si kupuji nějaký v lékárně (jako ten svůj lepší!), Nemám žádný
zvláštní stav nebo nemoc, pravděpodobně jsem od roku 2012 požil téměř 30 ml, takže ...
* už nemohu pít alkohol ... jednu sklenku vína a jsem venku! Nesnažil jsem se přestat pít, ale ve
skutečnosti to moje tělo úplně odmítá a padá to opravdu pěkně, aby měl jasnou hlavu !!
* Duhovka mých očí je úplně zelená ... už žádné malé hnědé tečky sem a tam (pokud znáte
iridologii, tyto malé tečky jsou známkou selhání orgánů nebo dokonce jejich zániku), takže jasné
oči znamenají skvělé zdraví!
* Stejný efekt u mých 10letých pasteveckých psů-čisté oči a spousta energie! (Měl asi 6 dávek).
Olej a všechny neočekávané vedlejší účinky !! Děkuji vám a Rickovi za veškeré vaše úsilí sdílet
tento lék se světem. Hodně lásky, Estelle “
"Mohu vám říci, že moje holčička (ovčák) měla rakovinu mléčné žlázy, velké hrudky." Dával
jsem jí denně 2 kapky před večerem. Za 3 týdny VŠECHNO PĚT !!! (Je to jako rakovina prsu u
lidí, také citlivá na estrogen !!!). A mojí kamarádce to zachránilo život, měla rakovinu močového
měchýře - Pryč. SOOO HAPPY, abychom mohli pomáhat lidem a zvířatům. “ Dolly
"Dávám všem třem svým psům kapku oleje denně jako prevenci rakoviny poté, co jsem v
minulosti ztratil každého psa na rakovinu." Rogere
"Právě jsem minulý týden psal o zvracení z oleje." Nakonec jsem přestal a stále používám
stejnou dávku oleje. Cítím se teď skvěle. Myslím, že jsem detoxikoval všechny farmaceutické
léky ze svého systému. Byla to mizerná zkušenost, ale detox nikdy není zábava. “ Červenka
"Nevím to jistě, ale hádám, že jsi toho vzal příliš mnoho příliš brzy." Existuje taková věc, jako
dostat se příliš vysoko a u některých lidí to může zvracet. Vím to z vlastní zkušenosti. (Právě
jsem si uvědomil, že to zní trochu blahosklonně, tak jsem to nemyslel.) “Tina
"Tino, také jsem o tom přemýšlel a měl jsem mnoho otázek, proč jsem tak nemocný." Opravdu
věřím, že to byl detox kvůli tomu, co se mi stalo loni v prosinci. Můj onkolog mi řekl, že jsem ve
svých „konečných fázích“, došel mi olej a měl jsem nitrožilní injekci Zomety, která mi pomohla
posílit kosti. Ukázalo se, že olej fungoval jako alergická pilulka a zachránil mě před účinky
Zomety. Z oleje jsem se stal anorektikem, měl jsem velké bolesti, protože Zometa mi šla do kostí
a zvracel, měl zimnici a byl hospitalizován.
Od té události jsem nemohl ani sedět v indickém stylu, protože mě tak bolely klouby a boky.
Když jsem začal znovu s olejem, byl jsem nejprve v pořádku, ale pak jsem postupně onemocněl.
Potom se mi opravdu udělalo špatně, a když jsem několik dní zvracel a cítil se mizerně, stalo se

něco zvláštního, všechny klouby se mi vyčistily a po 6 měsících mě už nic nebolelo. Jsem opět
flexibilní. Můžu jen věřit tomu, že olej dostal to svinstvo z mých kloubů, které s tebou může
zůstat rok. “ Červenka
"Je velmi důležité dostat co nejvíce do terminálního pacienta co nejdříve." Většina terminálních
pacientů podstoupila chemoterapii/ozařování, léky proti bolesti atd. Ujistěte se, že je vyrobena
správně a začněte brát co nejdříve, jak je to možné, a nepřestal bych ji užívat, dokud rakovina
úplně nezmizí! “ Milý
"Když vám vaši lékaři řeknou:" jste terminál ", nechtěli byste vyzkoušet, co je venku? Zamyslete
se ... Co po takové diagnóze musíte ztratit? Mám neteř, která je dnes naživu ... kvůli tomuto
oleji ... Potřebuji říci více? “ Koleda
"To jsem já, její neteř." Opravdu to fungovalo. “ Joanne
"Udělal jsem půlmaraton, vybral jsem 5 000 dolarů na výzkum rakoviny." Netušil jsem, že už
existuje kurva lék a nedají mi ho. Dvakrát mi dali opravdu silnou chemoterapii. Zničili mi játra;
zničily mi ledviny. V dubnu loňského roku mě poslali domů zemřít. Říkali, že nebudu žít šest
týdnů. A tady jsem dnes, stále naživu, protože jsem zjistil, jak si vyrobit vlastní lék, abych tu
dnes mohl být.
Musíme o tomto léku všem říct. Každý to potřebuje vědět: existují skutečné lékařské výrobky z
marihuany, které vám pomohou žít a pomohou vašim přátelům žít s rakovinou. Každý to
potřebuje vědět: nikdo nemusí zemřít na rakovinu. Existuje lék, vždy byl lék. Oni prostě ... Big
Pharma nám to nedovolí. Jak se opovažují ?! Výzkum rakoviny je mnohamiliardový průmysl ...
A co dělají? Zabíjejí lidi jako já svými drogami. Je to kravina! Existuje lék! Olej Phoenix Tears
funguje! Řekni to všem. Prosím!" Joanne
"Ahoj, já tomu oleji věřím a aktuálně ho používám pro svou matku, která má rakovinu, ale mám
otázku, říkáš, že by se měla spotřebovat 2 unce za tři měsíce, ale moje máma je kvůli nemoci
velmi slabá." bere se jen jako unce a chystá se splnit tři měsíce, ale stále to beru a chci vědět,
jestli to má stejný účinek, protože jste řekl, že by to mělo být za tři měsíce. Odpovězte mi prosím
na zprávu, protože mám obavy. “ Esmeralda
"Nedělej si příliš starosti s tím, kolik toho zatím vzala." Jen se snažte přimět ji, aby jedla trochu
víc. Řekněte jí, ať sní větší kus, než kdy předtím, až půjde v noci spát, bude postupně moci sníst
víc. Ujistěte se, že v noci sní větší dávku a rychleji si vybuduje toleranci. Můj táta dělal to samé
první tři měsíce. Trvalo dlouho, než byl schopen sníst více než půl gramu denně a rakovina
zmizela, i když sotva jedl 1/4 gramu denně-(nádor se zmenšoval). Nyní má až kolem gramu
denně a za 10 měsíců snědl více než sto gramů. Hodně štěstí!" Jose

Výměna léků
"S mými zkušenostmi s olejem osobně neznám jediný farmaceutický lék, který bych byl ochoten
použít." Mám k tomu několik důvodů, ale hlavní je, že nejsou nutné. Vaše tělo dokáže zpracovat
pouze to, co jedli vaši předkové; není připravena zpracovávat chemikálie jakéhokoli druhu a
konzumace chemikálií nakonec způsobí potíže. Mohou pomoci s podmínkou, kterou nyní trpíte,
ale cenu zaplatíte později. Olej rezonuje s lidskou DNA a pomáhá regenerovat a omlazovat
buňky v celém těle. Olej působí selektivně a útočí na vše, co je ve vašem těle nezdravé. Kromě
toho olej nevyvolává škodlivé vedlejší účinky. V mírné nadsázce rádi říkáme, že jediným
vedlejším účinkem používání oleje je spánek, štěstí a zdraví. Neznamená to, že pacient nezažije
neobvyklé stavy těla a mysli, zvláště když si vezme více oleje, než na jaké je zvyklý. Ale i když
ano, pokud použijí vysoce kvalitní konopný olej, jednoduše si půjdou zdřímnout a vyspat se.
Nemá smysl pokoušet se bojovat proti účinkům ropy, je nejlepší nechat ji pracovat a proudit s ní.
“JB

"Dobře, tak se o to musím podělit." Dostal jsem trochu oleje od přítele v jiném státě. První věc,
kterou jsem vzal, byla z lékárny a měl jsem pocit, že to není to, co by to mělo být. Bral jsem dost
dobrou dávku každých pár hodin a nezdálo se, že by to bylo moc. Když jsem včera dostal věci od
svého přítele, napadlo mě, že bych mohl vzít stejné množství, jaké jsem měl z výdejny. Chlapče
mýlil jsem se! Nehrajete, když říkáte, začněte pomalu! Když máte skutečné věci, je to rozhodně
silné! Bohužel jsem neměl vůbec dobré zkušenosti, velkou paranoiu a nemohl jsem spát celou
noc. Můj syn vlastně musel přijít a „hlídat“ mě! Dnes jsem velmi unavený a stále pociťuji
účinky, takže si dnes asi nedám a pokud to udělám, bude to méně než půl zrnka rýže! Myslím, že
na druhou stranu mě dnes ráno nebolí.
- Casey, lol. V nové dávce je pravděpodobně nějaká sativa, tak si zkuste pořídit jinou. Olej
vyrobený z toho, co doporučujeme, to nedělá. Zkusil bych novou dávku nebo polovinu toho, co
jsi vzal. Tyto nepříjemné pocity se mohou někomu někdy objevit, ale jakmile se naučíte, jak se s
nimi vypořádat, nepředstavuje to příliš velký problém, což pravděpodobně potvrdí vaše chůva.
Ale opět, jak říkám, je v oleji pravděpodobně nějaká energizující sativa. Ale možná má lepší
účinky proti bolesti než váš předchozí olej. Zkuste si vzít méně a uvidíte, jak to funguje. Pokud
se vám to nelíbí ani podruhé, dejte ho svému synovi k rekreačním účelům nebo ho použijte
lokálně (pro krásu atd.) A nechte ho, ať vám dá něco silnějšího a sedativního, co bude splňovat
požadavky uvedené v našem "Pokyny." Všechno nejlepší, JB
"Funguje na všechny druhy nemocí a nemocí." Pokud to užíváte, dávejte si pozor na hladinu
draslíku, protože u některých lidí klesá. Pro kohokoli, kdo má problémy s ledvinami, játry a
srdcem, podívejte se na žlázové doplňky v kombinaci s RSO a q10 pro regenerační účinky. “
Matthew
"Pouze kanabinoidy regulují buňky." Většina mastí/látek na rány jsou dezinfekční prostředky a
snaží se pouze vytvořit ideální situaci pro uzdravení těla. Kanabinoidy jsou antibakteriální /
protiplísňové / antivirové atd. Atd. A regulují buňky tak, aby ošklivé poškozené buňky byly
regulovány a ne opravovány a kopírovány napůl zadky. Jinými slovy, je méně pravděpodobné, že
budete mít jizvy od používání kanabinoidů na rány, protože buňky jsou regulovány následující
logikou:
Jsem trochu poškozený? - Ano = autofagie k recyklaci/opravě buňky. Jsem hodně poškozený? Ano = Programovaná buněčná smrt (apoptóza)
Překročil jsem datum použitelnosti? - Ano = Programovaná buněčná smrt (apoptóza)
Jsem nadměrně poškozen? Ano = Nekróza. Pokud je poškození tak závažné, pokud nejsou do
oblasti aplikovány kanabinoidy, endogenní kanabinoidy v krvi obvykle nedosáhnou buněk a
nebudou je regulovat, což bude mít za následek shnilé maso / nekrózu.
Rakovina obvykle vyplývá z poškozené buňky, která zůstává neregulovaná, protože její
receptory CB nefungují kvůli poškození.
Látky, o nichž je známo, že způsobují rakovinu, jsou obvykle látky, které pomalu opouštějí tělo a
během své cesty způsobují neustálé poškození buněk.
Čím častěji jsou buňky poškozovány, tím vyšší je šance, že buňka bude existovat bez funkčních
CB receptorů. “ Scott

Léčba rakoviny olejem
Soudě podle pozorování počtu pacientů, které jste ošetřili, je olej účinný pro všechny typy
rakoviny, nebo jste si vědomi jakýchkoli typů rakoviny, se kterými vám nepomůže?
"Olej je účinný při léčbě všech typů rakoviny kůže a podle mých nejlepších znalostí to samé platí

pro vnitřní rakoviny a další zdravotní stavy." Po letech zkušeností s léčbou pacientů, kteří trpěli
všemi druhy zdravotních problémů. Mohu upřímně říci, že nevím o žádném stavu, pro který by
olej nebyl účinnou léčbou.
Zdá se, že vysoce kvalitní konopný olej, vyrobený a používaný podle mých pokynů, funguje na
všechny typy rakoviny a nejsem si vědom žádného druhu rakoviny, který by nebylo účinné léčit.
Před nějakou dobou jsem slyšel o studii, která tvrdila, že THC může způsobit určitý typ
rakoviny, ale myslím, že to byla jen další propaganda, která měla zabránit tomu, aby se veřejnost
dozvěděla pravdu. Mohu pouze říci, že tato studie musí být chybná, a nyní vysvětlím, proč jsem
k tomuto závěru dospěl.
Jednoduše řečeno, většina výzkumů nám říká, že rakovina jsou pouze mutující buňky, které se
mohly množit kvůli základnímu problému přítomnému v těle pacienta. THC zabíjí mutující
buňky. Jak tedy může THC produkovat samotné buňky, které dokáže tak dobře ničit?
Pokud hledáte způsoby léčby, které mohou způsobit rakovinu, nehledejte nic jiného než chemo a
záření. Obě tyto takzvané „léčby“ jsou velmi karcinogenní, takže jinými slovy mohou a mohou
způsobit rakovinu. I CT vyšetření vystavuje tělo obrovské dávce záření. Radiace způsobuje, že
buňky mutují, a to je to, co nám bylo řečeno, že rakovina je mutace buněk. “ Rick Simpson,
Konopí: Nejléčivější rostlina

Může být olej použit spolu s chemoterapií a ozařováním?
"Když mi pacienti položí tuto otázku, řeknu jim, že ano, olej by mohl být použit společně s
chemoterapií a zářením." Nepochybuji o tom, že použití tohoto oleje by bylo velmi prospěšné a
poskytlo by jim to větší šanci přežít účinky, které taková léčba způsobuje. Přesto, proč by někdo
se zdravým rozumem vůbec zvažoval chemoterapii a záření?
Chemo a záření rakovinu nevyléčí, způsobují ji a v minulosti jsem odmítl poskytovat ropu lidem,
kteří plánují absolvovat taková takzvaná ošetření. Proč bych měl riskovat, že půjdu do vězení a
budu vyrábět olej pro někoho, kdo plánuje podstoupit takové léčby z lékařského systému? Pokud
se člověk rozhodne přijmout chemoterapii nebo záření, je to jeho volba. Ale z mého pohledu
cítím, že by bylo z mé strany pošetilé poskytnout lék, pokud tito jedinci tak chtějí nechat
lékařský systém otrávit je. Je to jako dodat protijed při pumpování jedu do žil pacienta.
V minulosti jsem tento lék poskytoval pacientům, kteří chtějí účinnou léčbu, která neškodí a
dává jim velmi dobrou šanci přežít. Většinu toho, co lékařský systém dodává, však považuji
spíše za vraždu než za medicínu. To je důvod, proč říkám lidem s vážnými zdravotními potížemi,
aby vzali olej a vyhnuli se zdravotnickému systému a jejich lékařům.
Pokud se lékaři nezačnou racionálně chovat k léčbě rakoviny, domnívám se, že pacient bude
lépe, když nebude žádat o radu vůbec. To, co lékařský systém nakonec poskytne, obvykle
způsobí mnohem více škody než užitku a sníží šanci pacienta na přežití. Škody způsobené a
zanechané chemoterapií a zářením ve většině případů způsobí smrt pacienta, pokud nepožijí
velké množství oleje k detoxikaci. Drtivá většina lidí, kteří užívají chemoterapii a záření, umírá
na účinky, které tyto léčby způsobují, a nikoli na rakovinu, ze které se léčili.
Jak jsem řekl, podle mých zkušeností se zdá, že olej funguje na všechny typy rakoviny, ale měl
jsem několik lidí, kteří získali léčbu a poté ji odmítli vzít. Nemohu vysvětlit jejich chování jinak,
než říct, že se nakonec zdá, že nebyli ochotni rozejít se se zdravotnickým systémem. Bylo jen
několik těch, kteří to udělali, a pokud vím, nakonec všichni tito pacienti zemřeli. Přál bych si,
abych mohl vysvětlit, proč lidé dělají věci, které dělají, a proč jsou tak bezohlední ke svému
životu. Ale pokud nebudou ochotni se poučit o tom, co pro ně lékařský systém chystá, očekávám,
že to bude pokračovat. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Úspěšnost pacientů s rakovinou?
"Když za mnou přijdou lidé s diagnózou rakoviny a odmítnou podstoupit chemoterapii nebo
ozařování, je téměř samozřejmé, že se mohou vyléčit, pokud nečekali, až budou u smrti, aby
podstoupili léčbu, nebo odmítnou spolkněte olej správným způsobem.
Rakovinu lze dokonce zvrátit zhruba u 75% těch, kteří byli zdravotním systémem vážně
poškozeni, pokud řádně provedou léčbu olejem. Existuje však asi 1 ze 4 lidí, kteří byli tak vážně
poškozeni, že v to nejlepší, v co lze doufat, je poskytnout jim mnohem lepší kvalitu života, když
jsou stále s námi. Ale pro pacienty v této situaci má požití oleje stále smysl, protože to značně
usnadní jejich utrpení a často budou žít mnohem déle, než se očekávalo.
I když můžete rakovinu vyléčit, nakonec poškození způsobené chemoterapií a zářením často
způsobí smrt pacienta, pokud nelze napravit způsobené poškození. Tito jedinci neumírají na
rakovinu; ve skutečnosti umírají na takzvaná „lékařská ošetření“, která obdrželi ze
zdravotnického systému. Jak vidíte, konopný olej má úžasnou úspěšnost, zvláště když nejsou
zapojeni žádní lékaři. Pokud by se ale lékařský systém začal chovat racionálně a používat tento
lék tak, jak by měl, myslím, že by se míra přežití mohla ještě zvýšit.
Kolik lidí, o kterých víte, se vyléčilo olejem?
Od roku 2003 jsem poskytl tento olej zhruba 5 000 lidem, kteří trpěli všemi druhy zdravotních
problémů. Mnoho z těchto pacientů mělo několik zdravotních problémů, které vyžadovaly
pozornost, ale většina byla pod kontrolou nebo vyléčena použitím tohoto oleje. Vzhledem k
nezákonnému stavu tohoto léku jsem nevedl záznamy, ale je bezpečné říci, že jsem viděl stovky
lidí vyléčených z vnějšku a zevnitř rakoviny plus spoustu dalších podmínek.
Kromě toho dostávám každý týden obrovské množství e-mailů z celého světa, kde mi říkají, jak
moc tento olej pomohl pacientům v dalekých zemích. Když jsme vložili pokyny na naše webové
stránky a vydali dokument „Run from the Cure“, který lidem na celém světě vysvětluje, jak se
mohou sami uzdravit, vzbudilo to velkou pozornost a mnozí použili tyto informace, aby pomohli
potřebným poskytnout lék to fungovalo. Vzhledem k tomu, že je tato ropa tak snadno
vyrobitelná, její výhody pocítil již nesčetný počet lidí na celém světě a já doufám, že v blízké
budoucnosti budeme mít všichni svobodu dělat totéž. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější
rostlina

Je někdy příliš pozdě začít používat olej?
"Nikdy není pozdě začít používat tento úžasný lék." Dokonce i lidé, kteří byli zdravotním
systémem vážně poškozeni, mají stále velkou šanci na uzdravení. Měli jsme jednoho pána s
rakovinou plic, který byl v nemocnici a lékaři mu dali dvacet čtyři hodin života. Přes odpor
lékařského systému mu jeho syn dal velkou dávku oleje a hned druhý den opustil nemocnici. Asi
o patnáct měsíců později tento 83letý veterán zemřel, ale ne na rakovinu plic, zemřel kvůli již
existující srdeční chorobě, kterou trpěl roky. Během dalších měsíců, které žil, si užíval dobré
kvality života a zemřel ve spánku bez bolesti. Není to lepší než umírat v nemocnici, topit se ve
vlastní tekutině z rakoviny plic?
Dosáhli jsme skvělých výsledků v léčbě těch, kteří mají rakovinu stádia 4 a neočekává se, že
budou žít. Samozřejmě jsme je nemohli všechny zachránit, ale jedna věc je jistá, že jsme jejich
šílenými léčbami a neutěšenou mírou přežití zachránili mnohem více, než mohl lékařský systém.
Jak jsem již uvedl dříve, tento olej je účinný při léčbě všech typů rakoviny, ale výsledky, kterých
jsem často byl svědkem u pacientů trpících rakovinou plic a leukémií, byly skutečně ohromující.
Tyto druhy rakoviny často velmi dramaticky reagují na léčbu olejem a není neobvyklé, že
pacienti denně vidí zlepšení svého stavu.

Vždy vyzývám ty, kteří berou ropu, aby ji dostali do svého systému co nejrychleji. Myšlenka je,
že čím rychleji mohou do svých těl vstřebat olej naložený THC, tím rychleji dokážou vyléčit
rakovinu a další stavy. To zajistí, že pacient má mnohem větší šanci přežít, ale přesto mu
neublíží.
Všem s vážnými život ohrožujícími podmínkami říkám: „Olej vám buď zachrání život, nebo
vám usnadní cestu ven.“ I když pacient zemře, udělá to důstojně a lze se vyhnout účinkům všech
těch strašných léků proti bolesti. Naším cílem je zachránit co nejvíce lidí, ale pro ty, kteří nemají
pomoc, je stále příjemné vědět, že nebudou muset projít bolestivou agonizující smrtí, jako to
musí snášet ostatní se stejnými podmínkami v nemocnicích. “ Rick Simpson, Konopí:
Nejléčivější rostlina

Jsou někteří lidé obtížnější léčit než ostatní?
"Nejhůře léčitelní lidé jsou ti, kteří se nechali vážně poškodit zdravotnickým systémem."
Chemoterapie a záření jsou karcinogenní léčby, jinými slovy způsobují rakovinu. Pokud pacient
může přežít tyto takzvané léčby, může být svědkem zmenšení velikosti nádoru. Ale nakonec tyto
léčby otráví tělo tak hrozně, že jim nezůstane žádný imunitní systém, který by je chránil. To ve
spojení s účinky rakoviny způsobujícími samotnou léčbu pomáhá šířit rakovinu na další místa v
těle.
Vzhledem k tomu, že pacient již nemá imunitní systém, který funguje správně, aby je chránil,
nejsou nyní schopni se bránit před mnoha zdravotními problémy, které mohou způsobit jejich
smrt. Každý racionální člověk by neměl mít problém pochopit, proč léčba poskytovaná
zdravotnickým systémem nefunguje. Lékaři nám přesto říkají, že neexistují žádné jiné formy
účinné léčby. Myslím, že to dokazuje, že pokud zaplatíte lékařům a dalším profesionálům
dostatek peněz, abyste něčemu nerozuměli, ve většině případů rádi vyhoví.
Musím také zmínit fakt, že poměrně často pacienti již užívají léky, které blokují jejich
kanabinoidní receptory, nebo zasahují do funkce endokanabinoidního systému. Mezi takové léky
patří Remonabant, Surinabant, Taranabant a Ibipenabant, abychom jmenovali alespoň některé.
Vzhledem k tomu, že to byli především lékaři, kteří tyto látky předepisovali, domnívám se, že je
to něco, co by se s nimi mělo prodiskutovat. To je jeden z důvodů, proč říkám pacientům, aby co
nejdříve vysadili chemické léky. Pokud je narušena funkce vašich kanabinoidních receptorů, je
léčba takových lidí mnohem obtížnější nebo nemožnější.
Mnoho lidí si dnes myslí, že síla naší mysli má mnoho společného s uzdravováním se z vážných
nemocí. Často cítí jistotu, že pozitivní přístup a silná víra v použitou léčbu je velmi důležitá,
pokud jde o uzdravení. Ale většina těch, kteří ke mně přišli, nevěřila, když začali léčit, že tento
olej bude mít nějaký užitek. Takže i když souhlasím, že síla pozitivního myšlení by mohla být
nápomocná, drtivá většina těch, které jsem léčil, vypadala, že se bez toho dokáže docela hezky
uzdravit.
Mám sklon dívat se na uzdravování úspěšně tak, že má více společného se správným používáním
léků než se stavem pacientovy mysli. Očekávám, že mnozí věřící v tuto rétoriku nového věku
budou mít tendenci nesouhlasit, ale nemám důvod překrucovat fakta o tom, čeho jsem byl
svědkem. Kromě toho mají naši mazlíčci a další živočichové ve svém těle také kanabinoidní
receptory, takže i oni mohou těžit z účinků tohoto oleje. Ošetřil jsem mnoho zvířat a ačkoli
někteří z těchto tvorů byli docela inteligentní, jsem si jist, že zázraky, které tento olej
produkoval, neměly nic společného s pozitivním myšlením. “ Rick Simpson, Konopí:
Nejléčivější rostlina

Leukémie

"Pokud ošetřujete někoho, kdo má leukémii, konopným olejem, často to přináší výsledky velmi
rychle." Leukémie, podle mých zkušeností, je jednou z nejjednodušších interních rakovin, které
lze léčit, a při používání tohoto oleje jsme zaznamenali velkolepé výsledky. První místo, kam
THC vstupuje po vstupu do těla, je přímo do krevního oběhu. Pokud je rakovina přítomna v krvi,
pravděpodobně nebude přítomna dlouho. Viděl jsem, jak se počet bílých krvinek u pacientů
trpících leukémií dramaticky snížil za dva dny a podle mého názoru mám pocit, že neexistuje
lepší léčba pro ty, kteří trpí tímto onemocněním. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Léčba rakoviny kůže
"Pokud se olej vyrábí správně, bude určitě fungovat při léčbě rakoviny kůže a ke splnění úkolu
obvykle stačí malé množství oleje." Naneste olej na oblast, která způsobuje problém, překryjte
obvazem, poté každé tři nebo čtyři dny znovu naneste čerstvý olej a nový obvaz a rakovina by
brzy měla zmizet.
Vždy říkám pacientům, aby pokračovali v léčbě, dokud rakovina nezmizí, a pak pokračovali v
léčbě oblasti ještě asi dva týdny, jako by rakovina stále byla. Tím zajistíte, že všechny rakovinné
buňky budou mrtvé a nikdy jsem neviděl návrat rakoviny kůže, pokud budou dodržovány mé
pokyny.
Pokud máte rakovinu kůže již nějakou dobu a rakovina je dobře zavedená, může její vyléčení
nějakou dobu trvat, ale obvykle i v docela závažných případech rakovina kůže zmizí za méně než
měsíc. V extrémním případě to může trvat déle, ale pokud ano, pak pokračujte v léčbě, dokud se
zcela nezhojí. Mnoho lidí dokáže vyléčit rakovinu kůže v žádném okamžiku, ale vše závisí na
vaší vlastní rychlosti hojení a na tom, jak hluboko se rakovina zakořenila.
Kolik lidí vyléčilo rakovinu kůže pomocí vašeho konopného oleje?
Poskytl jsem olej stovkám lidí s rakovinou kůže. Obvykle do tří týdnů rakovina zmizí a zbývá
jen zdravá růžová kůže. Opravdu vám nemohu poskytnout odhad, kolik pacientů použilo můj
způsob léčby k léčbě takových rakovin. Přesto, protože se to stává tak dobře známým, očekávám,
že do této doby se stovky tisíc, ne -li milionů lidí na celém světě z tohoto stavu vyléčí tímto
způsobem.
Můžete tuto léčbu porovnat se standardními postupy?
Neexistuje žádné srovnání mezi léčbou rakoviny kůže konopným olejem a tím, co lékařský
systém nazývá správnou léčbou. Docela často se provádí chirurgický zákrok a někdy jsou
úspěšní při odstraňování všech přítomných rakovinných buněk. Ale soudě podle těch, se kterými
jsem se setkal a kteří se museli vracet znovu a znovu, aby to bylo odstraněno, řekl bych, že je to
velmi vzácné. V příliš mnoha případech se pacienti musí vrátit ke svým lékařům, aby tyto
operace opakovali znovu a znovu.
I když jsou tyto operace prováděny několikrát, lékařský systém často nedokáže problém
odstranit. Lékaři také používají jiné způsoby léčby rakoviny kůže, jako je tekutý dusík a krémy
obsahující chemo. Tyto léčby jsou obvykle bolestivé a v mnoha případech se rakovina stále vrací
a má tendenci se mnohem zhoršovat.
Když se konopný olej používá k léčbě rakoviny kůže, zabíjí pouze mutující rakovinné buňky a
stav se obvykle rychle uzdraví. Tato neškodná účinná léčba nezpůsobuje poškození zdravých
buněk a ze své zkušenosti se domnívám, že je to zdaleka nejrozumnější způsob léčby tohoto
stavu. Metody používané lékařským systémem jsou ve srovnání s tím nejméně nepříjemné a
člověk se nemusí obávat infekcí nebo jiných komplikací při použití oleje. “ Rick Simpson,
Konopí: Nejléčivější rostlina

Olej versus chemoterapie
Jaké jsou hlavní výhody této léčby ve srovnání s chemoterapií, ozařováním nebo jinými
chemickými léky?
"Konopný olej má tři hlavní výhody oproti takzvaným konvenčním ošetřením." Za prvé,
konopný olej neškodí, za druhé funguje a za třetí nezabije pacienta. Chemoterapie, záření a další
jedovaté chemické léky tělu značně škodí a v příliš mnoha případech snižují naši šanci na přežití.
Kromě toho pacienti, kteří podstoupí takovou léčbu, často skončí s jinými zdravotními problémy
způsobenými samotnými léčbami.
Nemohu opravdu srovnávat konopnou medicínu s tím, co poskytuje lékařský systém, protože to,
co nám dávají, nepovažuji za medicínu. Chemické léky jsou toxické pro játra. Což by mělo
každému ukázat, že takové chemikálie by neměly být v našem těle, protože jsou jedy a
představují nebezpečí pro pacienta.
Chemoterapie a záření jsou karcinogenní, což znamená, že tyto léčby jsou nejen jedovaté, ale
mohou také způsobit rakovinu. Velikost nádoru lze často snížit pomocí chemoterapie nebo
záření, ale ve velkém počtu případů jednoduše umožňuje šíření rakoviny. Vzhledem k
karcinogenním účinkům takových ošetření a jejich jedovaté povaze ničí váš imunitní systém,
když to nejvíce potřebujete. Podle mého názoru je směšné nazývat chemoterapii nebo ozařování
léčbou rakoviny nebo jakéhokoli jiného stavu, když by zjevně neměly být používány vůbec.
Může použití oleje nahradit radioterapii?
Pojem radioterapie zní docela benigně. Vypadá to, jako by pacientovi stačilo poslouchat nějakou
hudbu v rádiu a uzdraví se. Samozřejmě, jak už většina z nás ví, toto je daleko od toho, co se
skutečně odehrává, takže tomu říkejme, co to ve skutečnosti je radiační terapie.
Nemyslím si, že by radiační terapie byla lepší než chemoterapie, protože obě tyto léčby jsou
jedovaté a způsobují rakovinu. Konopná medicína by měla být první obrannou linií proti
rakovině a všem dalším nemocem, nikoli léčbou, která by mohla způsobit naši smrt nebo zhoršit
naše podmínky.
Pokud vidím, dovolit lékařskému systému dělat takové destruktivní věci s naším tělem je jen
rychlejší způsob, jak zemřít. U některých funguje chemoterapie a záření jako zdržovací taktika,
ale nakonec je poškození, které tyto léčby vašemu tělu způsobí, hrozné. Pokud jste někdo, kdo
náhodou prožil takové léčby a jejich trvalé účinky, spočítejte si své šťastné hvězdy, protože
drtivá většina takové štěstí nemá. Kromě toho chci lidi varovat, že je nejlepší vyhýbat se CT
vyšetřování a takovým věcem, protože také vystavují pacienty obrovské dávce záření, které opět
může způsobit rakovinu nebo jiné zdravotní problémy.
Konopný olej není pro tělo toxický a pokud se tento olej používá k léčbě rakoviny nebo jiného
onemocnění, nepoškozuje zdravé buňky. Po užití konopného oleje uvede pacienta do velmi
uvolněného stavu, aby si pak mohl více odpočinout a spát, což podporuje hojení.
Z mého pohledu neexistuje srovnání chemických léků a konopného oleje. Chemikálie a jedy
způsobují poškození a ovlivňují vaši pohodu; mohou mít také závažné vedlejší účinky a mohou
dokonce vést ke smrti. Konopný olej je neškodný a podporuje dobré zdraví a rychlé uzdravení.
Rád říkám, že tato látka podporuje život a ze své zkušenosti s jejím používáním mohu ve
skutečnosti hlásit, že tomu tak je.
Popsali byste, jak THC působí na rakovinné buňky oproti zdravým buňkám?
Za prvé, THC nepoškozuje zdravé buňky, ale může mít zničující účinky na buňky, které se staly

rakovinotvornými. Většina jedinců má málo znalostí o tom, jak se tyto buňky chovají, ale ve
skutečnosti se rakovinné buňky pokoušejí spáchat sebevraždu, a to je dobře zdokumentovaný
fakt. Pokud je však náš imunitní systém narušen, nemůžeme produkovat dostatek přírodních
kanabinoidů, které by zastavily jejich růst. Když se buňky stanou rakovinotvornými, ve
skutečnosti produkují více kanabinoidních receptorů, což umožňuje přirozenější kanabinoidy,
které naše těla produkují, vstoupit snadněji. Tyto stejné receptory budou také přijímat
kanabinoidy jako THC, které rostlina konopí produkuje, a to může být pro pacienta velkým
přínosem. Pokud tedy vaše tělo nevyrábí dostatek těchto přírodních látek k zastavení růstu
rakoviny,
Požitím konopného oleje poskytuje tyto kanabinoidy v hojnosti a poté lze nemoc dostat pod
kontrolu a vyléčit. Naše těla produkují rakovinné buňky každý den, takže v podstatě všichni
máme rakovinu, ale pokud náš imunitní systém funguje správně, tyto buňky představují malé
nebo žádné nebezpečí pro naši pohodu. Když se náš imunitní systém poškodí, často právě tehdy
rakovina oznámí svou přítomnost. Pokud je však člověk natolik moudrý, že místo toho, aby šel
do lékařského systému, požije konopný olej, aby posílil svůj imunitní systém, jeho přítomnost
nebude dlouho cítit.
Prostudovali jsme výzkumné práce na toto téma a nyní vám poskytnu vědecké vysvětlení, proč je
THC účinný při léčbě rakoviny. Když je konopný olej požit jako lék proti rakovině, THC v oleji
způsobí nahromadění tukové molekuly zvané ceramid. Když ceramid přijde do styku s
rakovinnými buňkami, způsobí to naprogramovanou buněčnou smrt, přičemž zdravým buňkám
neublíží. Takto to bylo vysvětleno ve vědeckém výzkumu, který jsme studovali, ale nikdy jsem
nepřestal hledat jiná vysvětlení.
S pomocí úžasné dámy jménem Batya Stark jsem vyvinul novou teorii, která zahrnuje naši
epifýzu a melatonin, který produkuje. Fluorid a mnoho chemikálií, které lékaři poskytují, plus
další věci, se kterými přicházíme do styku, často zhoršují schopnost epifýzy produkovat
melatonin. Melatonin je největší antioxidant známý člověku a putuje do všech buněk v našem
těle. Epifýza a melatonin, které produkuje, mohou hrát velmi dramatickou roli při udržování
dobrého zdraví a opravdu mají hodně společného s naším celkovým pocitem pohody.
S poruchou funkce epifýzy je její schopnost produkovat melatonin výrazně snížena. Bylo
zjištěno, že jak stárneme, hladiny melatoninu se snižují a domnívám se, že toto snížení může mít
také vliv na vznik rakoviny. Je vědecky dokázáno, že právě kouření konopí může výrazně zvýšit
hladinu melatoninu. Možná je to jeden z důvodů, proč lidé, kteří kouří konopí, mají nižší výskyt
rakoviny než ti, kteří ne. Nyní si pomyslete, co by požití surového nespáleného oleje znamenalo
pro vaše hladiny melatoninu.
Z toho, co jsem pochopil, kanabinoidy v oleji způsobí, že epifýza přejde na plné obrátky a
následně se prudce zvýší hladina melatoninu. To, alespoň částečně, je to, co si myslíme, že
způsobuje nádherný účinek, který tento lék má na tolik stavů, včetně rakoviny. Pokud epifýza
produkuje obrovské množství melatoninu, nepoškozuje tělo, ale může mít zničující účinek na
nemoc, kterou pacient trpí. Když hladiny melatoninu zůstanou vysoké, nemoc nebo onemocnění,
které trápí pacienta, lze často dostat pod kontrolu nebo dokonce úplně vyléčit. Ve skutečnosti
nejsem lékař ani nemám kvalifikaci nezbytnou k tomu, abych se jím stal, ale přesto mám pocit,
že bychom měli nechat naši mysl otevřenou dalším vysvětlením. Pokud mám pravdu o
důležitosti melatoninu, pak nám to může poskytnout nový způsob pohledu na kontrolu nemocí a
mohlo by to pomoci vysvětlit účinky proti stárnutí, které tento lék produkuje. “ Rick Simpson,
Konopí: Nejléčivější rostlina

Zprávy o rakovině
Motto: Zdá se, že k spontánní remisi rakoviny dochází překvapivě často za přítomnosti
konopného oleje

"Přítel má rakovinu kosti." Právě začal olej minulý týden, bolest je pryč, cítí se lépe. Lékaři z
onkologie jsou v šoku. “ Joe
"Včera trochu skvělých zpráv." Muž, kterému jsme právě dali nějaké slovo, svého lékaře, když
se o několik týdnů později zjistilo, že nádory v jeho plicích zmizely, stejně jako ten v jeho
játrech, který se zmenšil na jediné místo. Jedna malá tuba! Máme jich několik na cestách a všem
se daří dobře. Doufám, že věci jsou dobré. Phoenix Tears žije a je v pořádku. “ Chris
"Aktualizace - Můj 81letý přítel prošel 3 nádory dohromady z jeho skvamocelulárního
karcinomu obličeje (rakovina kůže)." Proti nejlepší medicíně na světě neměli šanci. 5 týdnů na
oleji a cítí se lépe než za 15 let. Jeho chuť k jídlu je zpět! Vyhrává bitvu !!! Vyhráváme bitvu!
Jose
Steve: Požíral olej a používal ho také lokálně?
Jose: Oba
Steve: Fantastické Není úžasné vědět, že můžeme v něčem takovém životě něco změnit
Jose: Začal si 2 týdny mazat 68% THC olej smíchaný s olivovým a kokosovým olejem na tvář,
než se vynořil. Také ho požírá bez olivového oleje poté, co si jej otřel na vnitřní straně tváře.
Jose: Včera mi volal jeho doktor a řekl mi, že má také rakovinu kůže a chtěl by, aby se na sobě
pokusil nějaký olej.
Steve: To je fantastická zpráva o doktorovi, který chce pomoc. Dobře, příteli !!!! A jsem rád, že
se váš 81letý přítel vrátil zpět a užívá si života.
Jose: Ano, je to opravdu úžasné! Budeme mu říkat doktor P, je známý autor několika knih a
skvělý léčitel přírodní medicíny a MD. Za poslední 2 týdny mi doporučil 5 svých pacientů.
Všichni terminální pacienti s rakovinou. “
"Před dvěma týdny jsem dal dalšímu z mých pacientů/přátel s rakovinou kůže/hrdla nějaký
hojivý olej, který spolkl a používal lokálně, spolu s trochou kokosového oleje." V úterý mi řekl,
že se mu otevřela kůže na tváři a nádor byl odhalen. Řekl jsem mu, aby pokračoval v nanášení
oleje, ale bez kokosového oleje jen čistý léčivý olej. Léčivý olej dal přímo na exponovaný nádor
a řekl: „Hrbolek, který trčel, zmizel do druhého dne. Po odření to začalo odtékat během několika
minut. Vytékalo to - olej vytáhl rakovinu jako salva. “ Ten rakovinný nádor tam byl, teď je
pryč ... Dva týdny !!! “ Jose
"Člen rodiny měl do 48 hodin nádory velikosti golfového míčku s rakovinou hrdla, když olej
vyhodil nádory, které fungovaly." Je to zdokumentováno. Pomáhá i při ženských problémech.
Nikoho nezajímá léčba nebo pomoc, která by poskytovala pouze syntetické koňské hormony, a
pak by se divil, proč ženy šílí. “ Debra
"Dobrý den, Rick Simpson & Jindrich Bayer, chtěl bych se podělit o několik velmi HAPPY
HAPPY novinek." Maminčiny skeny ukázaly „měřitelný“ pokles velikosti VŠECH nádorů v
játrech a slinivce břišní. Stejně tak nádor v jejích plicích je nyní ÚPLNĚ, 100% PONECHÁN !!!
Je toho tolik, co je třeba udělat, ale člověk číslo jedna, který si zaslouží největší lásku, je Rick za
to, že tak otevřeně sdílí tyto informace se světem.
Děkuji Jindřichovi za vše, co děláte, včetně vaší vstřícné laskavosti a pokynů. Vím, že stále
kráčíme po vaječných skořápkách s její diagnózou/prognózou, ale pokud se věci stále zlepšují
(nádory se zmenšují nebo „řeší“, jak tomu říkají bez dalších metastáz). Nakonec vám ji pošlu
před a po lékařských zprávách, abyste viděli, že jste pomohli zachránit život neuvěřitelné,
milující, aktivní a dávající ženě, která venku píše, jak píšu. :Ó). Hodně lásky, Barbaro “
-Ahoj Barbaro, děkuji, zpříjemnil jsi nám den svým e-mailem. Pozdravte za nás svoji matku a
ujistěte se, že nechodí na další skeny nebo rentgeny nebo jiné karcinogenní nesmysly. Nechte ji,
jak se cítí, měla by sníst 120–180 g oleje po dobu šesti měsíců nebo méně. Kdybych byl na jejím
místě, pak bych stejně po celý život jedl ten olej každý den, rakovina má velmi malou šanci,
když je v těle olej. Udržovací dávky jsou nesmírně důležitou součástí této metody. Všechno
nejlepší, Jindřichu

"Moje máma si olejem vyléčila malobuněčný karcinom plic stupně 3!" J Zmínil jsem, že byla
bez rakoviny jen čtyři měsíce po stanovení diagnózy? No a to se stalo. J ”Dawn
"Můj otec má také rakovinu slinivky břišní, která se mu během chemoterapie rozšířila do jater a
plic, pak se to opět rozšířilo, bylo mu velmi špatně a rychle se zhoršoval." Olej zahájil před 3
měsíci, poslední sken v pondělí ukazuje, že všech 7 skvrn zmizelo a rakovina slinivky se
zmenšila, cítí se o 100% lépe a má kvalitu života. Olej je opravdu úžasný. “ Lisa
"Můj táta je také na oleji na rakovinu slinivky břišní, který se rozšířil na dalších sedm míst, na
oleji byl 5 měsíců, všech sedm skvrn, které se objevily při chemoterapii, od spuštění oleje
zmizelo a rakovina slinivky se zmenšila, olej zachránil jeho život!" Lisa
"Ahoj, jen jsem tě chtěl aktualizovat." Táta absolvoval další sken od zahájení léčby před 5 měsíci
na rakovinu slinivky. Poslední sken ukázal, že rakovina v pankreatu se zmenšila a dalších 7
skvrn, které se objevily, když byl na chemoterapii, zmizelo od spuštění oleje. Nové výsledky
ukazují, že rakovina slinivky břišní se opět zmenšila a neexistují žádná další místa, což je
zatraceně fantastické vzhledem k tomu, proč je rakovina slinivky tak smrtelná kvůli rychlosti
šíření. Takže 8 měsíců po 5 z těchto měsíců s použitím ropného otce si vede skvěle, ve
skutečnosti se teď cítí lépe, než když mu byla poprvé diagnostikována. Takže ještě jednou díky
Ricku, JB a všem, kteří pomáhají získat tyto informace, kdyby nebylo oleje, neměl bych svého
otce !! “ Lisa
"Můj táta měl také rakovinu slinivky 4. stupně." Měl také 10 skvrn na játrech ... to bylo koncem
listopadu 2012. Nyní má 1 bod na játrech (0,08) a 1 bod na slinivce břišní (8 mm). Porážíme to.
Jeho lékaři jsou v šoku. Přibírá na váze a celkově se cítí skvěle. Konopný olej je také dobrý. “
Angie
- Nehraj si se zředěnou medicínou, Angie. Je to dobré pro topické použití, ale nechcete dávat
konopné oleje infikované pacientům s rakovinou jako jedinou léčbu. Plně výkonný útok s plným
spektrem funguje nejlépe.
Zvláště pro ty, kteří „musí“ jít, skenujte „také“, jak se léčí. Tito lidé by měli automaticky přidat
dalších 60 g oleje do protokolu, protože jen zbytečně prošli vysoce karcinogenním postupem
„aby viděli“, jak se cítí. Zvědavost stojí peníze, omlouvám se.
Gratulujeme a přejeme všechno nejlepší. Je skvělé vidět úspěch lidí, kteří přemýšlejí jinak. JB
"Jsem faktickým důkazem, že RSO má přímý vliv na MPNST a NF1." Lékařské záznamy,
vyšetření MRI, PET a CAT prokazují významné snížení velikosti nádoru a avidity. “ Kristyne
"Dobře, Peepsi." Dnes je den, kdy jsem jen doufal, že se to někdy stane. Výsledky biopsie jsou
in. Corrie Yelland PRÁVĚ ZÍSKALA POTVRZENÍ, ŽE JEJÍ RAKOVINA JE 100% ÚPLNĚ
ZTRACENA !!!! JSEM Rakovina ZDARMA !!!!! Dokonce ani žádná dysplázie, natož velké C.
Mým neuvěřitelným, úžasným přátelům, kteří společně zodpovídali za to, že jsem si mohl
dovolit lék = neexistují absolutně žádná slova, která by popisovala, jak jsem vděčný každému z
vás. Všichni jste úžasní!
Heather, která mi jako první poslala RUN FROM THE CURE-To video mi doslova změnilo
život. Kdo by to smrděl, hej? Miluji tě! Ricku Simpsonovi, Jindřichu Bayerovi z celého srdce ...
DĚKUJI za znalosti a podporu. Kvůli vám všem dnes žiju! Jsem opravdu požehnán, že mám tak
úžasnou rodinu a přátele. “ Corrie
Ahoj Jindřichu, jen krátká poznámka, abych věděl, že jsem dnes navštívil svého lékaře. Zpráva
uvádí, že rakovina (rakovina análního kanálu) již není detekovatelná. Loni na podzim mi bylo
řečeno, že mám 2–4 měsíce, pokud jsem nedělal záření. Rozhodl jsem se nedělat žádné záření a
místo toho zkusit RSO. Očividně to fungovalo! Z celého srdce děkuji, děkuji, děkuji Rickovi i
sobě !!!! “ Corrie
"Můj nejnovější příběh úspěchu." Jedná se o ženu po padesátce, které byla diagnostikována fáze

3, ale velmi blízko rakovině plic fáze 4. Dnes jsem obdržel toto: „Moje máma šla před měsícem
na CT a před několika dny dostala své výsledky. Je to úplně pryč! Její lékař je přečetl a řekl, že
větší hmota je čistá a nezbylo nic ...
Stále má CHOPN, ale budeme na tom pracovat a její kouření lol ... Děkuji moc za všechny rady
a znalosti o věcech, kterých jsme si nikdy nebyli vědomi. Všechno se sešlo z nějakého důvodu a
jsme tak šťastní. Bůh žehnej tobě a tvé rodině." Corrie
- Zdá se, že k spontánní remisi rakoviny plic dochází překvapivě často za přítomnosti konopného
oleje. JB
"Dobře, všichni moji báječní Peepsové, bude to dlouhé čtení, ale myslím, že jsem včera možná
narazil na PAYDIRT." Svého zubaře jsem neviděl od loňského září. V té době jsem byl uprostřed
bojů o život. V tu chvíli mi zubař řekl, že mám rakovinu. Měli jsme obvyklý rozhovor, kde jsem
mu řekl, že nedělám záření a provádím „alternativní léčbu“. V té době se ptal, co dělám. Váhal
jsem mu to říct, protože byl známý svou „rigiditou“, ale řekl jsem mu, aby sledoval Run From
the Cure. Vlastně mi zavolal poté, co to sledoval. Řekl, že jako lékařský profesionál měl tendenci
být v krabici, že měl bratra (doktora) a dalšího bratra (farmakologa) a jak někdy „nemají všechny
odpovědi“.
Rychlý posun vpřed ke včerejšku. Byl ohromen, aby viděl, jak dobře vypadám, a na okamžik
oněměl, když jsem mu řekl, že konopný olej zafungoval. Začal klást nejrůznější otázky. Mnoho z
nich „vědecké otázky“, na které jsem nemohl odpovědět. Ptal se na klinická hodnocení, diff.
chorobné stavy léčené konopím atd. Chce si o svém bratrovi promluvit se svým bratrem, stejně
jako o konopí jako o „léčení“ rakoviny, a také chce, aby jeho bratr zkoumal konopí jako lék.
Bylo by v pořádku, kdyby mi vzal číslo mobilu a e -mailovou adresu?
Tady to začne být velké. Jeho bratr, doktor Jake Theissen, býval děkanem a propagoval
farmakologický program na Waterloo University. Nyní je konzultantem farmaceutických
společností a specializuje se na „Nové přístupy v léčbě rakoviny“. Je silně svázán s Kanadskou
rakovinovou společností. (Také je to on, koho vláda požádala, aby vedl vyšetřování zředěného
chemického skandálu.) John říkal, že jeho bratr často říkal, že tam musí být něco lepšího pro
léčbu rakoviny. Něco přírodního, spíše než chemického. Řekl jsem mu, aby „dál nehledal“.
Konopí je „něco přirozeného“.
Prsty překřížily mé Peeps. Mít někoho tak vlivného na „naší straně“ by mohlo být šíleně
obrovské! Janet Sweeney, Robert Melamede, Peter O'Toole, Lester Grinspoon, Gersh Avery,
Rick Simpson. Cannabis Science, byli byste na palubě, abyste mi v tomto případě pomohli, a
bylo by v pořádku, kdybych k vám nasměroval svého zubaře nebo jeho bratra?
Díky za přečtení Peeps. Šiřte dál ... CANNABISOVÝ OLEJ zabíjí RAKOVINU! “ Corrie
Otázka: Viděli jste někdy, jak RSO pomáhá léčit rakovinu prostaty?
A. Samozřejmě. Nejlepších výsledků dosáhnete podle pokynů. Zde je příklad toho, jak to
funguje, a Dennis také poskytuje nějaké vědecké vysvětlení, jak ropa funguje. Přesto postupujte
podle Rickových pokynů, jezte olej podle pokynů (nízké dávky, jako jsou ty, které Dennis použil,
nemusí ostatním pacientům stačit) a použijte olej také ve formě čípků. Všechno nejlepší, JB
"Na začátku roku 2013 mi byla diagnostikována rakovina prostaty, která získala hodnocení
Gleason 9." Jako svou první možnost jsem se rozhodl vyzkoušet konopný olej Ricka Simpsona.
Podle druhé biopsie většina rakoviny zmizela o 90 dní později, ale nádor tam stále byl. Rozhodl
jsem se, že moje dávka je příliš malá, což byla jedna desetina gramu denně, a tak jsem se rozhodl
to udělat znovu dalších 90 dní. Tentokrát jsem zvýšil dávku na 3 desetiny gramu denně po dobu
prvních 60 dnů a 5 desetin gramu za posledních třicet dní, s výjimkou posledního dne, kdy jsem
vzal celý gram. Další biopsie ukázala, že nádor zmizel. A ještě lépe, moje rakovina zmizela na
99,9%! Děkuji Bohu za to, že mě vedl přímým konopím.
Před rakovinou jsem byl velmi proti marihuaně v jakékoli formě, ale když čelíte smrti s hrozným

zářením a chemoterapií, usoudil jsem, že nemám co ztratit. Můj urolog řekl, že nikdy nic
takového neviděl, bylo to úplně mimo tabulku. “ William
"Právě jsem telefonoval s urologem." Můj manžel měl před lety po rakovině prostaty spoustu
zdravotních problémů. Asi před 2 měsíci byl poslán na biopsii, ale kvůli problémům s trubicí z
ledviny do močového měchýře nemohli provést kompletní biopsii. Dostali však dostatek tkáně,
aby viděli, že rakovina prostaty je zpět a nyní jsou na stěnách jeho močového měchýře rakovinné
buňky. Museli s ním léčit jiné problémy, než se mohli vrátit a pokračovat v biopsii kvůli jiným
zdravotním problémům. S velkými obtížemi se to dnes podařilo. Právě jsem telefonoval s
doktorem a přestože má problémy s ledvinami kvůli záření a může přijít o ledvinu, byla více
zmatená absencí rakovinotvorné buňky, kterou zjistila před 2 měsíci. Žádný důkaz rakoviny a
ona na to nemůže přijít. Po první biopsii jsem okamžitě udělal slzy fénixe. Oba máme docela
dobrou toleranci, takže do týdne až 10 dnů jsem ho dostal na 1 gramovou dávku. O měsíc
později nemáme rakovinu! Jsem v úžasu, i když jsem nikdy nepochyboval o zázračných
schopnostech všemohoucího plevele. Také mám vzácné autoimunitní onemocnění (stejné jako
herec Harold Ramis). Každý den se divím, protože jsem byl v remisi více než 3 roky, což je
myslím docela neobvyklé. Nevím proč, ale možná by s tím mohla souviset i moje každodenní
spotřeba. 2 moji lékaři vědí o mé léčbě a 100% mě podporují. Jsem tedy vděčný, pane Simpsone!
Děkujeme, že jste vedli cestu! Jen jsem vám chtěl poslat své svědectví, protože jsem vám tak
vděčný. Jakmile bude doma a nechám ho usadit, budu darovat tvé věci. Ještě jednou děkuji z
celého srdce! S pozdravem DKS ”
"Mám stejnou nemoc, na kterou Harold Ramis zemřel minulý měsíc ... vaskulitida." Mám to více
než 15 let, ale ve skutečnosti mi to bylo diagnostikováno asi před 4 lety, kdy byly příznaky tak
hrozné, že jsem nemohl ani chodit. Od původní léčby cytoxanem (chemo) a prednisonem jsem
nyní v remisi 3 roky. Pak na imuranu kvůli údržbě. Chtěl jsem vysadit všechny léky, protože pro
mě byly jejich vedlejší účinky horší než nemoc. Můj lékař řekl, že ne. Udělal jsem tedy to, co by
udělal každý tvrdohlavý tvrdohlavý člověk ... svlékl jsem se z nich s vlastním svolením !!! Hehe.
Steroidy až na 2 mg denně nyní. Je těžké s nimi přestat !!! Poslední návštěva lékaře, protože
jsem se měl tak dobře, moje doktorka mě nakonec vysadila z léků, které jsem předtím vysadil
(nikdy nevěděla, že jsem před lety skončil). Nevím, ale už jsem 3 roky v remisi.
Většina lidí, kteří trpí touto nemocí, má tolik problémů po celou dobu, ale já se cítím jako
normální člověk s jen několika problémy, které nemoc vytvořila na začátku jako neuropatie
nohou a rukou. Jinak jsem dobrý. Cvičte každý den a běžte. Vím jen to, že jako každodenní
uživatel konopí se zdám být velmi šťastným člověkem ve srovnání s mnoha dalšími, kteří mají
tuto nemoc a užívají hrůzné pilulky na potlačení imunitního systému a kontrolu nemoci. Jediné,
co vím jistě, je, že konopí mi pomohlo cítit se tak, jak se cítím dnes. Mám 100% podporu od 2 z
mnoha mých lékařů, z nichž jeden je můj neurolog!
Je velmi snadné vytvořit si vlastní RSO. Ze začátku jsem byl nervózní, tak jsem se nejprve
pokusil udělat malé množství. Ukázalo se to úžasně, takže s těmito znalostmi jsem udělal více.
Právě jsem se řídil Rickovým receptem s malou pomocí přítele! V nedávném příspěvku na
Facebooku, který jsem zveřejnil (jsem o této zázračné bylině VYPADNUT), jsem dostal mnoho
soukromých zpráv o úspěchu, který moje rodina hledala pomoc! Chystám se nechat své zdravé
dospělé děti udržovat jen proto, aby měly menší šanci dostat cokoli katastrofického. Miluji to!!!
Díky moc, pane Simpsone !!! Tahle kalifornská holka si velmi váží tvé obětavosti pro
všechny !!! ” Deborah
"Můj manžel absolvoval program Phoenix Tears, když měl rakovinu močového měchýře 4.
stupně." Zpráva o cestě po operaci (kterou by NEMĚL mít, kdybychom více věřili programu)
neukázala absolutně žádnou rakovinu. Nejsem ochoten tvrdit úspěch s Alzheimerovou chorobou,
ale pro rakovinu neexistuje absolutně žádná lepší volba. “ Caren
"Ahoj, Ricku!" Doufám, že vás tento e-mail najde dobře. Píši vám dnes, abych se vás zeptal, jak
dlouho by měl pacient zůstat na oleji? Máme pacienta s obrovským nádorem. Začal 15. března a
zatím přes 40 gramů. Od 2. dne drží 1,5 gramu nebo více/den. Přestanete s terapeutickou dávkou

60 gramů? Peníze jsou pro tohoto pacienta faktorem. Doposud za své léky nic neplatil. Jejich
pečovatel daroval prvních 60 gramů oleje, ale nemůže dávat léky zdarma navždy. Děkujeme za
váš příspěvek. Vážím si vašeho vhledu. S pozdravem Janet ”
"Milá Janet, říkáš, že od druhého dne vážil 1,5 gramu nebo více denně." Olej, který produkuji, je
tak silný, že průměrnému člověku obvykle trvá přibližně 5 týdnů, než se dostane do bodu, kdy
může spolknout 1 gram denně. Může dojít k problému s kmenem, který byl použit k výrobě
tohoto oleje. Konopné kmeny se mohou velmi lišit v jejich léčivých schopnostech, takže
problémem může být kmen. Obvykle v době, kdy pacient přijal 60 gramů oleje, rakovina zmizí.
Ale pokud tomu tak není, nadále bych jim dával olej, dokud není. Čas potřebný a množství
požadovaného oleje se může velmi lišit od člověka k člověku. Každý jsme jiný a někteří lidé se
uzdravují mnohem rychleji než ostatní. Obvykle lidé, kteří byli těžce poškozeni chemoterapií a
zářením, budou vyžadovat delší léčbu a více oleje. Olej musí odstranit všechna poškození, která
tato takzvaná ošetření zanechala. Moje rada by byla zkusit vyrobit olej z jiného silného kmene
indik, ale každopádně ho udržet na oleji, je to jediná věc, o které vím, že mu může zachránit
život. Všechno nejlepší, Rick Simpson ”
"Nejsem si jistý, jestli je to úspěch- ale určitě to považuji za jeden!" Jen pro případ, že by někoho
zajímalo, proč mám mužný hlas, není to proto, že bych kouřil cigarety nebo cokoli- nikdy jsem
nekouřil, ale proto, že mi byla odstraněna štítná žláza. Je mi 51 (a půl!) A používám olej od
svých 20 let. Vždycky mi připadalo příjemné odpařovat se. Před několika lety jsem začal mít
problémy s polykáním a lékaři mi našli uzliny na štítné žláze. Uzly na štítné žláze, že jsem musel
jít na testování rakoviny. Když to udělají- jednoduše vám strčí do krku velkou zadkovou jehlu a
dostanou se do testovaných uzlů. Nedávají vám nic- žádné anestetikum- kvůli umístění. Udělejte
to několikrát a zjistěte, zda můžete sedět. Každopádně- poté, co jsem byl bodnut 6x- a moje
štítná žláza byla tak velká, že jsem měl potíže s polykáním a dýcháním- nechal jsem si odstranit
štítnou žlázu. Se vší rakovinou v mé rodině- usoudil jsem, že budu před zápasem. Žádná
rakovina. Žádný. Jsem jediný z mé rodiny, kterému se rakovina zatím vyhnula. Dělám olej od
svých 20 let. Měl jsem tam téměř každý test na rakovinu kvůli rodinné anamnéze- a zatím díky
Bohu! Počítáš :-) “Janet
"Ahoj Ricku!" Amy dnes ráno zemřela. Amy přestala používat olej, když její čísla přišla divná.
Říkal jste, že něco nevoní- doktoři pokazili její laboratorní výsledky a byli špatní. Amy byla tak
unavená (23 cyklů záření, 3 nebo 4 chemoterapie). Prostě to vzdala. Nedělám si legraci. Prožila
toho před námi tolik, že cítila, že nadešel její čas. Měla pravdu. Bez oleje- bylo po všem. Týden
předtím vypadala tak skvěle- přísahám! Chtěla jít až na dva gramy denně a pořádně to
nakopnout. Pak se ty zatracené testy vrátily a byla hotová. Prosil jsem ji, aby to brala dál. Jak to
řešíte vy? Jsem zničená. Janet ”
"Milá Janet, vím, jak se cítíš, drahoušku, pár lidem se mi stalo to samé, co jsem léčil, a není to
dobrý pocit." Můžeme si alespoň vzít v úvahu skutečnost, že to, co jsme dělali, pomohlo a my
nejsme ti, kdo způsobili škodu. Často je velmi těžké nezaplést se hluboce do kontaktu s těmi,
které léčíme, a když se něco takového stane, vždy ve mně vyvolá touhu uškrtit ty, kteří jsou
zodpovědní. Nezajímá mě, jak moc si ti pitomí lékaři myslí o sobě a o své profesi, vražda je
vražda a než to skončí, veřejnost je všechny uvidí takové, jací jsou. Dívám se na to takto, Janet,
nemůžeme zachránit všechny, ale to, co děláme, usnadňuje utrpení mnoha lidem. Takže vše, co
můžeme udělat, je pokračovat dál, dokud tento svět nepřivedeme k rozumu. Jste úžasná žena s
obrovským srdcem a to, co děláte, znamená pro trpící masy tolik. Zkuste se tedy soustředit na
všechno dobré, co jste udělali, a neobviňujte se za neschopnost ostatních. Jsou to lidé jako my,
kteří dělají rozdíl, a jeho lidé jako my, kteří změní tento svět, takže prosím nenechte se ničím
odradit z cesty, kterou oba cestujeme. Všechno nejlepší, Rick Simpson ”
"Mnohokrát jsem sdílel Phoenixovy slzy Ricka Simpsona na své zdi na Facebooku ... pak
jednoho dne byla moje kamarádka na smrtelné posteli s lymfomem." Když uviděla moje
příspěvky na oleji, okamžitě začala olej brát a nyní je BEZ RAKOVINY! Její lékaři se diví, že jí
řekli, že jí zbývají tři měsíce života ... ŠPATNĚLI. “ Jamie

"Vážený pane Simpsone, mám v USA pacienta, který nedávno začal s Phoenix Tears." V našem
státě je to legální. Do programu je zhruba měsíc, ale od druhého týdne požaduje hodně přes gram
denně. Dělá více než gram denně něco dobrého? Vzal jsem si toho pacienta zdarma a mám pocit,
že si se mnou trochu hraje. Od druhého týdne chtěl gram denně a pak chtěl dva gramy denně - a
to je extrémně silné. Dostanu smyčku na čtvrt gramu. Používáme Buddhu - 100% indica s více
než 15% obsahem THC. Jak se chováte k pacientům, kteří chtějí stále více? Díky, Georgi ”
"Vážený pane doktore, vyzývám všechny s vážným onemocněním, aby si olej vzali co
nejrychleji." Čím rychleji to přijmou, tím rychleji se mohou uzdravit. Viděl jsem několik lidí,
kteří za měsíc spolkli celou 60 gramovou léčbu a vyléčili si terminální rakovinu. Ale takoví lidé
jsou vzácní a je více než možné, že vás ten chlap hraje. Nechal jsem to zkusit se pár lidmi a dal
jsem jim útěk. Nevadí mi dodávat ropu těm, kteří ji potřebují z lékařského hlediska, ale nebudu ji
dodávat bláznům, kteří chtějí vytáhnout podvod. Pokud máte pocit, že se ten chlap snaží podvést,
řekněte mu, že bude muset přijít s konopím sám, aby vyrobil lék. Pokud je opravdový,
pravděpodobně se pokusí udělat právě to, pokud ne, pak už o něm pravděpodobně nikdy
neuslyšíte. Nemáte nekonečné zásoby tohoto oleje a musí se dostat tam, kde bude dělat to
nejlepší. Pokračuj v dobré práci. Všechno nejlepší, Rick Simpson ”
"Ošetřuji ženu s rakovinou TERMINAL, konopným olejem RS a konečně se uzdravuje."
FUNGUJE TO!" voodootattooo
"Teď dělám to samé." 25% THC SKYWALKER OG, poslední OG olej, můj PSA byl 160. Po
100 gramech dnes jeho 7. “ Jimmy
"Ahoj Chrisi, Update ... rakovina zmizí ... včera ráno jí zavolal její zmatený onkolog." Obvykle
máme schůzku tváří v tvář, ale tentokrát jí zavolal, aby jí sdělil výsledky všech skenů
provedených před několika týdny.
Játra - rakovina již není vidět. Rakovina plic, jedna rakovina plic zmizela a druhá rakovina plic
se výrazně snížila. Prsa - nekomentoval ... Nezmínil myšlenku na prsa ... a tak mu máma volá
zpět na pár otázek a domluvení schůzky, abychom mohli jít dovnitř, promluvit si s ním a podívat
se do minulosti. a nedávné skenování. Obávám se, že byla trochu šokovaná, když doktorka
začala mluvit o tom, že jí zmizela rakovina jater a plic, že se zapomněla zeptat na oblast prsou.
Všechny skeny byly pro předběžné vyšetření pro novou stezku hormonální terapie ... ale doktor
říká, že už není kandidátem na studii hormonů, protože pacient musí růst v rakovinných
oblastech a všechny její oblasti NENÍ rostoucí, ale umírající.
Jsme za měsícem s výsledky ropy !!! Když jsem před měsícem hovořil s Rickem o mé matce,
navrhl mi, že by měla jít na 2. 90denní léčbu, a tak to plánujeme na začátku září. Mezitím jí
nasadíme udržovací dávku.
Páni! Od začátku léčby věděla, že olej působí na její nádory, cítila, jak se zmenšují a odcházejí.
Jsme všichni tak vděční, že jste mě seznámili se svým dokumentárním nápadem a sdíleli jste toto
zacházení. Dnes večer jsem doma, pokud máte čas chatovat. Navždy vděčný, Cindy “
"Dobrý den, drahá Corrie ... Chtěla jsem vám jen sdělit, že jsem olej, který jsem dostal od své
matky, dal kamarádově kamarádce, která má rakovinu prsu ... Trvala měsíc a je na ústupu ...
Některé rakovinné buňky jsou mrtvá v nádoru ... A doktorka byla ohromená a pozitivní a
očividně, pokud má příště lepší výsledky, začne s olejem něco dělat. Jsem tak šťastný a děkuji
Bohu za to, že mi umožnil poskytnout tyto informace o konopném oleji této ženě .. :)) Přál jsem
si, aby moje máma mohla tento olej brát každý den ... “
"Ahoj Ricku, mám dobrou zprávu." Moje matka už psychicky nevydržela vědomí, že má
rakovinu prsu, a tak podstoupila operaci. Snědla však 30 g dávky a pila nějaké bylinné čaje od
nějakého chlápka, který má všechny druhy léčivých bylin, a také si dala obvazy z těchto bylin.
Každopádně, když lékaři odstranili onu rakovinu, nebyla větší než 7 mm a ze 100% tkáně, pouze
1% bylo aktivní a maligní a ve fázi umírání. Podívali se na to 3 lékaři a řekli, že něco takového

nikdy neviděli ... Takže kdyby byla déle než 1 nebo dva týdny bez operace, všechno by bylo
pryč. Nyní každý den bere olej za 1 a půl gramu a nyní chápe, že operace byla zcela zbytečná.
Ale teď je mnohem klidnější, než byla, protože byla vyděšená, takže jsme ji nemohli promluvit o
operaci ... ale teď je všechno dobré a bylinky a olej také udělaly svou práci. Hloupí lékaři jí
každopádně dali 23 radioterapií, ale ona řekla, že to neudělá a doktor mezi řádky řekl, že má
pravdu. Je neuvěřitelné, kam až tito lékaři zajdou. Všichni říkají ahoj, Ricku. Velice vám děkuji
za doporučení a ještě jednou děkuji Jindřichovi. “ Sasa
"Ricku ... kamarádovi právě odstranili mozkový nádor z hlavy ... má skvrny na plicích ... chtějí,
aby měl chemo a záření ... bral by olej jako odpad, zatímco na chemoterapii záření? Vidět, jak je
na tom po odstranění nádoru na mozku, je pozoruhodné, je s 80 % lepší než minulý týden s tou
věcí v hlavě ... Chci mu říci, aby nedělal chemo a záření a nedělal olej, ale není to tak. moje
volba ... “Sharon
- Sharon, zvýšilo by to jeho šance na přežití. Ale ve skutečnosti chemo způsobí pouze to, že bude
muset potom sníst 120-180 g oleje, aby odstranil poškození. Samozřejmě, pokud otravu přežije.
Všechno nejlepší, JB
"Pro všechny chuckleheady, kteří si myslí, že je Rick Simpson podvodník, měli byste vědět, že
Michelle Aldrich právě vyléčila její rakovinu plic stupně 3 konopným olejem, který poskytla
Valerie Corral a WAMM! Proč by média a lékaři nemohli jednou začít říkat pravdu ?! Konopí
léčí rakovinu, proboha !!! A nezodpovědní lidé se snaží tuto realitu utišit, ne lidé jako já a
Tommy, kteří chtějí, aby svět věděl pravdu o konopí a rakovině. “ Steven
"Ahoj všichni, mám skvělou zprávu." Manželka dostala v pondělí výsledek PET vyšetření. Po 6
kolech chemoterapie a jedné transplantaci kmenových buněk měla rakovinu 5 let, pak se to ještě
vrátilo. Před 6 měsíci měla provést další transplantaci, ale ta byla zrušena, protože nemohli najít
žádného dárce. Začala tedy na oleji. V pondělí nám doktor řekl, že rakovina je pryč. Díky za olej,
Ricku. Ty jsi ten muž, díky. " Luc
- Děkuji, Lucu. Lékařská dokumentace by byla více než vítaná. Měla by zůstat na udržovací
dávce, já bych snědl co nejvíce oleje, kdykoli to bude možné. Pokud je to možné, nechte ji od
dalších skenů. Svědectví videa na YouTube by bylo skvělé. Všechno nejlepší, JB
"Rok 2013 je pryč a jsem rád, že vidím rok 2014, který si lékaři nemysleli, že vidím rok 2013.
Ale tady jsem stále naživu a dobře." Několik lidí, které jsem několik let neviděl, řeklo: Páni, jste
stále naživu! Ano, jsem stále naživu, protože používám správnou bylinnou medicínu (Cannabis
Oil) k zabití své nevyléčitelné rakoviny mozku GBM.
Takže díky bohu, že jsi mi ukázal cestu k uzdravení. A Dr. Tiew Han za vaše dovednosti v
kraniotomii, také Rickovi Simpsonovi za sdílení vašich znalostí o tomto OLEJE POSLANÉM
BOŽÍM a mé manželce Cinimin Mansurové za péči o mě a mým andělům za vaši pokornou
pomoc a přátelům a mé rodině za jejich úžasné podporu a lásku. Bez vás všech je nemožné mě
znovu vidět zdravou. Cítím se tak šťastný a požehnaný. A ano, věřím na Anděly.
Všem všechno nejlepší do roku 2014, snažte se nestresovat, být šťastní a zůstat zdraví. “ Elia
"Rád bych poděkoval (xxx) za olej, který byl darován na moji rakovinu !! V tuto chvíli se v mém
těle nenachází rakovina !! Opravdu to funguje, lidi, důkaz je v mé zdravotní dokumentaci! Všem
moc děkuji a velké rekvizity Slzám !!! “ Becky
"Palec nahoru Jindřichovi, měl naprostou pravdu v tom, že se topická aplikace nanášela přímo na
kůži, nikoli na obvaz." Rozdíl byl jako noc a den. " Roland
-- Samozřejmě. Skvěle fungují i tinktury s 20-30-50% olejem, protože se snadno dostanou pod
povrch. V některých případech jsou velmi prospěšné také směsi konopného oleje (nebo
bambuckého másla) a konopného oleje. Ale logicky, čím více oleje dostanete přímo na ránu, tím
lépe. JB

"Předtím jsem psal, že jsme úspěšně léčili rakovinu prsu." Nyní lékaři řekli pacientce, že její
výsledky jsou tak dobré, že musí chodit do práce. Pacientka řekla DĚKUJI BOHU a doktor řekl,
že mu musí poděkovat bohu a já se ptám, proč nic neudělal, ale stále jí opakoval, že musí vzít
chemo a záření ... šílený doktor .. .
Ale posunuli jsme to na další úroveň, léčíme něčí tvář, protože to bylo zničeno pilulkami před 5
lety. Tato osoba měla velké problémy se střevem a domnívají se, že zprvu to byla rakovina a dali
jí silné prášky, které jí zničily obličej, byla jako žába. Pak řekli, že to může být Crohnova
choroba a tak dále a tak dále.
Jde mi o to, že se tato osoba pokoušela uzdravit svou tvář po dobu 5 let bez úspěchu. Na obličej
si dala 5krát konopný olej a znovu nemůžeme uvěřit tomu, jak teď vypadá její kůže. OMG, teď
je tak šťastná, že může být zase sama sebou.
Snažím se udělat nějaké fotky, ale každé 3 dny, ale kůže se uzdravila tak rychle, že vám nemohu
ukázat, jak vypadala její tvář dříve, ale s jejím svolením vám v následujících dnech ukážeme její
staré obrázky (pouze její obličej) a nový, abyste vy lidé viděli rozdíl ... “Jasmin
"Jsem 39letá žena se 2 roky a setkala jsem se s rakovinou prsu." Tento olej je můj lék a lék. Tito
lidé jsou tak chamtiví. Nemají tušení o bolesti a úzkosti, kterou prožíváme my a naše rodiny. Jen
sobecká chamtivost. Karma. " Výpad
"No, dva týdny ... Doktor řekl, že mám v močovém měchýři 2-3 cm nádor." Chtěl mě vzít přímo
na OR. Zmizelo to za méně než 14 dní. Potvrzeno CT vyšetřením. Diagnostikováno 15. 2., CT
provedeno 2. 2.. “ Gersh
"Toto CT vyšetření bylo provedeno 14 dní poté, co byl v mém močovém měchýři pozorován
nádor o velikosti 2-3 cm. Za pouhých 14 dní s použitím pouze esenciálního konopného oleje není
v močovém měchýři pozorován žádný nádor. Jen konopí ... 14 dní ... pryč. Zákonodárci, prosím,
pochopte to. Neber mi moje léky. Není to jen další způsob, jak se opít. Tento lék mi zachránil
život. “ Gersh
"Dobře ... obdržel jsem zprávu o patologii." Nádor v měchýři se zmenšil, než ho vyndali. Doktor
to viděl naposledy, měřilo to asi 2,5 cm. Když ji odstranili, zmenšila se na 0,5 cm. Zajímalo by
mě, co na to řekne tento lékař. “ Gersh
"Drahý Ricku, Bůh ti žehnej!" Za ty roky jsem ztratil svou matku, moji babičku, milované tety a
strýce a přátele na rakovinu. Nejvíc mě ale zasáhla moje nádherná, inteligentní a úžasná sestra
Kim. V červenci 2010 jí byla diagnostikována rakovina plic 4. stupně ve věku 42 let a v únoru
2011 byla mrtvá. Nevím, jakou léčbu používala, protože nikomu z rodiny neřekla, že umírá až
příliš pozdě, a její feťácký exmanžel jí vstoupil do péče a rodinu zamkl. O oleji jsem se dozvěděl
až poslední měsíc a od té doby usilovně zkoumám. Nejprve jsem si myslel, že je to hadí olej,
jako spousta jiných věcí, ale zatím jsem uvedl 27 lidí, kteří tvrdí, že s ním vyléčili nebo výrazně
omezili rakovinu. 27 lidí !!! A to jen na YouTube a online blozích! Přál bych si, abych o tom
věděl v roce 1997, kdy byla diagnostikována moje máma, nebo v roce 2000, když moje babička
přišla z odpuštění, nebo v roce 2010, kdy bylo mé sestře řečeno, aby odešla domů a zemřela,
nebo loni, když můj bratr -Lawovi byla diagnostikována rakovina úst a hrdla a musel mu
odstranit a rekonstruovat polovinu obličeje. Ale teď ano, díky tobě. Bůh vám žehnej a vám všem,
koho máte rádi, a děkuji vám, že jste tak tvrdě pracovali na tom, aby byl tento nádherný lék
dostupný všem. “ Denise a děkuji vám, že jste tak tvrdě pracovali na tom, aby byl tento nádherný
lék dostupný všem. “ Denise a děkuji vám, že jste tak tvrdě pracovali na tom, aby byl tento
nádherný lék dostupný všem. “ Denise
- Milá Denise, co mám říct? Kvůli časné malobuněčné rakovině plic zabili moji mámu
chemoterapií, takže přesně vím, jak se cítíš. Nic příjemného. Po celou dobu měl být lék k
dispozici a nebyl jen proto, že někdo chce vydělat peníze. C'est la vie, ale ne každý to bude
spolknout tak klidně jako já. Je to velmi traumatizující zážitek, když zjistíte, co všechno olej
dokáže vyléčit nebo ovládat a co všechno bylo místo něj použito.

Zašlete mi prosím seznam on -line posudků, mohlo by to být zajímavé a užitečné pro ostatní,
kterým se stejně jako mně vymývaly mozky, než jsem potkal Ricka a zjistil skutečný stav věcí v
oblasti „konvenční medicíny“.
Děkujeme za vaši podporu a pomoc při šíření informací o tomto léku. Po dvou a půl letech práce
s Rickem mohu říci jen to, že správně vyrobený a použitý olej dělá přesně to, co říká. JB
"Ahoj Corrie!" ÚŽASNÁ zpráva ještě jednou. Můj příteli ***** *****, s kterým jsi mluvil a
poslal jsi ho do *** v Los Angeles, on už asi 2 měsíce užívá konopný olej a dnes si nechal udělat
lékařské vyšetření a v jeho těle NENÍ VÍCE RAKOVINY !!!!!!! VŠE JASNÉ !!!!!!! Je mi
nesmírně vděčný za to, že jsem mu o tobě řekl, a za to, že jsi mu řekl o **** !!!
DĚKUJI navždy více. Jste tak tak dobří, že pomáháte všem těmto lidem, které ani neznáte, a
zachraňujete životy po celém světě! Budu jezdit dolů do Los Angeles do práce s **** a pokusím
se zastavit všechny moje průjmy a dostat mě z toalety, abych nechodil 60-80krát denně. Co
říkáte na další úžasnou zprávu? Tohle moc MILUJEME !! ”
"Dnes se chci podělit o komentář od svého doktora." Už delší dobu mám infekci močového
měchýře a doktor infekci léčí. Dnes se podíval z první ruky fotoaparátem (nic moc zábavného) A
zdá se, že mám pozůstatky hmoty (tumoru) močového měchýře, která zemřela (jeho slova nejsou
moje) a způsobuje, že infekce přetrvává.
ZNOVU! JEHO SLOVA NENÍ MOJE; Doktor řekl: „Praktikoval jsem medicínu více než 40 let
a nikdy jsem neviděl umřít nádor na místě bez nějakého vnějšího zásahu.“ Olej snímám a
zapínám od března, ale od té doby, co přišla moje úroda, jsem asi 6 týdnů dvakrát dávkoval olej.
8. října se chystám na malou úklidovou operaci, abych se ujistil, že hmota je pryč (pokud ji do té
doby neprojdu). O oleji jsem měl nějaké pochyby, ale FOLKS I DOUBTS NO NO VÍCE.
Mám dostatek materiálu z pupenů, abych vytvořil asi 5 nebo 6 uncí oleje. Použitým materiálem
je Sativa Blend Pineapple Kush, 25% THC. Nedokážu vám říci, jak jsem s dosavadními
výsledky spokojený. Svému doktorovi jsem zatím nic neřekl, protože ve FLa vás pak nějaký
doktor odmítne ošetřit. Takže prozatím nic neví. “ John
- Ale ty víš víc než dost, Johne. Gratulujeme. Pokračoval bych v užívání oleje a operaci bych
nechal na později. Žádné další skenování, pokud je to vůbec možné. A také bych vzal olej ve
formě čípků, vždy chcete dostat olej co nejblíže k bolavému místu. Pokud je to možné, zkuste
také vyrobit olej z více než jednoho kmene, abyste dosáhli nejlepších výsledků. Všechno nejlepší
k tobě, JB
"Plný souhlas, JB." A podtrhnout zpoždění operace. Jakákoli invazivní práce na těle umožňuje
infekci do vašeho systému. Díky hanebným návykům a naprostému nerespektování jejich
vlastních zázračných léků máme nyní bakterie jedící maso odolné vůči antibiotikům, které jsou
hojné ve většině nemocnic. RSO to napraví, ale co chirurgická „botch-job“? Run from the Cure
mluví za vše. “ Tielman
"Před 3 dny jsme ošetřili přítelova bazocelulární karcinom pomocí RSO." Dnes jsme to
zkontrolovali a téměř to zmizelo. Znovu jsme použili RSO a přikryli obvazem. Zkontrolujeme to
za další 3 dny a očekáváme, že to bude pryč, soudě podle výsledku z předchozích 3 dnů. Tenhle
je po jeho pravé ruce. Předchozí rakoviny, které jsme z něj vyléčili, byly na jeho levé ruce. Hurá,
funguje to. " Označit
-- Ano. Pokud by to nešlo, nedělali bychom to, co děláme. JB
"Jmenuji se George a chtěl bych vám poskytnout své svědectví." Ve věku 82 let, 22. prosince
2010, mi byla diagnostikována rakovina jícnu. Bylo mi řečeno, že budu mít 6 měsíců až 2 roky
života a možná bude vyžadovat v určitém okamžiku po radiační léčbě vložení do krku, abych
pomohl s polykáním.
Před diagnózou jsem měl potíže s dýcháním a polykáním jídla, měl jsem otoky obou nohou a byl
jsem unavený lehkou aktivitou. Začátkem roku 2011 jsem podstoupil ozařování. V září 2011 se

mi těžko polykalo a žvýkalo pevné jídlo. Cítil jsem se, jako bych se dusil. Moje jídlo muselo být
nakrájeno na malé kousky. Raději jsem jedl kašovité jídlo a místo toho se Boost třásl. Také jsem
zažil silný plyn v žaludku. Plyn mi probral žaludek jako hrom a blesk. Začínal jsem pociťovat
závratné epizody, potíže s dýcháním, dušnost a pocení. Moje rovnováha byla špatná a nemohl
jsem se dobře pohybovat. Bylo obtížné nosit potraviny do mého apartmá bez dušnosti a pocení.
Později mě těžká epizoda závratí poslala do nemocnice a lékař mi nasadil druhou pilulku na
krevní tlak. Krátce po mém pobytu v nemocnici ke mně přistoupil neznámý člověk, který mi
nabídl konopný olej k léčbě rakoviny a přesměroval mě na web Phoenix Tears pro další
informace. Ze začátku jsem byl neklidný a bál jsem se konopného oleje, vždy jsem si myslel, že
konopí je vstupní branou, která způsobí závislost a přivede mě k dalším tvrdým drogám. Po
prozkoumání konopného oleje Ricka Simpsona jsem se rozhodl, že podstoupím léčbu. Během
léčby a po ní jsem si uvědomil, že konopný/konopný olej je „bránou“ k lepšímu zdraví.
Po mé první dávce -1/2 rýžového zrna konopného oleje jsem si všiml, že to v mém těle okamžitě
funguje.
• Cítil jsem, jak mi teče tělem od prstů k prstům na nohou.
• Zažil jsem pocit uvolnění, štěstí a zdokonalení svého humoru.
• Moje nohy byly gumové, které po 6 hodinách vybledly.
• Dýchání bylo tišší při odpočinku a také při spánku
• Po dnech/týdnech:
• Moje hromady/hemeroidy zmizely.
• Bolest v rameni se zmenšila
• Dýchavičnost se snížila.
• Od druhého dne se nahromadění plynatosti a žaludečních obtíží uklidnilo, stalo se
pravidelnějším a pokračovalo v léčbě.
•

Omezil jsem a přestal brát prášky na krevní tlak, protože můj krevní tlak byl stále příliš
nízký. Jakmile jsem vysadil pilulky na krevní tlak, můj krevní tlak se normalizoval

•
•
•
•
•

Otoky obou nohou a kotníků byly výrazně sníženy.
Zkrotil jsem chuť k jídlu a reguloval svoji váhu - zatím jsem zhubl 26 liber.
Zlepšila se barva kůže
Závratě zmizely
Tep se zdá pravidelnější a není tak obtěžující, protože mám od narození nepravidelný srdeční
tep

• Pohyby střev byly pravidelnější
• Zažijte lepší a klidnější spánek.
• Vylepšena rovnováha a koordinace
• Dokáže se lépe obejít bez dušnosti.
• V rozhovorech se stal více artikulovaným
• Změnil jsem svůj pohled na věci a zlepšil mi náladu
• Změnil můj pohled na marihuanu
Obecně všechny příznaky, které jsem zažil před tím, než jsem si vzal konopný olej, zmizely.
Dokončení léčby mi trvalo 3 1/2 měsíce. Tato zkušenost nebyla tak nepříjemná. Byla to úprava,
když jsem zvýšil dávky, ale po dni nebo dvou se vše upravilo. Více či méně jsem sledoval
přírůstky dávky, které navrhl Rick Simpson.
Po 2 měsících léčby byla moje návštěva onkologa překvapivá. Uvedl, že moje barva kůže vypadá
dobře, krevní tlak a srdeční tep jsou normální, a protože jsem neměl problém s polykáním,
nebylo třeba stintovat. Také uvedl, že rentgen z předchozí schůzky vypadal dobře a že se
nemusím vracet alespoň 6 měsíců. Normálně jsem měl naplánované návštěvy onkologa každé 3
měsíce ...

Věřím, že konopný olej zabil mého Raka. Díky všem dalším zdravotním zlepšením, která jsem
díky konopnému oleji zažil, se cítím jako nový muž. Jsem úplně ohromen zázrakem konopného
oleje. Jsem tak vděčný, že jsem se rozhodl vzít konopný olej.
Konopný olej mi obnovil zdraví a prodloužil život. Děkuji-Ricku Simpsonovi, Bůh vám žehnej!
Jen tak dál! Jsem zcela přesvědčen, že konopný olej může zachránit život. Děkuji." Jiří
"Mini-aktualizace pro George ... K dnešnímu dni ztratil +31 liber, nyní, před malou chvílí, musel
navštívit svého zubaře, kvůli jeho hubnutí (býval něco jako 280 liber)." Naučil se, že by teď
mohl docela snadno získat váhu zpět, kdyby chtěl, nicméně volí zdravější nižší váhu a životní
styl), musel si nechat protézy posadit/upravit. Jeho zubní lékař poznamenal, jak dobře vypadá, a
také jeho barva je lepší.
Musím zmínit, že George řekl, že se mu stále dobře dýchá a že už dnes nemá žádné problémy s
udušením. Začátkem tohoto týdne měl k večeři steak, brambory a zeleninu a jeho jídlo klesá
mnohem, mnohem snadněji než kdy předtím zvyklý před jeho „léčbou“. Říká nám, že tento
týden navštívil svého praktického lékaře (řádného doktora) ... Jeho lékař zvolal „WOW! Také
jeho doktor řekl, že se jeho barva zlepšila. George mi říká, že později ukázal svému lékaři, kolik
tekutiny ztratil v obou nohách, a řekl mu, že si myslí, že je téměř pryč ... Poté doktor řekl:
„Georgi, už nemáš otoky.“
Pořídil si nějaké staré lékařské informační papíry a bylo mu také řečeno (nyní), že by se měl/
mohl pokusit získat svůj starý rentgenový a CT snímek (na disku) od svého onkologa při příštím
setkání (červen). Snaží se teď dostat na schůzku s onkologem dříve ... teď s pomocí svého
praktického lékaře. Při této návštěvě požádá o MRI. Nyní prošel dlouhou cestu ... nicméně jeho
jediným skutečným problémem v současné době (jinak říká, že by byl skvělý !!) je, že má od
narození nepravidelný srdeční tep a v poslední době se zvyšuje o něco více než obvykle. Nevím,
jestli jeho hubnutí spouští jeho nepravidelný srdeční tep nebo vzrušení z této události měnící
život, nebo co to dělá pro jistotu, vím jen, že to pro něj chci mít příliš pevné. Nyní má
doporučení navštívit kardiologa ohledně jeho srdečního tepu atd. Také se nedávno jeho barva
ještě zlepšila, má více rudou/růžovou tvář, jeho oběh se také zdá být ještě lepší. No, to je zatím
vše, co jsem mohl dostat ... Mír 1 ”Svoboda
"No, Ricku a Jindřichovi, moje tvrdá práce a oddanost RSO se konečně vyplatily." Slzy Ricka a
Phoenixa sleduji od roku 2004 a okamžitě jsem věřil v léčivé schopnosti oleje. Šířil jsem to dál a
stál si za tím 100%, i když se lidé smáli a označovali mě za blázna. Nyní jsem vyléčil 3 lidi s
rakovinou v terminálním stadiu a mému poslednímu pacientovi, kterému dlužím velký kredit za
to, že skutečně prošel zdravotnickým systémem a odmítl veškerou tamní léčbu a nechal si
zdokumentovat, že pomocí RSO léčil rakovinu ... oba jeho plíce byly plné rakoviny a dali mu 3
měsíce života, když mu byla poprvé diagnostikována ... před 5 měsíci. Dnes je oficiálně bez
rakoviny a ve skutečnosti přibral 27 liber. Lékaři na rakovinu jsou uneseni jeho zázračným
uzdravením za pouhých 5 měsíců s téměř žádnou pomocí a ve skutečnosti říkají, že je zdravější
než nyní. Lol jedl olej před lékaři v nemocnici a nosil časopis Weed world s článkem Phoenix
slzy, který to ukazoval všem ostatním pacientům a šířil zprávu o RSO. Brzy budu mít kopie
veškeré nemocniční dokumentace, že mu RSO vyléčilo rakovinu ... přímo na jeho papírech je
napsáno, že k léčbě používal konopný olej. Budu pro něj dávat dohromady příběh, abych pomohl
šířit slovo co nejvíce, také vím o 25 dalších lidech, kteří viděli zázraky RSO na mnoho různých
nemocí a nyní pracují také na vyléčení. .. slovo je venku !!!! : ) Jménem vyléčených a brzy i
mnoha dalších v mé oblasti bych chtěl říci DĚKUJI chlapi za vaši pokračující tvrdou práci a
obětavost při znovuobjevení všeléku ... Vy jste zachránci života ... Doslova !! MÍR A LÁSKA od
PA ”Steve
"Ahoj, musím ti říct příběh o zázraku, který se stal včera." Mám přítele a jmenuje se Shannon
O'Brien. Je 17letá, kdo přežil rakovinu mozku. Už asi rok jí roste neoperovatelný nádor. Narostla
téměř do celé velikosti jejího mozku. Sdílel jsem s ní RSO a včera její výsledky MRI ukázaly, že
se nádor zmenšil téměř o polovinu. Bere to od 14. února. Musíte pochopit, že to byla Zdrávas
Mary. Jsem tak vděčný, že můj duch našel váš příběh a mohl jsem ho předat dál. “ Nadine

"Můj přítel byl za 4 týdny užívání konopného oleje zcela uzdraven z rakoviny tlustého střeva."
Doktoři se škrábou na hlavě, nemohou na to přijít. Tento muž měl 12. října podstoupit radikální
operaci, měl 10% šanci, že z operace vyjde. 1. listopadu mu lékaři poskytli čistý zdravotní stav.
Jsou to stejní lékaři, kteří mu řekli, že nežije, aby viděl Vánoce. Aleluja. Chvalte Pána, že dal
tuto extrémně léčivou rostlinu na tuto Zemi, aby uzdravil všechny, kteří mají dostatečnou víru,
aby ji mohli použít. FUNGUJE TO." Sherrie
"No, cítím se lépe." Byl na RSO asi 30 dní pro nádor na mozku a cukrovku. Hladina cukru v krvi
mi klesá. Před 2 dny jsem vysadil inzulín, protože hladina cukru v krvi klesala příliš nízko. “ Jeff
"Také to vyčistilo 1. přítele rakovinu prsu 1. Během dvou týdnů jsem šel z tumoru velikosti
golfového míčku na menší než hrášek." 0,4 g dvakrát denně, surový olej. Další přítel s rakovinou
kůže jej odstranil topickým roztokem, který se vtírá přímo na kůži.
Na sobě jsem se zbavil infekce a otoku ve špatném zubu, vyčistil si plíce po záchvatu astmatu a
odstranil z kůže dvě funky skvrny, které mohou nebo nemusí být rakovinou ... nikdy jsem to
nekontroloval a ono je pryč ... oops. Žádné chemoterapie, žádné záření, žádné vedlejší účinky,
žádný problém. “ Bruce
"Použil jsem olej, který jsem vyrobil podle Rickových video instrukcí, a vyléčil jsem se z
difuzního velkého lymfomu" B "buněk fáze 4, údajně" nevyléčitelného "rakoviny folikulů za
pouhých 58 dní !! Od té doby pokračuji ve výrobě oleje pro sebe a ostatní a viděl jsem více než
10 potvrzených případů plic, prsou, prostaty, mozku, tlustého střeva, leukémie, pankreatu,
pacienti se sami léčili pomocí tmavě zelených olejů !! Olej vyrábím z OBOU listů a květů díky
speciálním protizánětlivým sloučeninám, které se nacházejí POUZE v zelených listech! V roce
1992 jsem přišel o celé tlusté střevo. Z tenkého střeva jsem si nechal vyrobit „váček“, který
funguje jako normální potrubí po dobu 20 let a který by se měl odčervit před 7 lety! Podle mého
gastroenterologa na PAMF; připisuje těžké užívání kanabinoidů zdravému „vaku“ v lepší kondici
než před 20 lety v den, kdy byl poprvé vložen. "Slyšel stejné výsledky od mnoha dalších
pacientů, kteří používají kanabinoidy, a nyní to doporučuje svým pacientům!" Craig
"Whoot Whoot, Rick Simpson Oil je úžasný !! Děkujeme, že jste se podělili se světem o to, jak
tento nádherný lék udělat pro všechny. Přiměl jsem moji kamarádku Carmen, aby si vzala olej,
když jí byla diagnostikována rakovina Hodgkinova lymfomu. Už rok je ZDARMA
RAKOVINA !!! A moje Addisonova nemoc je PONUKA bez stopy a lékaři nedokáží vysvětlit,
jak a proč, protože se to NIKDY nestalo. ALE mohu a DOKÁŽU !!! Konopí LÉČÍ !!! ” Amy
"Dobrý den, jen jsem si myslel, že se s vámi podělím o dobrou zprávu." Pacient s rakovinou, o
kterém jsem s vámi mluvil dříve, nedávno prošel skenem CAT. Nejsou přítomny žádné
nádory !!! Na hrudi měl nádor, který měl velikost asi jako baseball. To a ostatní nádory jsou
úplně pryč! Jediné, co zbývá, je nějaká jizvová tkáň. On i já chválíme Boha za tento nádherný
lék. Konopí, úžasná rostlina, dar, který nám všem dal Bůh. Všichni bychom měli poděkovat
Ricku Simpsonovi a obětem, které přinesl, aby si lidé uvědomili, co Boží rostlina dokáže.
Pacient získal zpět 40 liber, které ztratil. Vypadá zdravěji a lépe, než jsem kdy viděl. Jsem si
100% jistý a věřím, že olej Rick Simpson, pokud je vyroben a používán správně, může léčit
rakovinu. Nyní, po 12 letech boje s touto nemocí, tento pacient je bez rakoviny. Za to můžeme
vzdát slávu pouze Bohu.
Ještě jednou díky, Ricku, za to, že jsi standup, který pro lidi přinesl nějaké velké oběti. Již rok
šířím zprávu o tom, co RSO dokáže. Nyní jsem 100% přesvědčen, že vše, co bylo řečeno ve
vašich videích, je skutečně modré. Přijímám dalšího pacienta s rakovinou ve 4. stadiu a jsem si
velmi jistý, že se za necelý rok zbaví rakoviny. Budu dál šířit slovo, jak nejlépe umím. Také
pomůžu co nejvíce lidem. Pravda zvítězí. Děkuji za vše, co jste udělali a stále děláte. S
pozdravem, růst bohyně “
"Tento lék je TEĎ realitou." Loni v prosinci řekli mámě, že má rakovinu plic 4. stupně. O 14
měsíců později vypadá a cítí se lépe, než za roky! Děkujeme, že máte koule, které se drží vašich
přesvědčení. “ CK

"Dr. Rondeau mi před Vánoci řekl, že tato černá skvrna na mých zádech je melanom. Šel jsem k
němu poté, co začalo krvácet. Přišel jsem domů a začal si na záda dávat pupenový olej a také
jsem začal jíst olej stabilně. Netrvalo to ani 2 týdny a místo na zádech se vyjasnilo a já
pokračoval v jídle asi 2 unce oleje. Sotva jsem měl na zádech stopu a cítím se fantasticky.
Philip také absolvoval roční kontrolu a již více než rok je bez rakoviny. Takže tomu říkají
rakovina zdarma. Nepotřebuje navštívit lékaře alespoň 3 roky. NEBRAL ŽÁDNÝ CHEMO A
ŽÁDNÉ ZÁŘENÍ, DOSTAL SE O 4 OUNCECH Z KONOPNÉHO OLEJE A STÁLE JÍ
KAŽDÝ DEN MÁLO BIT. NENÍ MNOHO LIDÍ RYBÁŘSKÝ BOWEL. RICK JE NAŠÍ
HERO. “ Flétna Wood
"Můj přítel a já jsme nedávno vyrobili váš olej a nabídli ho dobrému příteli, který měl na noze
špatně vypadající melanom." Vysvětlili jsme, jak používat váš olej, a právě včera zavolal, aby
zvolal překvapení, že je úplně ZTRACENO! S čerstvým novým růstem kůže pod ním. “
Gwendolyn
"Je těžké uvěřit lidem, kteří neměli šanci získat vzdělání o léčivé síle konopného oleje ... Bydlím
v oblasti, odkud pochází Rick Simpson, a léčivou sílu vidíme už 10 let." Léčí rakovinu,
cukrovku, svalové poruchy, bolesti zubů, zejména zázračný lék na popáleniny (musíte to vidět,
abyste tomu uvěřili).
Zatím není nic, co bychom viděli, že by to nefungovalo, pokud by se bralo správně a pravidelně.
Zvláště dobré pro rakovinu kůže, nevolnost, křeče v žaludku a vše, co člověk potřebuje. Dobrý
spánek. Konopný olej ve stresu nic neulevuje a většina našich vnitřních problémů je způsobena
stresem. Tak tady to máte. Hodně štěstí všem Opravdu to funguje, jen tomu musíte věřit. Věřte v
Boha a Ricka Simpsona. “ Terry
"Jediné, co vím, je, že jsem byl připraven jít, už jsem to nevydržel, dal jsem sem svůj příběh a
můj anděl vystoupil a připojil mě k oleji RSO." Přestal jsem jíst a jen s malou velikostí rýžových
zrn oleje jsem cítil změnu uvnitř sebe. Předtím byl můj život na gauči s vyhřívací podložkou,
držel jsem pití. Ale druhý den jsem byl vzhůru, v boxu s ledem a hledal něco k jídlu, osprchoval
se. Pro některé to není velký problém, dokud nepřijde čas, kdy se nemůžete dostatečně dlouho
sprchovat. Zůstal jsem na tom, přibral jsem na váze, začal jsem znovu žít a opravdu se mi vrátil
život. Jen lituji, že jsem o tom nevěděl, než jsem měl operaci. 56, bílá žena, oběť rakoviny prsu
Kathleen “
"Matka mého přítele měla třikrát rakovinu prsu." Marihuanu užívala pravidelně, ale její lékař jí
řekl, aby ji neužívala, když procházela chemoterapií. Poslechla svého lékaře a přerušila užívání
marihuany, ale nikdy se nezlepšila. Když se to potřetí vrátilo, ignorovala doktora a během léčby
používala marihuanu a nadále ji používala prostřednictvím oleje a poživatin Rick Simpson. Už 5
let je bez rakoviny a nemá žádné známky toho, že by se to vrátilo! “ Duane
"Musím se s vámi a vašimi následovníky podělit o tuto skvělou zprávu ... Pracovní přítel mé
ženy jí před několika měsíci řekl, že se rakovina slinivky jejího manžela vrátila podruhé, moje
žena a já jsme již věděli o vašem RSO, takže jsme vložte je na své stránky, abyste se o tom
dozvěděli atd. atd. Hned na to začal a včera se vrátil do nemocnice pro výsledky svých
nejnovějších testů, nemocnice mu do značné míry říkala, že znovu potřebuje chemoterapii, ale co
se vlastně stalo, když se podívali na výsledky, je, že rakovina se rozhodně zmenšila, než když si
poprvé všimli, že se vrátila, ve skutečnosti téměř zmizela. Byli zmatení, jak by se to mohlo
zmenšit (měli by se dozvědět o všech typech medicíny, pak ne, jen o těch jedovatých). Řekli, že
chtějí odstranit to, co zbylo, ale doporučil jsem mu, aby pokračoval ve stejných dávkách, jaké
dělal předtím, protože to mělo zjevně pozitivní účinek, a neobtěžoval se nechat ty řezníky nikam
poblíž. Přesto jsem byl rád, že jsem tu zprávu slyšel, a nemohl jsem se dočkat, až vám dám
vědět. :) “Marku
- Dobrá práce, Marku, jděte podle toho, jak se pacient cítí, skenování ve většině případů není
nutné. Pokud sní šest až 120 gramů během šesti měsíců, nemá se čeho obávat, zdá se. JB

"Existují tisíce zdokumentovaných důkazů, že skutečně léčí rakovinu u lidí, kteří odmítli mít s
lékaři cokoli společného, jen tu ropu." Měl jsem rakovinu stádia 4. Měl jsem jen 3 měsíce života
a to bylo před 14 měsíci. “ Tom
"Abych věděl, tady jsou novinky o mém strýci Tomovi." Jeho nová hladina PSA je 0,1 a stabilní.
Děkujeme, že jste nám poskytli znalosti k záchraně jeho života. Byl ve stadiu 4 rakoviny
prostaty. Snažíme se udělat svědectví. Bůh ti žehnej." Sherri
"Od doby, kdy jsem se zotavil z ulcerózní kolitidy a rakoviny, má můj gastroenterolog nyní
VŠECHNY své pacienty na produkty z konopí, protože jsou to nejsilnější protizánětlivé látky, o
kterých ví ... a fungují LEPŠÍ NEŽ KAŽDÝ DROG, KTERÝ MŮŽE PŘEDPISOVAT !!!" Craig
"Vím, že léčí rakovinu ... třikrát jsem vyléčil máminu a ona je nyní bez rakoviny." Mc Jay
"Milá Laro, chtěl jsem ti jen rychle poslat zprávu, abych ti poděkoval za všechno, co děláš." Vaši
stránku sleduji asi 6 měsíců. (Promiňte, toto je poprvé, co spolu mluvíme. Myslím, že nejsem
moc velký řečník.) Přestože na vaší stránce jen zřídka kdy něco řeknu, velmi jsem ocenil
výzkum, který jste provedli, protože mě vedl dělám svůj vlastní výzkum. Jednou z věcí, o
kterých jsem se dozvěděl, když jsem poprvé začal sledovat vaše příspěvky, bylo, jak může
konopí léčit rakovinu. To se pro mě stalo domovem, protože moje matka je už asi rok velmi
nemocná rakovinou slinivky. Chvíli byla opravdu špatná a my jsme se opravdu děsili, že to
neprojde. Jednoho dne jsem si přečetl váš příspěvek o konopném oleji a rozhodl jsem se zeptat
své matky, jestli by to nezkusila. Nikdy předtím nekonzumovala žádné konopí, ale v tu chvíli
byla ochotná zkusit cokoli. Jelikož žijeme v jižní Kalifornii, mohl jsem jí u místního distributora
objednat dodávku konopného oleje na 3 měsíce. Usoudili jsme, že chemoterapii na několik
měsíců vyřadíme, abychom zjistili, zda konopí funguje samo. Úžasně jste mohli vidět, jak se
hned zlepšuje. Cítila se lépe, dokázala lépe jíst, měla více energie, ale dokázala se pořádně
vyspat, aniž by se neustále probouzela. Dokonce dokázala poprvé projít po místnosti bez pomoci
chodce. měsíce. Jen před několika dny jsme ji vzali ke specialistovi, abychom zjistili, jak moc se
rakovina zmenšila. K dnešnímu dni užívá tento olej 2 měsíce a 2 týdny a já s potěšením
oznamuji, že její rakovina je téměř úplně pryč. Doktor řekl, že je to jen 5 PROCENTŮ velikosti,
jakou kdysi měl. Když jsem mu řekl, jak se to stalo, doktor tomu nemohl uvěřit. Opravdu si
myslím, že jsi mi pomohl zachránit život. Boj ještě neskončil, ale je téměř u konce a nyní je
zcela vyhratelný. Tato zpráva je ode mě a celé mé rodiny ... Děkuji za to, co děláš, Laro.
Děkujeme vám z celého srdce. ♥ "Deane
"Vážený CureYourOwnCancer.com, před nějakou dobou jsem četl o oleji Ricka Simpsona a
rozhodl se zkusit nějaké vyrobit." Marihuanu pěstuji velmi dlouho. Použil jsem některé ze svých
nejlepších pupenů a vytvořil prémiový konopný olej. Zkusil jsem to a nemohl jsem tomu uvěřit.
Bylo to tak silné, že to bylo jako nic, co jsem kdy měl.
Když jsem to zkusil, věděl jsem o pacientovi, který v tu chvíli bojoval s rakovinou (Hodgkinův
lymfom) asi 11 let. Nabídl jsem mu, že budu jeho ošetřovatelem marihuany, a dodám mu ten olej
bez nákladů, pokud si vezme olej podle doporučení. V té době mi byl cizí víc než méně. Potkal
jsem ho asi rok předtím na setkání klubu soucitu a pak jsem se dozvěděl, že má rakovinu.
Opravdu jsem chtěl zjistit, zda olej dokáže léčit rakovinu, jak je uvedeno v „Rick Simpson“
„Run From The Cure“.
Takže poté, co jsme se s tímto pacientem dostali do kontaktu a předložili mu nabídku, podali
jsme s naším státem řádné papíry a zahájili léčbu. Nastavili jsme to tam, kde bude mít ty rostliny
v držení, takže nakonec bude schopen si ten olej poskytnout sám. To bylo také součástí dohody,
že se naučil, jak si pomoci. Zahájili jsme léčbu. Zpočátku to pro něj bylo obtížné, protože olej
byl tak silný, a užívat ho třikrát denně může být docela obtížné.
Po třech měsících se mu velmi zmenšil nádor na horní části hrudníku. Po pěti měsících nádor
úplně zmizel. Poté šel na skenování KOCOURA. Výsledky se vrátily, že je bez rakoviny! Lékaři
se snažili jeho rakovinu vyléčit nejméně 11 let. Chemo, transplantace kostní dřeně a tak dále.
Stačilo asi půl kila prémiového pupenu přeměněného na konopný olej. Na disku má své výsledky

skenování před a po CAT (bude nám poskytnuto brzy). Přišel a veřejně promluvil k lidem. Ve
skutečnosti je nyní pečovatelem, který pomáhá ostatním pacientům s léčivým konopným olejem!
Tento příběh je skutečný obchod, žádný BS, mám dvě videa (obě vpravo), která byla pořízena v
místním konopném táboře. Jedno video je jen můj pacient. Druhé video je svědectvím mého
pacienta a jiného pacienta. Můj pacient a já vzdáváme slávu Bohu za tento zázrak. S pozdravem
GrowGoddess ”
"Před rokem nám můj onkolog řekl, abychom brzy kontaktovali hospic, rakovina tlustého střeva
byla zpět v mých plicích a tlustém střevě, byla odstraněna z tlustého střeva v 09 a jater v 11. Můj
manžel trval na tom, aby zkusili ještě jedno kolo chemoterapie když jsem objevil konopný olej,
začal jsem brát olej stejný den jako chemo. Můj nádorový marker byl 17.6. Po JEDNÉ léčbě (a 2
týdnech oleje) byl můj nádorový marker 10,6. Minulý pátek po 2 ošetřeních a 5 týdnech oleje
mám nádorový marker 4,8. Moje sestra mi řekla, že neví, co dělám, ale toto chemo nemělo
přinést tyto výsledky. Cítím se lépe než dlouho, dlouho. “ Diane
"Zkusil jsem to, měl jsem rakovinu tlustého střeva, rakovina je pryč !!!" Jean
"Milý Ricku, i když tě neznám osobně, mám pocit, že bys byl členem mé rodiny, protože tvoje
role už byla pro můj život a život v mé rodině důležitá!"
Nikdy nebudu mít dost slov, abych vám poděkoval za váš závazek pomoci celému lidstvu v
naprosto nesobeckém cíli. Žiji ve Slovinsku a slyšel jsem, že tu budete koncem měsíce, a
nenechám si ujít příležitost poděkovat vám osobně a potřást rukou svému hrdinovi!
Matce mé přítelkyně byla před téměř 3 měsíci diagnostikována 4stupňová malobuněčná rakovina
plic (nádor velký jako tenisový míček v pravé plíci, se 2 metastázami na játrech a lymfatických
uzlinách). Jen pár měsíců předtím, než jsem měl to velké štěstí, že jsem narazil na vaše video
„Run From The Cure“, ai když jsem věděl o mnoha výhodách lékařské marihuany, byl jsem
šokován odhalením ve vašem filmu a pamatuji si, že jsem si říkal „kdyby stane se mi rakovina,
určitě půjdu pro olej. “ Pak se to nestalo mě, ale matce mé přítelkyně, opravdu zvláštní osobě,
kterou jsem vždy miloval kromě toho, že je mojí přítelkyní matkou!
Rozhodli jsme se tedy okamžitě jednat a já měl to štěstí, že jsem našel veškerou surovinu na
přípravu léku! Přestože byla otevřená myšlence užívat olej, začala také s chemoterapií, protože v
té době byla tak vyděšená, že udělá cokoli, aby se zbavila této sračkové nemoci.
Nejprve tedy začala s chemoterapií a den poté začala také s ropou. Už po 1 hodině poté, co si
vzala první dávku oleje, mohla vidět velký antichemický účinek. Bylo to neuvěřitelné, i když
jsme věděli, že olej pravděpodobně bude fungovat, nečekali jsme tak rychlé zlepšení! Po 24
hodinách nepřetržitého zvracení a pocitu, že odchází, se začala cítit lépe z jakéhokoli úhlu
pohledu (už žádné nevolnosti, špatná chuť v ústech, velká chuť k jídlu, skvělé spaní atd.) A stále
se zlepšovala a lépe do další chemie.
Po 3 kolech chemoterapie a 35 ml oleje absolvovala první CT vyšetření a výsledky byly opravdu
povzbudivé, velký nádor na jejích plicích byl nyní polovinou toho, co na předchozím CT, a ze
dvou metastáz došlo zbyl jen jeden a byl menší!
V tomto období jsem také začal dělat velký výzkum endokanabinoidního systému a vlastností
kanabinoidů. A je neuvěřitelné vidět, kolik výzkumů, studií a experimentů na toto téma existuje,
a opravdu to vypadá, že celá věda podporuje to, co jste objevili téměř náhodou. V poslední době
dokonce National Cancer Institute (of America) otevřel na svých webových stránkách část
nazvanou „konopí a kanabinoidy“ a před pouhým měsícem byla aktualizována spoustou
dokumentace o THC a rakovině.
Důvodem, proč bych se s vámi rád osobně setkal (kromě toho, že vám musím poděkovat tak, jak
si to zasloužíte), je ten, že potřebuji pomoc, abych přesvědčil svou přítelkyni matku, aby s tím
nesmyslným chemoterapií přestala, i když se z ní léčí rakovina, jí nesmírně škodí!
Vypočítal jsem, že 15. dne tohoto měsíce dokončí léčbu 60 ml, ale 27. dne bude muset jít na 5.

kolo chemo (po kterém bude následovat dokonce 6.!).
Takže, jak jste pochopili, chci se jí vyhnout, aby šla na chemoterapii, když už může být bez
rakoviny! Problém je v tom, že je známo, že malobuněčný karcinom plic dobře reaguje na
začátku chemoterapie (nebo to alespoň tvrdí lékaři), takže jí řekli, že opravdu není tak
překvapivé, jaké dobré výsledky měla při svém posledním CT ...
To, co jsem jí navrhl, je udělat další CT vyšetření, než se vydá na 5. chemo, aby si byla jistá, že
chemo na čistém těle neudělá. Souhlasila, ale přesto vím, že se bojí jít proti tomu, co říkají
lékaři ...
Říkal jsem si, jestli by bylo možné mít s vámi soukromé setkání před kongresem a před jejím 5.
kolem chemie. Jsem si jistý, že bude nadšená, že se s tebou setká, a pravděpodobně bys dokázal
najít správnou argumentaci a dát jí správný podnět, aby s chemoterapií přestala!
Dokážu si představit, že jste pravděpodobně přetíženi všemi druhy žádostí o pomoc, takže bych
naprosto chápal, pokud nemáte čas a energii nebo si dokonce přejete zapojit se do každého
osobního smutného příběhu, který vás potká na vaší cestě ... A nezávisle na vaší dostupnosti k
osobnímu setkání budu vždy nekonečně vděčný za to, co jsi pro mě a pro celý svět udělal!
Děkuji z celého srdce. Přeji vám vše nejlepší do života a doufám, že se jednoho dne budete moci
také vrátit do normálního života v normálním světě! Respekt, xxx
PS: Pokud chcete zveřejnit toto svědectví, udělejte to, ale prosím neoznačujte ani nepoužívejte
mé jméno, protože stále používáme ropu a stále žijeme v zemi zákazů, takže si nemůžu dovolit
riziko dopadení. Každopádně vás budu informovat o vývoji léčby a rád vám poskytnu úplný
příběh s dobrým koncem.
"Xxx, měla by sníst 120-180 g vysoce kvalitního oleje během šesti měsíců rychleji, pokud
může." Už žádné chemo, žádné CT vyšetření, pokud je to možné - oba jsou karcinogenní a
rozšíří rakovinu ještě dále. Vytvořte čípky s 0,2-3 g oleje (rozpusťte kakaové máslo, přidejte olej,
promíchejte, nalijte do forem, nechte vychladnout při pokojové teplotě) a nechte ji používat
dvakrát nebo třikrát denně kromě oleje, který bude jíst ( pokud to zvládne, pokud ne, orálně
dávku mírně snižte). Měla by také vypařovat olej několikrát denně - kašel pomůže vyčistit plíce a
později vykašle i nádory.
Pokud jde o osobní setkání s vámi, budeme více než rádi, ale s těmi, kteří si chtějí vzít chemo,
obvykle uděláme velmi krátký proces, nebudeme ztrácet čas jejich přesvědčováním, rozhodnutí
je na nich. Z našeho pohledu jsou všechny potřebné informace na našich stránkách a v
Rickových knihách. Pokud by někdo přišel a řekl, že chce vzít olej s chemo, ani bychom mu ten
olej nedodali, někdo jiný bude více než šťastný, že ho bude jíst bez smrtícího chema. Každý
rozumný člověk musí vědět, že užívání jedu není dobré. Olej bude dělat mnohem lepší práci bez
chemo.
Pak každopádně, čím více chemie si vezme, tím více oleje bude muset sníst, aby odstranila
poškození - pokud chemoterapii přežije, samozřejmě to nikdy nevíte předem a každá injekce
může být poslední. Omlouvám se, že to říkám, ale je to tak.
Takže, jak se na to dívám, měla by do sebe vmíchat olej a držet se co nejdál od lékařů a jejich
ošetření. Měla by zvýšit pH svého těla, jíst semena ze dvou jablek každý den a pak sníst olej, vzít
ho do čípků, vypařit olej a možná ho také použít lokálně na hrudník v alkoholové tinktuře nebo
ve směsi s konopným semínkem olej nebo něco podobného. Nejlepších výsledků dosáhnete
jednoduše podle pokynů na našich stránkách a v Rickově knize. Podívejte se také na Rickova
videa z YouTube - uslyšíte téměř stejné věty, které byste od něj nebo nás slyšeli osobně, zpráva
zůstává stejná - a je to „Drž se dál od chemie a radiace“, jak jen můžete. S pozdravem Jindřich
Bayer “
"Jako někdo, kdo jako teenager prošel chemoterapií, vám mohu říci, že to není procházka

parkem !!! Když to cítím, mohu vám říci, že se snažíme najít lék a proč nezkusit vše, co je v
našich silách, abychom ho našli méně bolestivými způsoby. Dát jed na zabití jedu není vždy
odpověď, zkuste přírodní lék a uvidíte, co se stane. “ Kostnice
"Musíme vidět nějaké skutečné změny ... a rodiče by neměli být nuceni vpravovat do svého
dítěte jed (chemo)!" Pokud by lidé skutečně věděli, co je to chemo, napadlo by je napumpovat do
těla. Nemluvě o tom, pokud máte štěstí a porazíte rakovinu, vedlejší účinky chemoterapie! Je to
nechutné! Čas probudit Ameriku a svět! “ 46/7 Boj o lék
"Ahoj Jindřichu, včera jsem dočetl Rickovu knihu." Skvělé věci! Upřímně řečeno, opravdu
nepotřebuji žádné další důkazy o skutečně magické síle oleje!
Udělal jsem také několik experimentů a každý den objevuji něco nového, co tento lék dokáže!
Úžasný! Je smutné, že i když jsem přesvědčen, a i když je moje přítelkyně stále přesvědčená, její
matka se nějak nedokáže „pustit“ úplně ... a stále si není jistá, jestli přestane s hovnou chemií…
Neustále se snažím předvést dobré argumenty, ale nemohu se pro ni rozhodnout! Je to ona s
rakovinou a ona je jediná, kdo se může rozhodnout, co dělat se svým životem.
Vím, že se stejně nakonec vyléčí, protože do ní nacpeme tolik oleje, že nebude možné, aby
zemřela. Ale přesto mám pocit, že je tak hloupé a tak nebezpečné hrát si s těmi zkurvenými
chemikáliemi, zvláště když máte přístup k přírodní medicíně, která dokázaně léčí rakovinu!
Četl jsem o vašich zkušenostech s rakovinou a lékařským systémem ... Je mi opravdu líto vaší
ztráty ... a nyní lépe chápu váš postoj k tradiční takzvané „medicíně“! “ Luigi
- Ahoj Luigi, děkuji za tvá krásná slova o knize a je škoda, že si tím musíš projít. Je to její volba,
kterou léčbu zvolí, ale já bych se k chemoterapii nepřiblížil - stačí si pro ni přečíst příběh mojí
mámy, možná pochopí, že vzít jed není nikdy dobrý nápad, zvlášť když to není podložené ani
nutné. Její šance na pouhé přežití chemoterapie se výrazně zlepší, pokud si vezme olej, ale
znovu, proč způsobit ještě větší poškození jejího nemocného těla? Vůbec to nedává smysl.
Všechno nejlepší, Jindřichu
"Přítel mě posadil, aby se díval na Run From The Cure asi před dvěma a půl lety v domnění, že
to může pomoci mé psoriáze." Olej jsme vyrobili společně- poprvé pro nás oba- do tří týdnů,
moje plaková psoriáza byla pryč. Od té doby olej vyrábím a přijímám. Pokud přijímám každý
den a aplikuji olej lokálně v noci na jednotlivá místa, která se objevují náhodně, je psoriáza
velmi kontrolovaná a téměř neviditelná. Kvůli této zkušenosti jsem skočil dvěma nohama a nyní
vlastním první plně licencovanou společnost Medical Marijuana Business v Coloradu. Rok po
mém podnikání byl mému otci diagnostikován melanom IV. Stadia- ten se rozšířil do jeho plic a
jater. Jeho onkolog mu dal 3 až 12 měsíců a řekl mu, aby byl připraven na hospicovou péči.
Okamžitě jsem s ním zahájil režim RSO a o pět měsíců později jeho rakovina zmizela. Pryč.
Nejjednodušší věc na světě! Díky Ricku, za znovuzavedení tohoto úžasného léku do světa! :-)
“Erica
"Konopný olej léčí rakovinu." Jsem pacientkou stádia 3 rakoviny prsu a používám olej k léčení. “
Adele
"Žádné chemo, žádné záření ... RSO a změna stravy ... RSO mi vyléčilo rakovinu žaludku bez
jakýchkoli těch sraček ..." Dale
"Dokázal jsem to, podal jsem to mému osmnáctiletému synovi ... Teď už žádné známky
rakoviny." Rick Simpson, dlužím vám obrovské poděkování. Mému synovi byl v říjnu
diagnostikován synoviální sarkom po odstranění nádoru před biopsií ... Bylo mu řečeno, že
rakovina tam stále bude a mohla se rozšířit do plic kvůli agresivnímu typu rakoviny, který je ...
Nejnovější výsledky testů, nemůžou najít pro své zmatení žádné stopy ... Konopný olej byl
jednou z mnoha věcí, se kterými jsem ho začal téměř okamžitě po diagnózách. “ Amanda
"Můj blízký přítel dostával morfin na bolest nádorů mozku." Samotný morfin způsoboval
závislost, odvykání a během používání to jen zhoršoval. Konopí samotné bylo jediným lékem,

který poskytoval úlevu od abstinenčních příznaků, deprese, bolesti a rakoviny samotné. Vaše
zpráva je to, co zachránilo mého přítele. “ Jaspis
"Jsem z oleje tak nadšený." Tento poslední měsíc jsem o tom poprvé četl nebo slyšel. Jsem
nadšený ... Pane Simpsone, mnozí z nás vám děkují za nesobeckou a láskyplnou práci, kterou
jste odvedli pro celé lidstvo. Vy jste moje definice humanitárního pracovníka !!! Od roku 1998
pracuji jako dobrovolník v Hospici, viděl jsem mnoho trpět a umírat, dokonce i v náručí. Myslet
si, že tolik utrpení bylo možné zmírnit, je doslova trýznivé ... “Cindy
- Určitě je, zvláště když člověk vezme v úvahu, že všechny informace o „zázračných léčivých
silách“ oleje Rick Simpson jsou pravdivé. Správně vyrobený a použitý olej může skutečně
vyléčit rakovinu, cukrovku a tisíce dalších stavů. Může to opravdu pomoci od bolesti, které se
morfin nedotkne. Opravdu omlazuje tělo a obnovuje svaly. Myslím, že slovo ohromující to
nevystihuje úplně. JB
"PRO BOHA. Právě jsem dostal zprávu od někoho, komu dávám slzy Phoenixu, který měl a
mám na mysli rakovinu ledvin. Po 90denním odebírání oleje nejnovější PET sken ukazuje, že
nádory jsou pryč. To je neuvěřitelné. Od té doby, co s tím pracuji, jsem viděl Phoenix Tears
mnohé léčit. Děkuji, že jsi mi pomohl pomoci ostatním uzdravit se. “
- Blahopřeji a děkuji za pomoc ostatním, Greggu. Už žádné skenování, jen olej. Skenování je
karcinogenní, může způsobit návrat rakoviny a kdo to chce? JB
"Dobrý den, miláčku Ricku Simpsonovi a Jindřichu Bayerovi, doufám, že jste oba v pořádku a
jste šťastní." Vzhledem k množství e -mailů, které musíte dostat, jsem si jistý, že si mě
nepamatujete před několika měsíci, proto jsem uvedl naše předchozí korespondence.
Maminka je živá a velmi zdravá! Říci, že jsme tak vděční, je podhodnocení.
Při diagnóze z února 2012 (adenokarcinom pankreatu ve stadiu 4 s metastázami do jater a plic)
byla její prognóza 3 až 6 měsíců s předpokládaným závažným poklesem zdraví v tomto časovém
rámci. Místo toho je o 10 měsíců později naživu, šťastná a v pořádku.
Vím, že jste oba proti chemo, a my také ... Ale když řekli 3 měsíce, hodili jsme do toho
VŠECHNO, včetně chemo, a hned jsme začali s RSO. Bylo nám řečeno, že nikdo nezůstane tak
zdravý jako máma na tolik chemoterapii Gemzar, kolik dostala. RSO ji během té doby musela
udržovat zdravou.
Chemo se zastavilo před 6 týdny, když se rozhodla, že cítí počátky poškození chemoterapií. Nyní
byla 6 týdnů mimo chemoterapii a cítí se skvěle.
Od své diagnózy v únoru 2012, po počátečním nahromadění, brala gram RSO denně (zatím
přibližně 300 gramů).
Poslední sken provedený v pondělí 12-17-12 ukázal větší zmenšení tumoru včetně dokumentace,
že některé tumory byly příliš malé na to, aby je bylo možné zobrazit pomocí CT vyšetření. Byla
to neuvěřitelná zpráva! V úterý jsme pak dostali výsledky z její laboratorní práce. Poté, co jsme
obdrželi tak dobré zprávy ze skenování, byli jsme šokováni zprávou, že se její test nádorových
markerů (CA19-9) zvýšil z 285 na 2100. Už jste to někdy viděli? Máte nějaké vysvětlení, proč a
jak se značky zvýšily? Nějaké nápady? Nějaké návrhy? Tato otázka se dostala k několika
tvůrcům RSO, ale zatím žádná definitivní odpověď.
Zde jsou její dosavadní výsledky CA19-9. Normální hladina je MÉNĚ NEŽ 37. V únoru byl při
počáteční diagnostice proveden test nádorového markeru. 4-30-12 ... 23,568; 5-30-12 ... 5,240;
6-18-12 ... 4,458; 8-8-12 ... 538; 10-8-12 ... 285 (poslední chemo bylo 10-29-12); 12-17-12 ...
2100. Jakýkoli váš příspěvek bude mou rodinou ceněn! Hodně lásky, B ”
- Vážený B, CT skeny dávají obrovskou dávku záření, a to je to, co to mohlo způsobit, navíc
chemoterapie byla naprosto zbytečná. Nechal bych ji co nejrychleji sežrat 180 g oleje nejvyšší
kvality. Už žádné CT vyšetření ani jiné rakovinotvorné nesmysly, jen ten olej a tolik, kolik unese.

Nejprve musíte odstranit škody způsobené chemoterapií a zářením a bude to chvíli trvat, jen to
ztížilo práci oleji. Jako dávat protijed při pumpování jedu do jejích žil mi to nedává vůbec smysl.
S pozdravem Jindřich Bayer
"Asi před 4 týdny mě oslovila žena s rakovinou prsu a podařilo se mi ji ukázat správným
směrem." Má docela významný nádor (myslím, že by mohla mít více než jeden.) A je schopná to
cítit. Jsou to jen 3 týdny, co spustila olej a už nádor definitivně změkčuje. Není to špatné po dobu
3 týdnů! Cítím se pro ni velmi povzbuzený a prostě VÍM, že tato dáma bude dalším úspěšným
příběhem. Jedna láska." Corrie
"Mému otci je 89 let a má na obličeji rakovinu kůže." Třikrát jsem ho vzal do nemocnice, aby
měl nějaké výřezy, což ho otevírá infekcím, nemluvě o převzetí z domova pro seniory a zpět, je
to pro něj těžké. Před pár týdny jsem začal s konopným olejem. Některé z nich mají velikost
mého prstu na palec. Bylo jich ošetřeno 11, nyní jsou 4 ty velikosti palce velikosti dětského
prstu. Prostě zemřou a z kůže se uzdraví. Jsem ohromen, stejně jako všechny sestry a doktor. “
Steve
"Chtěl bych jen říci, že jsem nesmírně šťastný, že mohu oznámit, že podruhé po prvním
vyšetření skvrnami na plicích vyšlo vyšetření mého otce na jeho rakovinu." Spustili jsme ho na
olej hned poté, co první ukázal skvrny. Konopí mu vzalo plíce a vyčistilo je! Bylo mu řečeno, že
potřebuje Chemo. Byli jsme proti a místo toho jsme ho dali na olej. Konopí léčí rakovinu !!!
Začal jsem také svého malého pomeranian na oleji, protože má zhroucenou průdušnici a vrozené
srdeční selhání. Od léta neužívá pravidelné léky a poprvé od léta vůbec nekašlal (neustále kašlal
a dával si pozor na léky, které mu dal lékař). Má více energie a daří se mu lépe, než když byl na
lécích. “ Karen
"Vyléčí také rakovinu děložního čípku!" Nemohl jsem si dovolit léčbu (ani JEDEN ...) a rok jsem
chodil bez jakéhokoli druhu lékařské pomoci ... ale kouřil jsem téměř každý den ... pak o rok
později na roční zkoušce, doktor a sestry byli odfouknuti ... nemohli najít VĚC kromě mírného
jizvení tam, kde byla rakovina ... Jsem nyní 100% bez rakoviny ... díky Marihuaně ... ne lékaři ...
ne „medicíně "... ne ošetření ... ale kvůli čisté, bylinné, PŘÍRODNÍ rostlině ... jsem živým
důkazem ..."
Doktoři řekli, že jsem měl být na rakovině 5. úrovně, protože jsem bez léčby ... ale přesto to bylo
PONECHNUTO ... bez jejich pomoci ... byli tak nadšení, že mě poslali do STÁTNÍ
NEMOCNICE v LITTLE ROCK (UAMS) pro další testování ... a UAMS také nenašli nic jiného
než mírné jizvy ... řekli, že to byl zázrak ... Myslím, že to byla jen marihuana ... Už to legalizujte.
.. pomáhat lidem ... není to to, o čem lidstvo POUŽÍVALO? “ Monica
"Jsem moc vděčný, David Triplett dal své video tam ... video se mi líbilo a byl to jeden z
příběhů, které mě přiměly vyzkoušet konopný olej na rakovině kůže bazaliomu na mém čele ...
který je teď pryč!" ... Nepřestávejte šířit pravdu! “ Dee
"Použil jsem konopný olej k léčbě bazocelulárního karcinomu na krku a tváři." ÚSPĚŠNĚ. To je
ideální rakovina, na které se dá dělat výzkum. Je jasně viditelný pouhým okem a všechny změny,
ke kterým dochází, jsou snadno viditelné. Pokusil jsem se o to vyvolat zájem zde v USA, ale
federálové někoho mají a zdá se, že každý je na dotek zjizvený k smrti. Podívejte se, co můžete
dělat. “ Joseph Siler (první příspěvek na CANNABIS CURES CANCERS! Facebook Group
admined by Kane Slater, 7. ledna 2010)
"Mám bulku na stehně, bývala tvrdá, téměř 2 cm, nyní je menší než poloviční a začíná být měkčí
(4 týdny)." Katri
"Právě jsem zjistil, že jsem bez rakoviny poté, co jsem byl na oleji 5 měsíců po sobě !!" Mimi
Otázka: JB, máte něco na léčení určitých typů nádorů nazývaných „hemangioblastomy“? Sleduji
vaše příspěvky, stejně jako ostatní. NIKDY jsem neviděl léčbu tohoto typu nádoru jinou než
excizí. Mám jich spoustu. Graeme

A. Ne osobně, určitě jsme neměli šanci léčit všechny diagnózy známé člověku osobně, ale soudě
podle toho, co jsem o tom teď četl, nevidím důvod, proč by olej neměl pomoci. Pokud vím,
mohou to diagnostikovat pouze pomocí CT vyšetření a jak se na to dívám, každý, kdo provádí
CT, by měl poté sníst nejméně 60 g oleje. A pokud sníte těch 60 g před operací, ve většině
případů jsem si jistý, že operace nebude nutná, protože nádory tam nebudou. Takže olej bych
určitě vyzkoušel sám. Všechno dobré, JB
"Skutečnost, že placebo některé lidi uzdravuje, je důvodem, proč navždy zavrhnout medicínu a
studovat umění placeba." Když řeknete, že nikdy neprovádíte placebo studii, když máte účinný
lék, máte pravdu, že by to zabilo polovinu vašich pacientů, nemocných a krutých. “ Kryštof
- Bylo by to opravdu nemocné a kruté, a proto to osobně neudělám. Ostatní mohou, pokud chtějí,
ale já ne. Chci, aby lékařský systém začal používat olej jako placebo - pokud prokáží, že cokoli,
co chtějí použít, je bezpečnější a účinnější než olej (a pro pacienta zábavnější/příjemnější), pak
mohou pokračovat a prodat to . Pokud ne, tak ne. Myslím, že je to celkem jednoduché a velmi
racionální. A stejně to tak bude v budoucnosti, tak proč čekat? JB
"Nikdy není pozdě přijmout fakt, že konopí je prostě medicína." Současně není nikdy pozdě začít
používat olej jako lék, bez ohledu na to, jaký je váš stav nebo jak závažný je. S použitím oleje je
obvykle šance pro pacienta nebo mu olej poskytne maximální kvalitu života až do konce. A to je
také hodně. “JB
"Když pacienti, kteří užívali chemoterapii, začnou používat olej, první věcí, kterou musí olej
udělat, je detoxikace těla." Někdy tedy trvá, řekněme, 120–150 g oleje, než začne útočit na
samotnou rakovinu. Užívat chemo opravdu není dobrý nápad, zvlášť když je to naprosto
zbytečné, když vezmeme v úvahu, že lékařský systém ví o konopí jako léku na rakovinu desítky
let. “JB
Otázka: „Terminál“ Pacienti s rakovinou: Začnete je agresivně užívat 1 gram denně nebo je k
tomu dopracujete zhruba za týden? Rady ze zkušeností?
Odpověď: Ne, vždy začínáme s malými dávkami a docela se řídíme pokyny. Samozřejmě, pokud
mají předchozí zkušenosti s konopím a vědí, že se není čeho bát, někdy můžete začít s vyšší
dávkou. Ale nikdy nevíte, jak bude pacient reagovat na olej, a navíc jsou obvykle na kombinaci
různých léků, takže byste měli být opatrní a sledovat krevní tlak pacienta atd. Obecným
doporučením je řídit se pokyny, ta méně formální je - následujte svůj instinkt a úsudek a když
pacient „nemá co ztratit“,
Neváhal bych jim podat v případě potřeby vysokou dávku (akutní bolesti zad atd.). Gram
opravdu kvalitního oleje může nezkušeného uživatele dostat velmi vysoko. Někdy by tato čárka
vyvolaná konopím byla prospěšná a jsem si jistý, že ji tak či onak použijeme pro anestezii před
chirurgickým zákrokem, ale právě teď chceme vidět pacienty zůstat co nejvíce ve své komfortní
zóně. Doufám, že jsem to vysvětlil dobře. Všechno nejlepší, JB ”
"Corrie, příteli, pomohl jsi mi s ***." Dávám mu léky na jeho neuroendokrinní nádory. Byl na
medu 1 měsíc a začíná se to zmenšovat. Bylo to tak velké, že to tlačilo na jeho břicho, ale teď je
to až do té míry, že může znovu jíst a jeho lékař řekl, že nikdy neviděl, že by se nádor tak rychle
zmenšil tak RYCHLE. Vyděsilo ho to a veškerá práce s krví se vrátila do normálu, takže další na
cestě k uzdravení a to je ÚŽASNÉ. A jsi ÚŽASNÝ a Bůh je skvělý. “
"Mám přítele, který má rakovinu mozku a já mám Cml." Olej funguje pro nás oba !!! Můj přítel
je v mých očích důkazem, že tento olej je zázrak ... Předtím jsem měl pochybnosti, ale teď ne!
Vezměte si olej, FUNGUJE! “ Tyler
"V loňském roce jsem byl požádán přítelem mé matky, zda bych mohl udělat 6měsíční kurz
konopného oleje pro její matku z konopí nejvyšší kvality." Měla rakovinu krku. Olej jsem jí
vyrobil podle rady Youtube a poté jsem ho poslal do Ruska. Použila první 6měsíční kurz s
úžasnými výsledky a požádala o další 6měsíční dávku, poslal jsem jí další zátěž a nyní o 14
měsíců později je v dobrém zdravotním stavu. Děláš úžasnou práci, Ricku. Děkuji." Garethe

"Dobrý den, jmenuji se Alysa Erwin a je mi 16 let." V roce 2011 mi byl diagnostikován
anaplastický astrocytom 3. stupně. My (moje rodina a já) jsme se rozhodli použít konopný
koncentrát. Michiganská univerzita nám řekla, že jsem pravděpodobně nepřežil déle než pár let a
samotná rakovina byla nefunkční, protože byla ve formě pavouka. Loni v lednu jsem šel na
pravidelnou magnetickou rezonanci na University of Michigan. Všechny nádory jsou pryč. “
"Znovu mi diagnostikovali rakovinu." Potřetí. Fáze 4 kostí a jater mets, z rakoviny prsu. Můj
příběh o rakovině začal téměř před 7 lety, jsem jedním z těch šťastných, kteří přežili množství
chemoterapie, které jsem vystavil své tělo, nemluvě o radiaci. Tato třetí diagnóza mě přesvědčila,
že jsem pro to skončil; Myslím, kdo přežije tento druh diagnózy ??
Šel jsem tedy hledat zázraky a našel jsem Ricka Simpsona. Byl jsem si jistý, že ten chlap nemohl
říct pravdu, tak jsem se podíval hlouběji. Začal jsem se spojovat s lidmi v Michiganu a dozvěděl
jsem se více o Rick Simpson Oil nebo konopném oleji a výsledku, který lidé stejně jako já
zažívali, což bylo přežití, odpuštění, léčba !!
V tuto chvíli nemám co ztratit, tak jsem se natáhl a požádal o pomoc. Začal jsem přijímat gram
svého léku denně a pomalu jsem se dopracoval k této dávce. Odpočinek se stal velkou součástí
mého dne, což je přesně to, co moje bojové tělo potřebovalo. Jediným vedlejším účinkem, který
jsem kdy zažil, bylo množství a nádherná kvalita spánku, které jsem dostával. To plus můj krevní
tlak regulující a moje bolest je nyní pod kontrolou.
Před necelým rokem mi byla diagnostikována rakovina kostí a jater Stage 4 s nesčetnými nádory
(tolik jich prostě přestalo počítat), bylo mi řečeno, abych si dala věci do pořádku. (To mi stále
bere dech.) Rychle vpřed k dnešku a já jsem jen pár centimetrů od odpuštění. Můj PET sken
minulý týden byl negativní ... Negativní! Nikdy předtím jsem žádný takový neměl. To znamená,
že neexistuje rakovina. Jediným důvodem, proč nejsem v plné remisi, je to, že na skenování
koček je na mých kostech pár stínů, ale pokračuji ve své léčbě a i ty brzy zmizí. Nejde o zázrak,
nespočet nádorů na pár stínů, které se neobjeví ani na PET skenu.
Lidé mohou říci, buďte opatrní se slovem lék ... Ale tím myslím, že to je to, co to je. Jsem tady a
každým dnem jsem zdravější a John mi pomohl se tam dostat. Vzal mě k sobě, když jsem na něj
zavolal a požádal o pomoc. On a jeho skupina si udělali čas a sedli si se mnou, aby se ujistili, že
jsem poučen o vážnosti tohoto léku a o závazku, který vyžaduje, aby to všechny naše části
umožnily. Pro mě a pro vás je to otázka života a smrti. Doufám, že to každý bere tak vážně! Na
tento lék budeme záviset po celý život.
Michiganský konopný klub se postaral o mé potřeby v oblasti medicíny a mého vzdělávání. Toto
je vážná skupina a potřebují vážnou podporu, požehnejte, Johne Robertsi, vaše oběti mě udržely
naživu. Pomozte jim nyní, aby mohli i nadále pomáhat tolika lidem. Děkuji!!"
- Tato aktualizace byla zveřejněna před několika měsíci a nyní je v plné remisi. Michiganský
projekt rakoviny
"Jsem 68letý muž, který žil v tom, co jsem považoval za normální zdravý život, bez větších
problémů a udržoval se každoročním očkováním proti chřipce a prohlídkami." Moje tělesné
funkce byly v pořádku a vše se zdálo být v pořádku, dokud jsem se jednoho rána neprobudil s
hroznou bolestí žaludku.
V domnění, že se jedná o slepé střevo nebo kýlu, mě manželka převezla na pohotovost. Asi o 2
hodiny později, 15. srpna 2012, jsem měl nouzovou operaci a na tlustém střevě byl odstraněn
masivní nádor, který byl odstraněn spolu se 14 lymfatickými uzlinami. O týden později se mi
vnitřnosti otevřely a otrávily mě, což vedlo k druhé operaci.
Začal jsem se cítit lépe o 4 dny později, byl jsem na nohou a pomalu se mi vrátila pohyblivost a
začal jsem krvácet. Zpět na operaci číslo 3 a o den později měl lehký infarkt.
Krátce po tom - 33 dnech na JIP - jsem byl propuštěn a hodil jsem OSTOMY BAG. Taška byla u
mě 8 měsíců a reverzní operace proběhla bez komplikací. Chirurg řekl, že rakovina se nerozšířila

mimo uzly.
Přesto mě pochodovali na rakovinovou kliniku a začali diskutovat o chemo a záření jako o
„následném“ postupu. Řekli standardní protokol. BULLSHIT řekl já! Nedojde k vyzařování
mého těla ani k jeho další otravě chemem nebo zářením. Onkolog na onkologické klinice se
nehádal a nastínil sledování každé 3 měsíce po dobu jednoho roku, což znamenalo CT vyšetření
a odběr krve.
Získal jsem materiál podle Ricka Simpsona a vyrobil jsem RSO. Při dodržení všech pokynů pro
extrakční proces a použití Nafty jako rozpouštědla jsem měl hotový olej v injekčních stříkačkách
a začal jej přijímat dvakrát denně, pokaždé malé množství.
Dokončil jsem své 4. sledování na rakovinové klinice a uvedli, že CT vyšetření NEUKAZUJE
nic, co by naznačovalo přítomnost RAKOVINY. Krevní práce ukázala hladinu CEA na 1,4, ale
co, sakra, každý má v sobě rakovinnou buňku nebo dvě. Považují cokoli 5+ za důvod k obavám.
Nyní připravuji další dávku a budu preventivně přijímat denně.
KAŽDÉMU, kdo nyní trpí rakovinou, navrhuji, abyste udělali totéž. Nemáme NIC, co bychom
mohli ztratit, a vše, co můžeme získat. “ Gerry
"Je příliš pozdě na záchranu někoho, kdo má stádium 4 a už je z kůže a kostí a už téměř nemůže
chodit ze ztráty síly?" Pád
"Nikdy není příliš pozdě. S použitím tohoto oleje bylo vidět mnoho zázraků. Pokud je to nemůže
zachránit, přinejmenším to udělá, je zmírnit jejich utrpení bez krutých vedlejších účinků léčiv.
Všimněte si, že pokud začnou s vysokými dávkami, bude hodně spát, dokud se nevytvoří
tolerance. Je to velmi silné. " Nicku
"Jsem dvojnásobný bojovník proti rakovině prsu." Chtěl bych být živým důkazem toho, že vaše
ropa pomáhá zachraňovat životy. “ Michelle
"Já také, bez rakoviny štítné žlázy !!" Michelle
"Dawn: Říkej si o mě, co chceš, očaruj mě, soud mě ... Tvůj argument je neplatný!" Toto je
poslední sken, který maminka kdy dostane !!! KONOPÍ ZABÍJÍ RAKOVINU!
Stacy: V jaké fázi byla tvoje máma? Vím, že jsi to už jednou zveřejnil, ale zapomínám. To je
báječná zpráva hned !!
Dawn: Stacy, to byl malobuněčný karcinom plic stupně 3. 5 nádorů s malými mets do horního
lymfatického systému.
Debbie: To je tak fenomenální! Nikdy jsem neslyšel o tom, že by někdo léčil malé buňky,
dokonce i se všemi běžnými protokoly. To je pozoruhodné! Nejenže jsi zachránil život své
matce, ale zachráníš tím i další životy, protože je to důkaz, že konopí funguje. Díky moc za
sdílení tohoto!
Dawn: Debbie, ona to všechno zvládla, konopný olej - chemo - záření ALE bylo vyléčeno, než
byla provedena její chemická a radiační léčba, takže odmítla zbývající léčbu a zůstala s olejem ...
Což stále bere a bude KAŽDÝ DEN zbytek jejího života!
Steve: říká, že „to je nejvíce kompatibilní s postradiačními změnami“. Měla radiační terapii?
Dawn: Steve, ano, ale nikdy nedokončila ... Doktor má podlahu! “
"Pacient: Linda V., Datum služby: 16/11/2013, Postup: CT hrudník s kontrastem
Bylo provedeno CT hrudníku ... Porovnání je provedeno s předchozím CT hrudníku ze 7. 8. 13
INDIKACE: Jedná se o 64letou ženu s anamnézou rakoviny plic ...
ZJIŠTĚNÍ: Dochází ke zvýšené intersticiální změně a zesílení interlobulárního septa ... což je ve
srovnání s předchozím vyšetřením zlepšeno ... Nebyly prokázány žádné jednoznačné uzliny
mediastinální měkké tkáně ani mediastinální adenopatie. Neexistuje žádný jednoznačný důkaz

axilární lymfadenopatie nebo hilární lymfadenopatie. Kromě postradiačních změn v mediálním
aspektu pravého horního laloku nejsou prokázány žádné další parenchymální plicní opacity nebo
podezřelé plicní uzliny. Průdušnice a hlavní průdušky jsou patentované. Neexistuje žádný
pleurální výpotek. Velikost srdce je normální. Neexistuje perikardiální výpotek. Vizualizované
části horní části břicha jsou nenápadné. Neexistuje žádná fokálně agresivní lucentní nebo
sklerotická kostní léze.
Dojem: Zlepšení postradiačních změn v pravém kopci a mediálním aspektu pravého horního
laloku. Neexistuje žádný jednoznačný důkaz recidivující nebo reziduální choroby. “
"Olej zvrátil veškeré radiační poškození a neuvěřitelně se uzdravil ... Lékařská marihuana mě
ZACHRÁNILA a drží mě mimo 5 lékáren." Přišel jsem o chemoterapii o pravou ledvinu a začne
se chytat tam, kde mě bolí mít na sobě kůži ... a během několika minut po konzumaci olejů v
tinktuře nechám záchvaty zastavit a zůstat měsíce pryč ... Úžasné a to je jen jeden z olejů zvrátil
poškození nervů v mých očích způsobené chemoterapií tam, kde mi diagnostikovali glaukom, a
při mé poslední návštěvě před 6 měsíci nevykazoval vůbec žádné známky glaukomu a můj zrak
je lepší, když léčím ... "Tereza."
"Moje teta s glioblastomem stupně 4 přešla z invalidního vozíku na chůzi po pouhých třech
dávkách!" Její levá strana byla ochrnutá na více než měsíc. Ale nyní plně funkční !! Tak
nadšený!" Nicolette
"Pracoval jsem v kolektivu a mnoho let jsem měl rakovinu kůže na levé paži kvůli tomu, že jsem
ji za jízdy pověsil z okna." Teď vím, že mi nikdo nemusí věřit, ale začal jsem na to každý den
dávat olej RSO a přísahám, že je to pryč. Trvalo to pár měsíců, ale je to opravdu pryč, kde to
bylo roky. “ Chlípný
"To změnilo můj život poté, co byl diagnostikován s CML (chronická myeloidní leukémie) téměř
před rokem, a sledoval jsem video Run from the Cure o tom, jak konopný olej vyléčil terminální
pacienty s rakovinou." Jsem živým důkazem, že to funguje. Změnilo to moji hladinu rakoviny.
Ještě nejsem vyléčen, ale doufám, že jednoho dne brzy budu moci říci, že jsem přežil, takže
pokud jste neodešli míli v botách žádného pacienta s rakovinou, nezačněte narážet na něco, o
čem nic nevíte. “ Denise
"Věřím. Můj přítel byl diagnostikován se 3 druhy rakoviny. Dostal 3 týdny života. Nyní, o 2 roky
později, je na 1 druhu a dělá dobře. “ Sandra
"Můj bratr měl lymfom, žaludek, metastázující do páteře." Drogy, které mu dali, ho udržovaly
celou noc a den celou noc vzhůru a celé týdny nikdy nespal ani nejedl. Jedna gramová pilulka
oleje a na 18 hodin usne a do sytosti se nají. O týden později je bez 78% rakoviny. Doktor byl
zmatený. Neřekli jsme mu to, protože byl v nelékařském stavu, ale konopí zachránilo jeho i náš
život. Nyní o rok později MY BROTHER BEAT LYMPHOMA! Nikdo to nedělá ... bez konopí.
“ Errl
"V současné době mám rakovinu 4. stupně." Měl jsem ablaci a resekci jater a také chemoterapii
folfox. Použil jsem olejové a nádorové markery od 1200 do 3. Všichni lékaři říkali NSD. Žádné
známky nemoci. " Jim
"Zbavil jsem se 5 svých nádorů pomocí konopného oleje ... bylo zajímavé vidět doktory tváří v
tvář, když nemohl najít 5 původních nádorů ... kam zmizeli?" Záleží na tom? Děkuji konopný
olej. “ Kelly
"Měl jsem před chvílí velkou lahvičku." Vzal bych si kapku denně. Osoba, která mi ho dala, ho
požádala zpět. Nakonec to dal ženě, která mizí z rakoviny. Nemohla jíst, pít, natož skutečně žít.
Vážila necelých 70 liber. Můj přítel jí dal olej ... voila! Začala jíst, pít a pokračovala ve svém boji
... úspěšně. Pevně věří v léčivé vlastnosti konopí. “ Tara
"Dnes jsem dostal zprávu od muže, kterému jsem věnoval velkou částku." V krku měl nádor z
rakoviny. Zcela bylo krmeno z tuby od začátku dubna 2013. Manželka nemocného muže volá v

slzách. Po 4 týdnech užívání oleje 2krát denně je to pryč. Úplně pryč ... Snědl pevné jídlo ...
Žádné nové léčby ani nové léky, jen RSO. Sdílejte znalosti a zachraňte život. “ Jared
"Dean: Moje teta používala chemoterapii." Stejné výsledky. MRTVÍ.
Stephen: Omlouváme se za vaši ztrátu. Viděl jsem konopný olej, jak z kmotry vytáhne rakovinu
kůže. Myslím, že to ještě musíš stihnout brzy. Jsem si jistý, že konopí pomohlo. “
"Právě jsem dostal zprávu, že můj 16letý pacient, který MĚL non-Hodgkinsův lymfom, je
JASNÝ!" Nádory jsou pryč, laboratoře normální. “ Janet
"Přijal hovor od nevyléčitelně nemocného pacienta." Nyní se s RSO pár měsíců léčí. Rakovina
střev. Doktor Ted jí měl měsíce života. Jindřichu Bayerovi, s potěšením mohu oznámit, že při
posledním doktoru Apptovi jí dal nejlepší vánoční dárek vůbec. Řekl jí, že nemohu najít žádnou
rakovinu, a možná budeš žít !!!! To je vánoční dárek. Děkuji Ježíši !!!! Nikdy neříkej nikdy ...
“Raymond
"Měl jsem dva přátele, kteří přežili rakovinu tím, že udělali slavný olej Simpsonovi!" Jeden měl
rakovinu plic a dostal 6 měsíců života, je naživu už 7 let a druhý prošel rakovinou dvakrát,
poslední byl rakovina vaječníků a s potěšením mohu říci, že před 2 týdny už žádná rakovina!
Vždy použila konopný olej !! “ Vicki-Jane
"Sleduji Rickovu stránku asi rok, od té doby, co moje máma diagnostikovala malobuněčný
karcinom plic." Byla diagnostikována v březnu loňského roku a brzy poté začala s chemoterapií.
V létě vydržela chemoterapii a ozařování hrudníku a velmi onemocněla, protože ji radia spálilo v
krku, takže nemohla polykat/jíst atd. Byla hospitalizována téměř dva měsíce. Celou tu dobu, co
jsme zkoumali velký čas, začala nějaké radiační záření v mozku (preventivně, bleh:/) a zahájili
jsme cestu, abychom všechno spojili a vytvořili vlastní olej od nuly. Což se nám podařilo -ano!
Takže po jejích prvních dvou dnech ozařování mozku z toho velmi onemocněla, takže jsme se
rozhodli, že začne s ropou (říjen). Od první dávky se nikdy neohlédla !!!! Proplachovala zbytek
mozkových radů a udivovala lékaře, že nemá migrény ani silné zvracení nebo ztrátu paměti atd.!
Letěla!
Takže po její kontrole v říjnu to ukázalo velké snížení plicního nádoru, ale stále to tam bylo.
Chtěli ji znovu vidět v lednu, aby rozhodla o dalších krocích. Takže jsme pluli až do listopadu a
prosince, když jsme jí podávali jen olej a žádné další ošetření. O Vánocích měla menší nezdar a
dva týdny upadala do deprese a zvracela, ale vrátili jsme jí její syrové veganské smoothie a
pšeničnou trávu a ona se opravdu zlepšila a vypadá zářivě. Její velká kontrola po jejích
posledních skenech byla včera, hádejte co ... Moje máma je BEZ RAKOVINY !!!! Zmizelo
to !!!! Jak úžasné to je !!!! ” přes Janet
"Asi před 6 měsíci byla moje máma diagnostikována s terminálním rakovinovým metastatickým
melanomem se 6 nádory na obou plicích." Doktoři nám řekli, že chemoterapie a záření nic
neudělají, a řekli, že mají novou léčbu, která byla úspěšná při zastavení růstu nádorů a možná i
prodloužení jejího života na dalších pár let. Zahájili jsme novou léčbu a vedlejší účinky byly
hrozné, takže jsme přestali. Asi o týden později se můj přítel zmínil o vašem dokumentu na
Youtube Run from the Cure.
Poté, co jsem to sledoval, jsem se rozhodl, jaká škoda by mohla být pokusem? Hele, pokud to
nefunguje, stejně zemře. Abych to zkrátil, máma požívala olej asi 3 měsíce a před 2 dny
podstoupila vyšetření a 5 ze 6 nádorů bylo ÚPLNĚ pryč a ten poslední je o polovinu menší, než
byl.
Nedokážu slovy vyjádřit vděčnost, kterou mám za vaše informace a záchranu života mé
maminky. Je hrozné myslet na všechny lidi a děti na světě, kteří trpí a umírají, když to všechno
dokáže napravit obyčejná rostlina. Nyní jsem odhodlán šířit informace dál a možná vypěstovat
něco ze svých a vyrábět olej pro lidi, o kterých vím, že potřebují pomoc. Ještě jednou díky a
hodně štěstí do budoucna se vším. “ přes Janet

„Rakovina vaječníků, 5,5“ nádor, 90 dní života, rozšíření do žaludku ... Požito 90 gramů za 38
dní. Už žádná rakovina. Mějte veškerou dokumentaci, které by člověk musel věřit, ale lidé tomu
stále nevěří! Bůh vám žehnej, St. Simpsone, že nám pomáháte udržet naši maminku !!! “ Larry
"Mám několik úžasných novinek, lidi." Jeden z mých Peepsů na východ jeden dal, spočítejte ...
JEDNA tuba oleje příteli, který měl kolem krční tepny omotaný obrovský nádor. Prostě to
ignoroval, nechal si narůst dlouhé vlasy, aby je schoval, jak byly stále větší a větší. Jeho bratr,
lékař, nevěděl, co dělat, protože pacient odmítal chemo/záření. Už to nemohli dál ignorovat, před
2 dny ho vzali na operační sál, kde měla být masivní operace. Zúčastnilo se několik specialistů/
chirurgů, protože to bude velmi nebezpečná, dlouhá a komplikovaná operace. Pokusili by se co
nejvíce odstranit nádor a museli mu odebrat žílu z nohy a transplantaci na krk. Otevřeli mu krk a
nádor VOILA byl zcela zapouzdřený a odtržený od Carotidu. Doslova dosáhli a vytáhli to!
Lékaři jsou ohromeni a chtějí podrobnou zprávu o všem, co udělal. Lidi, to nebude dlouhý
seznam. Jen odšťavňování a JEDNA tuba oleje. “ Corrie
"Olej je úžasný !! Moje kamarádka měla cysty na vaječnících ... podstoupila operaci k odstranění
jedné a o měsíc později byla zpět, aby zjistila, že má víc! Uplynul měsíc a zdvojnásobil se a bylo
jí řečeno, že pokud se něco stane, vrátí se a provedou nouzovou operaci! Její chlap jí udělal
trochu oleje ... brala ho 3 týdny ... k jejímu úžasu, když šla na další ultrazvuk, byl téměř pryč !!!
“ Jolie
"Před 1 rokem mi dnes někdo velmi blízký řekl, že má smrtelnou rakovinu." Bylo mu řečeno, že
mu zbývá 8 měsíců. Do 5 dnů jsem mu dal trochu konopného oleje k požití tak, že jsem snědl
polovinu oleje o velikosti zrn rýže. Do 6 týdnů došlo ke zmenšení velikosti jeho nádoru a
neexistovaly žádné známky jeho šíření, jak říkali.
S potěšením mohu říci, že nádor měl velikost velkého grapefruitu a dnes velikost žaludu.
Konopný olej mu zachránil život. Olej bude jíst dál, dokud nezmizí. Nejen, že léčí jeho
nevyléčitelnou rakovinu, ale má také úžasný vliv na jeho zdraví. Byl pre-diabetik a obézní a nyní
má perfektní váhu a je šťastný jako nikdy!
Doporučuji všem, aby se podívali na terapii konopným olejem. Podívejte se prosím na video
RICK SIMPSON „RUN FROM THE CURE“ na Youtube ... Může vám to zachránit život nebo
někoho, koho znáte. Dejte jim dar života! “ Jose

Důkaz
"Rick Simpson Oil má plnou vědeckou důvěryhodnost, pokud se obtěžujete číst vědeckou
literaturu" Robert Melamede, aka Dr. Bob
"Inhibice dráhy přežití buněk vede k defosforylaci Bad a translokaci tohoto proteinu Bcl-2 do
mitochondrií a následně k apoptóze." Hmmmm, laické podmínky prosím ??? ” Šance
- To znamená: „Konopí zabíjí rakovinné buňky,“ šance. JB
Otázka: Proč bych měl očekávat, že lékaři budou podporovat tvrzení, že konopí léčí rakovinu?
A. No, protože to léčí rakovinu a to je vše, co k tomu patří. THC způsobuje apoptózu, takže
překvapivě způsobuje apoptózu u všech rakovin. Proč? Protože dekarboxylovaný olej se při
požití ve správném množství nějak dostane do všech buněk v těle. Endokanabinoidní systém
reguluje imunitní systém, takže když imunitní systém funguje správně, může také bojovat proti
rakovině. Nic moc, opravdu, je to opravdu urážlivě jednoduché.
Správně vyrobený vysoce kvalitní olej je každopádně největší šancí, kterou pacient má (možná
bude v některých případech život ohrožujících chirurgický zákrok). A pokud víte o možnosti
léčby, která je pro pacienta bezpečnější, účinnější a zábavnější než olej, řekněte nám to. Žádný
není.

Podívejte se, co říkají Mechoulam a Pacher: „Zánět/poranění tkáně spouští rychlé zvýšení
lokálních hladin endokanabinoidů, které zase regulují signální reakce v imunitních a jiných
buňkách modulujících jejich kritické funkce. Změny hladin endokanabinoidů a/nebo expresí
receptorů CB2 byly hlášeny téměř u všech nemocí postihujících člověka, od kardiovaskulárních,
gastrointestinálních, jaterních, ledvinových, neurodegenerativních, psychiatrických, kostních,
kožních, autoimunitních, plicních poruch až po bolest a rakovinu a modulaci CB2 Receptorová
aktivita má v těchto patologiích obrovský terapeutický potenciál. “ http: //www.ncbi.nlm.nih.
vláda/pubmed/21295074
A jak to všechno děláte? No, s olejem. V případě potřeby vyvažujete úrovně nebo je přepínáte.
Olej můžete sníst, potřít, odpařit a vzít do čípků a mezi těmito čtyřmi metodami můžete najít
způsob, jak pomoci každému pacientovi na této planetě. Později lékaři vstříknou nádory olejem a
zmenší je v rekordních časech (doma se to nedoporučuje).
A proč jsem navrhl rakovinu kůže (nebo diabetické vředy nebo popáleniny)? Protože vidíte, co
se tam děje, a obvykle to netrvá dlouho, než je vyléčíte olejem, ve většině případů maximálně
několik týdnů. Pak si jednoduše uvědomte, že to samé, co se stane po topické aplikaci na kůži, se
stane uvnitř vašeho těla, když požijete olej. Opět útočně jednoduché, ale to je nakonec velmi
přesné vysvětlení. A pak se vraťte k tomu, co napsal Mechoulam: „Změny hladin
endokanabinoidů a/nebo expresí receptorů CB2 byly hlášeny téměř u všech nemocí postihujících
člověka,
od
kardiovaskulárních,
gastrointestinálních,
jaterních,
ledvinových,
neurodegenerativních, psychiatrických, kostních, kožních, autoimunitních, plicní poruchy
způsobující bolest a rakovinu a modulace aktivity receptoru CB2 má v těchto patologiích
obrovský terapeutický potenciál. “
- Když to všechno vím, okamžitě se chystám modulovat svou aktivitu receptoru CB2. JB
"Vyléčilo mě to z rakoviny ... Mozek 4. etapy ... Takže jo." Krystal
"Říci, že léčí rakovinu, je docela nebezpečné a iluzivní nadhodnocení jinak platného bodu, který
si zaslouží další výzkum." Ale ne, ne, ne. Konopí rakovinu neléčí. V současné době neexistuje
žádný definitivní a skutečný lék na rakovinu a pouze řada domýšlivých lékařských,
alimentárních a psychologických snah může pomoci snížit riziko úmrtí na rakovinu. Konopí
rakovinu neléčí a pacienti to musí vědět. “ Davide
"RSO zabíjí rakovinu, kámo ... Kouří to, ne, ale RSO ano." Kevin
"Prosím, pomoz mi tady, kamaráde ...?" Jeff
"Za prvé," rakovina "je cokoli od cysty po neuroblastom, takže" léčí rakovinu "je obecné,
iluzivní a nespecifické. Pak má konopí velmi dobrý účinek na duplikaci buněk, což jistě pomáhá,
ale systematicky neléčí nádory. Opět platí, že každý typ rakoviny je jiný a konopí vykazovalo
nějakou pozitivní reakci na rakovinu prsu, což je karcinom typu o, široce a velmi účinně léčený
také konvenční medicínou. Jak již bylo řečeno, jsem zcela pro legalizaci konopí, ale i když jsem
velmi otevřený alternativním terapiím, musím přistihnout, že s tímto pompézním tvrzením
nesouhlasím. “ Davide
"Jindřich Bayer, pomozte, prosím !!!" Kevin
"Tvrdit, že konopí vykazuje pozitivní reakci v boji proti určitým typům nádorů, je tvrzení, které
mohu přijmout." Davide
- Davide, přijmi cokoli si přeješ, to mi nevadí. Ano, o ropě Ricka Simpsona je k dispozici velmi
málo tvrdých údajů, ale to je jen kvůli korupci zdravotnického systému a jejich pánům peněz. To
se velmi brzy změní, když Colorado a Washington začnou dodávat svá data. Navíc Izrael a
Nizozemsko nyní začínají testovat ropu, Česká republika se pravděpodobně brzy připojí.
Pokud víme, a z našich praktických zkušeností s tisíci pacientů, zdá se, že olej působí na všechny
typy rakoviny mnohem lépe než cokoli, co v současnosti dodává zdravotnický systém. Pokud
chcete důkaz, udělejte si olej a najděte někoho s rakovinou kůže a sledujte, co se stane, když se

na něj olej nanese. Všechno nejlepší, JB
"Vyrobte si to sami, ptali jsme se Ricka, kde to můžeme získat, a po chvíli jsme si to uvědomili,
protože žijeme daleko od Ameriky a kvůli finančním omezením nemůžeme nikam cestovat, jen
jsme video sledovali asi 100krát." prakticky si to zapamatoval, našel konopí od místního
poskytovatele, koupil rýžovar, alkohol, dokonce i teploměr, aby měl jistotu teploty. Bylo to
jednodušší, než jsme si mysleli, VYDĚLALI JSME SI TO SÁM, můj přítel to bere už 4 dny ...
Počkáme a uvidíme. Četli jsme lékařské časopisy a sledovali mnoho dokumentů, všechna jejich
zjištění jsou stejná (klinické studie prováděné na UCLA, Harvard ...) - olej zabíjí rakovinné
buňky! Rozhodli jsme se to tedy udělat, protože koneckonců už nikdy nemůžete, dokud to
nezkusíte! “ Ioanna
"Skutečnost, že placebo některé lidi uzdravuje, je důvodem, proč navždy zavrhnout medicínu a
studovat umění placeba." Když řeknete, že nikdy neprovádíte placebo studii, když máte účinný
lék, máte pravdu, že by to zabilo polovinu vašich pacientů, nemocných a krutých. “ Kryštof
- Bylo by to opravdu nemocné a kruté, Christophere, a proto to osobně neudělám. Ostatní
mohou, pokud chtějí, ale já ne. Chci, aby lékařský systém začal používat olej jako placebo pokud prokáží, že cokoli, co chtějí použít, je bezpečnější a účinnější než olej (a pro pacienta
zábavnější/příjemnější), pak mohou pokračovat a prodat to . Pokud ne, tak ne. Myslím, že je to
celkem jednoduché a velmi racionální. A stejně to tak bude v budoucnosti, tak proč čekat? JB
"Hej, Kim, vyzývám vás, abyste dokázali, že konopí jako netoxický lék na záchranu života je"
rétorika ". Hodně štěstí s tímto. ZPŮSOBIL JSEM, aby to znělo stejně jako ty. Pak jsem se
rozhodl, že touto „rétorikou“ provrtám díry, protože TO MUSÍ BÝT BULLSHIT ... chlapče,
mýlil jsem se. Mám na mysli SMRT. Vědecké 100% IRON CLAD FACTS nemůžete popřít.
Nemohl jsem to udělat a ty to také neuděláš. FAKTY jsou FAKTY a toto je FAKT, Kim. AMA a
Big Pharma jsou ZLOČINY. Vědomě nechali tento nádherný dar od Boha démonizovat a lhát mu
za ČISTÉ ZISKY! Nechali členy vaší rodiny trpět a zemřít, Kim. Pokud si myslíte, že tyto
petrochemické chemikálie, které prodávají, jsou medicína, měli byste se znovu zamyslet. Chcete
objevit nějakou „rétoriku“, promluvte si se svým Dr., promluvte si s Americkou rakovinovou
společností, promluvte si se svými výrobci jedových pilulek. Vezměte prosím na vědomí, Kim,
KAŽDÁ pilulka, která tvrdí, že je „bezpečná“, NENÍ! Najděte mi ten, který není TOXICKÝ, jen
JEDEN! Přesto zde máme NETOXICKOU ZELENINU, která produkuje NEJMOCNĚJŠÍ lék na
ZEMI, který byl prokázán, že léčí nemoci, a naši „zdravotníci“ a vláda považovali za vhodné,
aby nám odepřeli tuto život zachraňující zeleninu, která nám umožní trpět a zemřít ve vězení,
aby byly věci ve společnosti ještě bezpečnější ... Chcete mluvit o „RHETORICI“ ??? Doufám, že
vám tento příspěvek otevře oči pro PRAVDU. Pokud ne, RIP Kim, není naděje pro tebe a tvůj
druh, máš „Klinické nedostatky endokanabinoidů“. Podívejte se, je to pravda. “ Dan Přesto zde
máme NETOXICKOU ZELENINU, která produkuje NEJMOCNĚJŠÍ lék na ZEMI, který byl
prokázán, že léčí nemoci, a naši „zdravotníci“ a vláda považovali za vhodné, aby nám odepřeli
tuto život zachraňující zeleninu, která nám umožní trpět a zemřít ve vězení, aby byly věci ve
společnosti ještě bezpečnější ... Chcete mluvit o „RHETORICI“ ??? Doufám, že vám tento
příspěvek otevře oči pro PRAVDU. Pokud ne, RIP Kim, není naděje pro tebe a tvůj druh, máš
„Klinické nedostatky endokanabinoidů“. Podívejte se, je to pravda. “ Dan Přesto zde máme
NETOXICKOU ZELENINU, která produkuje NEJMOCNĚJŠÍ lék na ZEMI, který byl
prokázán, že léčí nemoci, a naši „zdravotníci“ a vláda považovali za vhodné, aby nám odepřeli
tuto život zachraňující zeleninu, která nám umožní trpět a zemřít ve vězení, aby byly věci ve
společnosti ještě bezpečnější ... Chcete mluvit o „RHETORICI“ ??? Doufám, že vám tento
příspěvek otevře oči pro PRAVDU. Pokud ne, RIP Kim, není naděje pro tebe a tvůj druh, máš
„Klinické nedostatky endokanabinoidů“. Podívejte se, je to pravda. “ Dan Chcete mluvit o
„RHETORICI“ ??? Doufám, že vám tento příspěvek otevře oči pro PRAVDU. Pokud ne, RIP
Kim, není naděje pro tebe a tvůj druh, máš „Klinické nedostatky endokanabinoidů“. Podívejte se,
je to pravda. “ Dan Chcete mluvit o „RHETORICI“ ??? Doufám, že vám tento příspěvek otevře
oči pro PRAVDU. Pokud ne, RIP Kim, není naděje pro tebe a tvůj druh, máš „Klinické
nedostatky endokanabinoidů“. Podívejte se, je to pravda. “ Dan

"Můj manžel má pravdu." Mám 4 PET skeny, které to dokazují. Když jsem byl těžký na olej,
moje nádory zmizely jako šílené. Když jsem musel snížit dávku, jsou stabilnější než se zmenšují.
Mám viditelné důkazy, že to funguje. " Maria
"Zní to jako podvod, jak vydělat peníze." Opravdu si myslíš, že mi zákon umožní pěstovat
konopí a vyrábět olej? Získejte skutečný vole. Mám leukémii a nevěřím vám ani slovo. Měl bys
být uvězněn ty podivínský podvodník, který se modlí za nemocné. Pokud jste si tak jisti, že to
funguje, proveďte skutečné klinické zkoušky. Spousta zemí vám to dovolí, nepoužívejte
výmluvu Fame pro Lame Ass! “Steven
- Stevene, čím dříve se dostaneš na olej, tím lépe pro tebe. Neobviňujte mě z nedostatku
vědeckých studií o ropě, opravdu. Pokud by lékařský systém opravdu dělal to, co dělat měl, bylo
by těchto osmdesát posudků jediným, co by museli vidět, aby provedli všechny ty desítky nebo
stovky tisíc studií, které bude třeba provést.
Rick a já si opravdu nemůžeme dovolit provádět všechny ty studie, je to daleko za naším
rozpočtem a navíc je nemůžeme provádět legálně a tak, jak je chceme vést, takže je opravdu na
ostatních, aby nyní dělali svou práci. Pokud vím, existují státy, kde je povolena lékařská
marihuana, nevím, proč ještě neprovedli studii. Například u rakoviny kůže by to bylo provedeno
za několik měsíců, pouze s lokálním použitím oleje. Ale nezdá se, že by se to stalo, nebo o
takových studiích nevím.
Existují však vědecké důkazy, které podporují vše, co říkáme, udělejte si průzkum, zkontrolujte
PubMed a propojte body sami.
Doufám, že to uspokojí vaše vědecké potřeby a doufám, že se dostanete na olej, než vaši lékaři
dostanou šanci zabít vás svým chemickým jedem, který by nikdy nebyl povolen, kdyby byl
testován ve správné a etické lékařské studii. JB
"Výzkumníci došli k závěru:" Data zde uvedená jsou první, kterých jsme si vědomi, abychom
demonstrovali kritickou roli CB1 (kanabinoidních) receptorů a endokanabinoidů v etiologii
PTSD u lidí. Jako takové poskytují základ, na kterém je možné vyvinout a ověřit informativní
biomarkery zranitelnosti PTSD, a také vést racionální vývoj příští generace léčby PTSD založené
na důkazech. “
Nečekejte ale, že federální úředníci pomohou tento proces posunout dál. V roce 2011 federální
správci zablokovali vyšetřovatele na University of Arizona ve Phoenixu, aby provedli placebem
kontrolovanou klinickou studii schválenou FDA s cílem vyhodnotit užívání konopí u 50 pacientů
s PTSD. Vědecká integrita? Ne, pokud jde o marihuanu. Ani zdaleka. “
- Neobviňujte nás, prosím, z nedostatku lékařských studií o konopném oleji. Čím dříve si
uvědomíte, že ano, existuje skupina lidí, kteří skutečně ovládají tento svět a že prostě udělají
cokoli, aby návrat konopí oddálili, tím lépe pro vás. Neznamená to, že nebudeme protlačovat
konopnou medicínu, ale pouze to bude trvat déle, než je nutné nebo očekávané. JB
"Pevně věřím v ropu." Syn mého manžela měl leukémii, lékaři mu dávali 4 měsíce. Kvůli oleji,
který přijal v jablečné omáčce, žil 2,5 roku. Díky Ricku Simpsonovi !!! Bůh ti žehnej." Terri
"4 dny bez získání nové práce." Žádné vedlejší efekty, výběry a neokousávání hlavy lidí! Tady je
váš průzkum, lol. Šířit slovo! Potřebujeme to. Lidstvu vděčíme za to, aby byl svět lepším
místem. Toto je začátek :) “Christina
"Loni v dubnu, poté, co jsem byl 5 let bez rakoviny prsu, jsem byl znovu diagnostikován."
Tentokrát to bylo stádium 4, terminál s mets na páteř, žebro, lymfatické uzliny, hrudní kost a
prsa. V podstatě mi byla nabídnuta paliativní péče a bylo mi řečeno, že se mě pokusí uchránit
před přílišnou bolestí ... jít domů a vyřešit své záležitosti. Měl jsem velké bolesti a stále
předepisovali další a další toxické léky proti bolesti s VELMI ošklivými vedlejšími účinky
(Percocet, hydromorfon a dexymethason). Na těchto jsem nemohl fungovat.
Můj manžel začal číst tyto věci na internetu a já jsem byl přinejmenším skeptický, ale usoudil

jsem, že doslova nemám co ztratit, když jsem to zkusil. Žvýkání velmi malého množství White
Widow 3x denně. Minulý týden jsem dostal zprávu, že moje kostní metly úplně zmizely. Dnes mi
bylo řečeno, že MRI ukazuje VÝZNAMNÉ zmenšení nádorů měkkých tkání. Teď už to není tak
skeptické a cítím se skvěle, žádná bolest. “ Julie
"Vyléčí rakovinu, jsem živým důkazem." Fáze 4 kost a játra se setkává s nesčetnými nádory,
použila olej a nyní jsem bez rakoviny. “ Laura
"Ahoj Jindřichu, včera jsem dočetl Rickovu knihu." Skvělé věci! Upřímně řečeno, opravdu
nepotřebuji žádné další důkazy o skutečně magické síle oleje! Udělal jsem také několik
experimentů a každý den objevuji něco nového, co tento lék dokáže! Úžasný!
Je smutné, že i když jsem přesvědčen, a i když je moje přítelkyně stále přesvědčená, její matka se
nějak nedokáže „pustit“ úplně ... a stále si není jistá, jestli přestane s hovnou chemií…
Neustále se snažím předvést dobré argumenty, ale nemohu se pro ni rozhodnout! Je to ona s
rakovinou a ona je jediná, kdo se může rozhodnout, co dělat se svým životem.
Vím, že se stejně nakonec vyléčí, protože do ní nacpeme tolik oleje, že nebude možné, aby
zemřela. Ale přesto mám pocit, že je tak hloupé a tak nebezpečné hrát si s těmi zkurvenými
chemikáliemi, zvláště když máte přístup k přírodní medicíně, která prokazatelně léčí rakovinu!
Četl jsem o vašich zkušenostech s rakovinou a lékařským systémem ... Je mi opravdu líto vaší
ztráty ... a nyní lépe chápu váš postoj k tradiční takzvané „medicíně“! “ Luigi
- Ahoj Luigi, děkuji za tvá krásná slova o knize a je škoda, že si tím musíš projít. Je to její volba,
kterou léčbu zvolí, ale já bych se k chemoterapii nepřiblížil - stačí si pro ni přečíst příběh mojí
mámy, možná pochopí, že vzít jed není nikdy dobrý nápad, zvlášť když to není podložené ani
nutné. Její šance na pouhé přežití chemoterapie se výrazně zlepší, pokud si vezme olej, ale
znovu, proč způsobit ještě větší poškození jejího nemocného těla? Vůbec to nedává smysl.
Všechno nejlepší, Jindřichu
"Toto je bitva, se kterou se musí vyrovnat mnoho dobrých lidí, nevědomého doktora, který si
myslí, že ví více, aniž by se pohnul kupředu o nových vyvíjejících se a stávajících informacích o
konopí, jeho kanabinoidech a schopnosti zabíjet rakovinu, aniž by poškodil pacienta." Jak šílené
z našeho pohledu, že by požadovali jed nad něčím tak bezpečným, proč? Je to nevědomost nebo
se bojí?
Doktora jsem viděl jednou za 5 let od doby, kdy jsem se o tomto oleji dozvěděl pro svůj IBS, a
bylo to kvůli něčemu, co jsem nemohl udělat sám. Vykloubený růženec a já jsme použili olej,
abychom se nikdy nenakazili, bez utrpení odstranili stehy a pokaždé, když jsem ho aplikoval,
bolest okamžitě zmizela kvůli odstranění zánětu. Bylo plně uzdraveno za 2 1/2 až 3 měsíce místo
fyzioterapie a asi 9 měsíců až rok na hojení. Viděl jsem na vlastní oči znovu a znovu a nikdo mi
to nemůže vzít. “ Hejno
"Lékaři NEJSOU vědci ani nepraktikují vědu." Pokud by to udělali, požadovali by, aby jim vláda
umožnila přístup k marihuaně. Důvodem je nyní osvědčená část těla, endokanabinoidní systém,
který byl americkou lékařskou společností zcela ignorován. Zatímco jiné země dělají stále více
výzkumu marihuany a konkrétně léčby rakoviny, americké lékařské zařízení provozuje
společnost Big Pharma, velké pojištění a velké peníze. Lékaři dali kontrolu nad svým řemeslem
nelékařům a politikům založeným na strachu. Celé roky se budou snažit najít alternativy pod
kontrolou patentových právníků a zároveň ohrožovat potenciální vyléčení.
Pokud by byla marihuana ukrytá v nějaké hluboké džungli, ovládané nějakým negramotným
kmenem, Big Pharma by byla první, kdo by kontroloval její produkci, nechal patentovat 64
různých kanabinoidních sloučenin a pak by se obrátil na lékaře, aby ji „předepsali“. Ale největší
kmen v USA už začíná vykřikovat pravdu. Škoda pro Big Pharma, tento kmen není na prodej. “
Bryane
"Ten důkaz je u nás." A sdílíme to. Lékařská skupina [již nebude léčena s respektem] k osobám,

které zatlačují drogy, kteří pracují pro incentivy, jsou vystaveny. Kroutí se v peněžence. Jsou si
vědomi toho, co se děje, a jejich spoluhráč FDA jde s nimi dolů. Neliší se od jakékoli formy
tyranie, se kterou jsme se setkali, než jsme přijali, že tentokrát je domácí. Děláme to pro sebe. Na
rakovinu existuje lék, neexistuje žádný lék na způsob, jakým je nám v tuto chvíli vnucována
MEDICÍNA, pokud nebudeme hlasovat svými kapsami a hlasovacími lístky! “ Thielman
"Sledoval jsem příbuzné, přátele, jak rychle upadají a umírají poté, co byli nuceni utratit desítky
tisíc dolarů, aby byli pomalu zabiti, když lék vyroste přímo z Matky Země." Pojď teď, probuď se
a očichej kecy. Neskákejte do stereotypu a udělejte si SKUTEČNÝ průzkum. “ Amy Jane
"Vím, že bych raději měl RSO než chemo/rad ... Vtipné, jak někteří lidé mohou říkat RSO, když
vedlejší účinky všeho ostatního ti mohou zanechat velmi malou kvalitu života." Kerry
"Musí to být snadno dosažitelné." POTŘEBUJE být k dispozici „Čím více čtu, tím jsem
fascinovanější.“ Shelley
"Všechny druhy rakoviny jsou neregulované buňky." Buňku je prostě potřeba regulovat. Pokud
jeho tělo nedokáže regulovat rakovinné buňky, pak rakovinné buňky mohou mít
zlomené/poškozené receptory CB. Když se fyto-kanabinoidy (fyto = rostlinné) dostanou do
kontaktu s neregulovanou buňkou, může to rakovinotvorné buňce signalizovat více branami, než
jen receptory CB 1/2. Takto uspěje fyto-kanabinoid, kde endogenní kanabinoid selže.
Zde je několik poznámek k procesu, jakým kanabinoidy regulují rakovinné buňky: Rakovina
• Rakovina je neregulovaná buňka.
• Indukce apoptózy reguluje rakovinotvorné buňky.
• Kanabinoidy indukují v buňkách apoptózu.
Rakovina je definována jako „široká skupina různých nemocí, VŠECHNY zahrnující
NEREGULOVANÝ růst buněk“. https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
Otázka: Jak regulujeme buňky? A: Via Apoptosis. Apoptóza: http://en.wikipedia.org/
wiki/Apoptosis#Proces „Apoptóza (pron .:/ˌæpəˈtoʊsɪs/také pron .:/ˌeɪpɔːpˈtoʊsɪs/) [2] [3] je
proces programované buněčné smrti (PCD) které se mohou vyskytovat u mnohobuněčných
organismů. [4] Biochemické události vedou k charakteristickým buněčným změnám (morfologii)
a smrti. “
"Proces apoptózy je řízen různorodým spektrem buněčných signálů, které mohou pocházet buď
extracelulárně (vnější induktory) nebo intracelulárně (vnitřní induktory)." Extracelulární signály
mohou zahrnovat toxiny, [13] hormony, růstové faktory, oxid dusnatý [14] nebo cytokiny, které
musí buď procházet plazmatickou membránou, nebo transdukovat, aby vyvolaly odpověď. Tyto
signály mohou pozitivně (tj. Spouštět) nebo negativně (tj. Potlačovat, inhibovat nebo tlumit)
ovlivňovat apoptózu. “
Jak zajistíme, aby rakovinná buňka prošla apoptózou?
Potřebujeme, aby kanabinoidy/endokanabinoidy signalizovaly kanabinoidním receptorům
(CB1R, CB2R) k vyvolání apoptózy (dlouho se předpokládalo, že existují více než 2 receptory):
Co je to CBR? (Kanabinoidní receptor):
"Kanabinoidní receptory jsou aktivovány třemi hlavními skupinami ligandů, endokanabinoidy
(produkované savčím tělem), rostlinnými kanabinoidy (jako je THC, produkované rostlinou
konopí) a syntetickými kanabinoidy (jako je HU-210). Všechny endokanabinoidy a rostlinné
kanabinoidy
jsou
lipofilní,
tj.
V
tucích
rozpustné
sloučeniny.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid_receptor
Mohou kanabinoidy signalizovat CBR k vyvolání apoptózy?

"Studie na těchto modelech onemocnění spolu s mnoha experimenty in vitro ukazují, že
kanabinoidy uplatňují své imunosupresivní vlastnosti čtyřmi hlavními způsoby: (1) indukce
apoptózy," http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3005548/
Autofagie - pokud se mýlím, opravte mě, ale podle toho, čemu rozumím:
Autofagie je proces, ve kterém lze buňku opravit nebo recyklovat. U rakovinných buněk jsou
obvykle naprogramováni tak, aby zemřeli, ale autofagie může v tomto procesu stále hrát roli.
Je to, jako byste měli kontejner na odpadky a kontejner na odpadky a sbíráte různé odpadky a
organizujete je do dvou kontejnerů. Někdy potřebujete recyklovat, někdy potřebujete něco
zlikvidovat. “ Scott
"V nové studii Chen a jeho tým zjistili, že léčba Δ9-THC způsobila zvýšení hladin enzymu
nazývaného cyklooxygenáza-2 (COX-2) v myším hippocampu, oblasti mozku zapojené do učení
a paměti." Léky nebo genetické techniky, které snižovaly hladiny COX-2 u myší, předcházely
problémům s pamětí a neuronálním abnormalitám způsobeným opakovanou expozicí A9-THC.
Vzhledem k tomu, že COX-2 je inhibován volně prodejnými léky proti bolesti, jako je ibuprofen,
zjištění naznačují snadnou strategii, jak zabránit vedlejším účinkům marihuany.
Vědci také zjistili, že léčba A9-THC snižuje poškození neuronů u myšího modelu Alzheimerovy
choroby a tento příznivý účinek přetrvával, když byla zvířata současně léčena inhibitorem COX2. "V současné době nejsou k dispozici žádné účinné léky k prevenci a léčbě Alzheimerovy
choroby nebo k zastavení progrese onemocnění," říká Chen. "Naše výsledky naznačují, že
nežádoucí vedlejší účinky konopí by mohly být odstraněny nebo omezeny, při zachování jejich
příznivých účinků, podáním inhibitoru COX-2 spolu s Δ9-THC k léčbě neřešitelných
zdravotních stavů, jako je Alzheimerova choroba." http: // www.eurekalert.org/pub_release/201311/cp-pmm111413.php
"Nová vládou financovaná studie konopí/rakoviny SHOCKS vědecká komunita ..."
THC, hlavní psychoaktivní složka konopí, může ve skutečnosti změnit lidský genetický kód, aby
se zabránilo rakovině a zánětlivým onemocněním. Co?!!!! CO-CO !!! ????
Rick Simpson a jeho vrchní elf, český aktivista Jindřich Bayer, to říkají již mnoho měsíců a já
jsem byl zdvořilý, ale tajně se tomuto pojmu vysmíval, protože mi to připadalo jako hromada
hokusů (a kvůli dalším drobným technickým problémům) neshody, které jsem měl s jejich
perspektivou). . . Léky nemohou změnit DNA, že? Zjevně ŠPATNĚ! SVATÝ [BLEEP]! “ Alan
Gordon
"Pozadí: Kanabinoidy indukují silné myeloidní supresorové buňky (MDSC) odvozené in vivo."
Výsledky: Funkční MDSC indukovaný THC vykazuje odlišný expresní vzor miRNA. Závěr:
Specifická miRNA může hrát důležitou roli ve vývoji a funkci MDSC regulací cílových genů
zapojených do diferenciace myeloidních buněk. Význam: Výběr miRNA by mohl být důležitým
molekulárním cílem pro manipulaci aktivity MDSC u rakoviny a zánětlivých onemocnění. “
http://www.jbc.org/content/early/2013/11/07/jbc.M113.503037.short#ref-list-1
- Dobře, ať to znamená cokoli, toto přesahuje moji sféru odbornosti. Pravděpodobně to říká něco
jako kanabinoidy, které mohou léčit rakovinu, a dělají to nějakým způsobem pomocí modifikace
genu. A že je jako vždy zapotřebí dalšího výzkumu.
Říkám jen, že samotná myšlenka na hmotu je nejmenší částice hmoty a ropa může také opravit
myšlenky. Geny jsou stále příliš velké. Výzkum by se měl zaměřit na to, co kanabinoidy dělají s
nejmenšími částicemi našich těl, atomy, kvarky, strunami atd. Tam problémy začínají, v
nejmenších částicích, to je to, co musíte opravit, pokud chcete problémy opravdu vyřešit. JB

Informace o léčení jiných nemocí Kožní stavy

"Z mé zkušenosti s mojí v současné době zakázanou konopnou kosmetikou, ve které jsme
použili olej z průmyslových konopných pupenů, což je mnohem slabší ve srovnání s olejem,
který vyrábíte, jsme zjistili, že konopí je v podstatě lék na vše, protože jej lze použít téměř
na jakýkoli stav. Můžete to potvrdit?
Historie nazývá konopí všelékem, což znamená vše možné a v minulosti se používalo k léčbě
celé řady zdravotních problémů. Ze své zkušenosti s viděním konopného oleje používaného v
různých zdravotních stavech také konopí říkám všelék. Konopí je užitečné při léčbě prakticky
jakékoli nemoci nebo stavu; podporuje hojení celého těla bez poškození. Pro mě a mnoho dalších
se to stalo konečným lékem a pevně věřím, že nic lepšího neexistuje.
Ve světě, ve kterém dnes žijeme, se mnozí dokonce bojí jít na slunce, ale tento lék se dobře mísí
s takovými věcmi, jako jsou pleťové krémy a opalovací krémy, tak proč se schovávat ve tmě?
Nebylo by hezké jít znovu na sluníčko a užívat si života bez obav z věcí, jako je rakovina kůže?
Vsadíte se, že ano, a teď to všechno dokáže tato úžasná látka. “ Rick Simpson, Konopí:
Nejléčivější rostlina

Popáleniny
"Z osobní zkušenosti vím, že neexistuje lepší léčba těžkých popálenin než konopný olej." Pokud
je na popáleninu nanesen olej, bolest během několika minut zmizí a výrazně urychlí proces
hojení. Pokud by nemocnice používaly ve svých spalovacích jednotkách konopný olej, lidské
utrpení by se dalo výrazně omezit.
Když jsem poprvé začal vyrábět olej, přijímal jsem mnoho škodlivých léků předepsaných lékaři,
které ovlivňovaly moje schopnosti uvažování, takže moje myšlení nebylo příliš jasné. Tento
změněný stav způsobil, že jsem byl poněkud neopatrný, a to mělo za následek výbuch a požár,
který zanechal mou pravou ruku těžkými popáleninami třetího stupně.
Když říkám vážný, mám na mysli vážný, tři čtvrtiny mé pravé ruky se doslova roztavily a teď
visely v dávkách. Moje přítelkyně Leah sestoupila a poté, co se podívala na popáleninu, vzala
nůžky a usekla všechno mrtvé maso. Vím, že to zní hrozně, ale to, co odstranila, bylo mrtvé,
takže jsem ve skutečnosti nic necítil.
Za jedenáct dní jsem měl ruku úplně zhojenou a nezanechal žádné jizvy. Jediným způsobem, jak
jste mohli poznat, že jsem dokonce utrpěl zranění, byla přítomnost nové růžové kůže, která byla
viditelná, a dokonce i vlasové folikuly odrostly.
Nyní se podívejte, co se děje v těchto vypalovacích jednotkách, které poskytuje náš lékařský
systém. Děti i dospělí, kteří prošli těžkými popáleninami, zjistí, že jednotky popálenin jsou o
něco více než mučírny, které, jak se zdá, utrpení nijak nekončí. Tito pacienti jsou vystaveni
infekcím, mnoha bolestivým operacím zahrnujícím kožní štěpy a nakonec jsou obvykle stále
velmi zjizvení.
Esenciální olej z konopné rostliny je přírodní anestetikum a přírodní antibakteriální látka. Když
dáte olej z konopné rostliny přímo na popáleninu, do 5 minut bolest zmizí a začne hojení. Soudě
podle toho, co jsem viděl, jak tato látka uzdravuje popáleniny, které jsem utrpěl, a další, kteří
utrpěli podobná zranění, pevně věřím, že tento úžasný lék by mohl znovu vyrůst obličej nebo
jiné části těla těm, kteří utrpěli těžkou hořet.
Pokud olej dokáže znovu pěstovat moji ruku a nezanechává žádné jizvy, proč ne nohu nebo
dokonce obličej? Pokud by tedy ti, kdo provozují popáleninové jednotky, opravdu chtěli pomoci
svým pacientům a zmírnit jejich utrpení, možná je načase, aby začali používat něco, co funguje.
“ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina
"V neděli ráno jsem obdržel popáleniny 3. stupně vroucího oleje na prstech." Velké puchýře a
velmi bolestivé. Vzpomněl jsem si, že čtení RSO je úžasné pro hojení popálenin, a tak jsem to

zkusil. OMG, lidi, spálení úplně zmizelo za pouhých 40 hodin. Vůbec žádné známky toho. Na
blistry jsem nanesl lepší množství RSO, filé z čerstvé Aloe Vera a obvaz. Opakováno o 12 hodin
později. Třetí aplikace není potřeba. “ Bobbi
"Moje snacha smažila vepřové kotlety a v podstatě máčela prsty ve vroucím horkém oleji až k
prvnímu koleni a zbělely jako vařené kuře." Nasadili jsme na ně RSO a bolest zmizela asi za
minutu, potahovala je 2x denně RSO. Během několika dnů se velmi rychle uzdravili a vůbec
nedošlo ke ztrátě kůže nebo zjizvení. Je úžasné, že nyní máme trochu v kuchyňské ledničce,
takže pokud se někdo popálí (zejména děti), okamžitě použijeme RSO, není třeba cítit takovou
bolest, když máme přírodní rostlinu, která se o to postará . ” Debra
"Použil jsem to na silné spálení sluncem." Fungovalo to skvěle, viděl jsem to zahojit ránu nožem
za méně než týden. Léčí také halitózu. Používám to asi šest měsíců a úplně jsem vysadil léky na
záchvaty. Když jsem došel, dostal jsem menší záchvat. Mám štěstí, že mohu takto získat léky,
doporučuji také při bolestech nervů. “ Zvedák
"K topení používám kamna na dřevo, takže popáleniny na zápěstí mě doprovázely spoustu
chladnějších měsíců." Loni na podzim došlo k hlubokému opaření, ještě se neprobudilo. Předtím
jsem dostal olej RSO, takže jsem aplikoval kapku, zakryl popáleninu a za dva dny byla oblast
růžová, čistá náplast, vůbec žádný puchýř nebo spálený vzhled! Jsem 100%prodán! " Janine

Jizvy
"Viděl jsem popáleniny zahojené použitím tohoto oleje, které po sobě měly zanechat hrozné
jizvy." Ale poté zůstala jen zdravá růžová kůže a podle lékařského systému by takové věci
neměly být možné. V celé historii mělo konopí vždy pověst schopnosti uzdravovat rány a poté
zanechávat jen malé nebo žádné jizvy.
Dodal jsem tento olej mnoha lidem, kteří měli špatnou pleť a jizevnaté problémy na tvářích. Po
ošetření olejem bylo zlepšení jejich pleti ohromující. Dokonce i jizvy, které tam byly roky, lze
zcela nebo z větší části odstranit jednoduše ošetřením postižené oblasti olejem.
Toho lze dosáhnout v podstatě stejným způsobem, jakým by se jednalo o léčbu rakoviny kůže:
jednoduše naneste olej na jizvu a přikryjte obvazem. Opakujte to, dokud jizva nezmizí a včas,
ošetřovaná oblast splyne s okolní tkání.
Přišel jsem do kontaktu s mužem v České republice, který měl na tváři strašnou jizvu, která
vypadala, jako by ji způsobil meč. Poté, co ošetřil oblast olejem, jsem měl velmi těžké dokonce
říci, kde byla jizva. Z mého pohledu je možné pomoci těm, kteří byli znetvořeni strašením, a
léčba je bezbolestná, takže pokud máte ošklivou jizvu, teď víte, jak s ní zacházet. “ Rick
Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Vředy, bradavice, krtci
"Vředy v těle lze vyléčit požitím oleje." Nezdravé vředy, bradavice a krtky na těle lze odstranit
jednoduchým nanesením oleje a překrytím obvazem. Olej jde po nezdravých nebo mutujících
buňkách a ve většině případů je bezbolestně zničí. Poměrně často se bradavice a krtci mohou stát
nezdravými, kdy obvykle ztmavnou a začnou růst. Pokud máte něco takového k řešení, lékaři
mohou často problém odstranit, ale v mnoha případech se to prostě vrátí. Chcete -li rozumně
zbavit tělo takových věcí, zkuste tento lék.
V minulosti jsem dokonce léčil lidi, kteří trpěli plantárními bradavicemi na nohou a tento typ
bradavice vytváří kořeny, které lze obvykle vymýtit pouze rozsáhlou operací. Spíše než nechat
lékařský systém řezat vaše nohy na pásky, jednoduše naneste kapku oleje na hlavu bradavice a

přikryjte obvazem. Zkuste obvaz držet na místě asi tři dny, poté znovu naneste olej a další obvaz.
Obvykle poté, co jste to udělali třikrát až čtyřikrát, byly kořeny bradavice zničeny a hlava
bradavice prostě odpadla. Když se k léčbě tohoto stavu používá olej, to vše probíhá bezbolestně,
takže pokud trpíte bradavicemi plantážníka, proč procházet mučením, které pro vás má lékařský
systém na mysli, uzdravte se rozumným způsobem. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější
rostlina
"Klouby se mi lesknou na prstech a voilách, potřu trochou oleje, bolest zmizela." Minulý týden
jsem se popálil na hořící hlaveň, 3 palce černé, bublající kůže na vnitřní straně mého zápěstí.
Malé množství oleje, obvaz, o dva dny později, úžasná růžová kůže. Aplikováno znovu, totéž, o
dva dny později a bylo uzdraveno ... NAHORU Mi. ~ Děkuji !!!!! ” Janine
"Použil jsem olej ve stylu RSO na čarodějnici na tváři." 2 aplikace pokryté pobočníkem a je to
téměř pryč! “ Leslie
"Použil jsem olivový olej naplněný konopím na popáleniny a řezné rány a uzdraví se během
několika dní." Nikdy jsem nic podobného neviděl. Vím, že RSO by bylo ještě lepší. Konopí bylo
používáno k léčbě všeho, než naše vláda začala být chamtivá. “ David
"Docela dobře jsem se spálil na výfukové trubce a dal jsem trochu konopného oleje naplněného
výtažkem z hroznových jadérek a zahojilo se to za méně než týden a téměř žádná bolest ani
podráždění a ŽÁDNÉ SCARS!" Daniel
"Mám spoustu strachů z kožního onemocnění, že jsem dostal hrozné léky téměř 6 měsíců." Ó
překvapení! Několik týdnů po ošetření je moje kůže opět špatná. To je dobré vědět. Měl jsem na
ně hrůzu, léky, náladovou, suchou šupinatou kůži, pocení, můj bože, to bylo strašné. Doktora už
neuvidím. “ Nikki
"Vážený pane, jsem starý hippie ze 60. let a žiji v No. Calif. Hybernizuji různé Train Wreck a
White Widow po dobu 8-9 let s vynikajícími výsledky." Viděl jsem, že Rick také použil White
Widow.
Aktuálně pomáhám hospicovému pacientovi v rekonvalescenci, kdo byl/je? umírání na poslední
fáze MRSA podle pokynů mého starého lékaře Dr. Ronalda Sanda ... Začal jsem s ním tinktury,
které jsem vyráběl a dával sušenky jak z vody, tak z extrakce pupenů a jen z extrakce másla před
čtyřmi měsíci.
Další přítel pěstitelského bratra, se kterým navštěvuji Unity Church, mě teď před třemi týdny
obrátil na váš web. Začali Jasona na „JOY GREASE“ a prošel první trubkou a nyní je na druhé.
Před necelým měsícem měly jeho koule velikost velmi velkého melounu většího než softball ...
Od doby, co jedl moje pečivo a nyní přímo z „Magic Grease“, se každým dnem zlepšuje a jeho
gonády téměř zmizely zpět na normální velikost ... Prý na MRSA neexistuje lék ???
Jason měl velmi špatné velké proleženiny na zádech, protože nemohl ležet na boku ani na břiše.
Nyní mi říká, že ustupují, a když se náš lékař objevil s jiným týmem v závěsu, všichni nemohli
pochopit, proč nebyl mrtvý nebo proč se zlepšoval. Ještě jsem doktorovi neřekl o mé/naší léčbě
konopným olejem, ale brzy bude každý den ... Opravdu chci povolení od lékaře, aby nyní léčil
své vředy aktuálně olejem, nesouhlasíte ??? Pokud dokážeme zastavit MRSA u pacienta,
kterému zbývaly jen měsíce života, zamyslete se nad tím, co by to mělo nebo mělo říct, MĚLO
BY to říci lékařské komunitě. Mír a respekt, Craigu “
"Můj manžel měl 30letou jizvu po popálení, které vyžadovalo kožní štěp ... Tak jsem si řekl, aha,
další místo pro experimentování s tímto úžasným produktem." Měl méně než nulovou víru, že by
to něco udělalo ... Po několika aplikacích je to morfování, nyní má pigment tam, kde žádný
nebyl. Růst vlasů tam, kde za 30 let žádný nevyrostl. “ Rebecca
"Měl jsem popáleniny druhého stupně na celé tváři a pažích od požáru domu." Po dobu jednoho
měsíce jsem dal RSO smíchané s kakaovým máslem a sotva můžete říct, že jsem byl někdy
spálen. Je úžasné, jak rychle to funguje, a je to nejlepší lék proti bolesti, jaký jsem kdy měl. “

Amerikanisch
"Měl jsem krtka na temeni, který mě nedávno začal svědit." Aplikoval jsem kapku jednou denně
po dobu několika dní a krtek se skutečně začal zmenšovat! Mluvte o úžasných. ” Amanda
"Jsem věřící ... opravuje dnu ... musí to uvést jin a jang do rovnováhy, protože jsem si předtím
myslel, že jsem šťastný, ale v poslední době nacházím pocit štěstí pramenící hluboko uvnitř ...
Díky Ricku Simpsonovi." Irving
"Od svých 11 let (nyní je mi téměř 30) se na kůži vyvíjí druh houby, většinou kolem krku a
hrudníku." Tyto červené kulaté skvrny se na mé kůži objevují každý rok a já jsem si vzal vše, co
je potřeba k léčbě mého stavu pokožky. Léčba, kterou dermatologové předepisují, trvá 5–6 dní,
než tato místa odstraní, a dalších 5 dní, než je zcela odstraníte.
Jednoho dne jsem si všiml, že se tato místa začínají znovu projevovat, ALE tentokrát jsem se
rozhodl nanést na něj trochu konopného oleje ... a bylo to opravdu kouzlo !!! Aplikoval jsem to
pouze 2krát a skvrny jsou VŠECHNY pryč. Nevěřil jsem vlastním očím! Žádné další pilulky a
krémy a speciální šampony pro mě! Nyní jsem vyrobil kokosový olej naplněný konopným
olejem a budu ho nanášet ještě asi týden, abych se ujistil, že se skvrny znovu neobjeví. Děkuji
moc RS & JB za veškerou pomoc a informace, budu vám navždy vděčný. “ Ioanna
"V roce 2002 jsem měl hroznou nehodu." Po celém těle jsem měl tržné rány a přišel jsem o část
kosti v paži. Po kožních a kostních štěpech jsem byl téměř uzdraven a dostal jsem do ruky
infekci. Ukázalo se, že je to kostní infekce, a musel začít úplně od začátku. Z tohoto důvodu se
kdykoli nakazí/popálím (jsem svářeč) vždy nakazí. Minulý rok jsem dostal strašnou popáleninu z
parního potrubí při práci na břiše. Tím, že byl udržován v čistotě a používal olej, byl uzdraven
pouhým dotykem za TÝDEN! Moje malé popáleniny ze svaru mohou trvat 4-6 týdnů. Už ne s
mým olejem. Šroub Neosporin, používám OLEJ! “ Chris
"Jedovatý břečťan na mé ruce ... Vyrážka a popáleniny zmizely do 5 minut ... Žádné boule, žádná
vyrážka, žádná bolest ... Použil jsem jedno zrnko RSO s trochou kokosového oleje ... PĚT za pět
minut !!!" Estelle
"Dostal jsem jedovatý dub na obličej, po druhém dni to bylo od mého čela ke krku, velké svědivé
skvrny, syrové a nějaké krvácení z poškrábání." Smíchal jsem trochu oleje s trochou kokosového
oleje, aby se snadno roztíral. Oblékl jsem si a okamžitou úlevu od svědění a bolesti, do hodiny
byla syrovost a zánět pryč, druhý den ráno to nebylo vidět, pokud jste se opravdu nepodívali.
Určitě to zvedlo pár obočí a nakonec někteří skeptici viděli, o čem pořád mluvím. Léčivá síla
konopí! “ Cindy-lee
"Artritická psoriáza za méně než měsíc ... J" Giulliana
"Moje psoriáza zmizela poté, co jsem začal jíst ten olej ... Pouhé lokální použití oleje mi tolik
nepomohlo- nezmizelo úplně, dokud jsem ho nezačal používat orálně." Zatím se nevrátilo. Nyní
jsem na udržovací dávce, takže doufám, že to stačí na to, aby se psoriáza nedostala. Už téměř 4
měsíce nemám žádné známky. Doktoři mi řekli, že to nikdy úplně nezmizí a že se to „vyjasní“
jedině tehdy, když mi bude opravdu špatně a můj imunitní systém bude muset bojovat s dalšími
věcmi. No ... necítím se nemocný a kecy jsou PENÍZE! “ Lindsay
"Také vyléčená tendonitida za několik dní." I 7 měsíců staré zranění. Stačí jednou denně potřít
trochu hrnce másla nebo RSO na bolestivé místo. Úžasná sračka. Použil jsem RSO na
popáleninu 3. stupně minulou neděli-úterý, bez známky popálení po 40 hodinách léčby. Určitě
bych to chtěl použít, jakmile se to stalo. Ušetřilo by mi to hodiny velké bolesti a držení ledu na
něm. “ Bobbi
"Co to nemůže pomoci?" Díky mým studiím jsou možnosti nekonečné. Na tváři mám cystu na
pravé straně tváře. Pět dní po požití oleje (požití) se cysta rychle zmenšila. Olej byl vyroben z
mrazivých listů a malých pupenů, které byly nasáklé stále čirým. Směs seděla 2 týdny. První noc
po ropě měla moje cysta pocit mravenčení. O pět dní později pryč. Olej funguje. Existuje příliš

mnoho důkazů a věda za tím vším je úžasná. Existují chemické sloučeniny, které reagují na
všechny naše receptory v nervovém systému, je dílem přírody. Úžasné na tom je, že se to
všechno nachází v jedné rostlině. KONOPÍ. Je na čase zjistit, jak daleko mohou lidé zajít. Je čas
se vyvíjet. Dr. Danku “Jeremy
"Poprvé jsem udělal olej (napuštěný v kokosovém oleji) pro topickou léčbu zad staršího
souseda." Po celém těle měla boláky a svědilo to. Štěnice jsou vyloučeny, stejně jako svrab,
flees, skeetery a podobně, protože nebyla ovlivněna nikde jinde než na zádech a na její posteli
nejsou žádné známky činnosti tvorů. Víš, co udělal její syn ??? Matraci silně postříkal
chemikáliemi, aby se zbavil brouků, které neexistovaly. Dal jsem jí novou matraci s výslovným
návodem, že se NESMÍ stříkat. Musela jít do nemocnice kvůli krvácení z vředů a když tam byla,
vyjádřila problém se zády a víte, co jí lékaři řekli, aby udělala ??? Umyjte si vlasy a tělo pro vši,
ona nemá vši. Kdo si tedy myslíte, že ji budu poslouchat, abych jí pomohl? Doktoři? NE. Udělal
jsem olej, ošetřil ji záda a dochází ke zlepšení a uzdravení. “ Michele
"Ráno Scot, včera večer mluvil s mojí sestrou a ona říká, že je celá uzdravená !!!!! Lék jí vyléčil
pásový opar :) Říká, že se cítí báječně. Jen jsem si chtěl být 100% jistý, než jsem ti napsal.
Děkuji moc za vaši pomoc. “
"Dívce se šindelem se stalo něco jiného a nikdy rodině neřekla, co se stalo." Tady to je, právě mi
to poslala:
"Ahoj, právě jsem včera zjistil, že moje sestra měla před rokem růst štítné žlázy, ale neřekla to
naší rodině." Doktor jí podle všeho řekl, že to budou sledovat a pokud to poroste, budou
operovat. Nebyl dost velký na to, abych z něj mohl udělat biopsii. Minulý týden měla schůzku s
lékařem a zjistila, že nádor přestal růst. Věří, že lék zastavil růst. Není to nádherná zpráva?
Nadále to bere v naději, že její další schůzka prokáže, že ropa zabíjí nádory. Dám vám vědět, až
se to stane. “ Skot
"Včera jsem začala s léčbou ženy." Toto je její zpráva z prvního dne. Prostě úžasný! Zde je můj
první report:
Včera ráno jsem se probudil s ekzémem na rtu a nalil na něj trochu oleje. Píchání přestalo asi za
10 minut. Bolest zmizela za 30 minut. Otok byl za několik hodin dole. Puchýře na mém rtu jsou
dnes zhruba z poloviny pryč - normálně to trvá 2 týdny, než se uzdraví. Dýchání výparů z oleje
na mém rtu. Všiml jsem si, že bolest, která byla v mém pravém sinu několik týdnů, se zastavila A
můj nos přestal běžet. Od včerejška jen jednou kýchl Všiml jsem si, že moje únava nebyla tak
hluboká jako obvykle. Všiml jsem si, že jsem se cítil uvolněný a že úzkostná hrana byla pryč.
Večer pozorovaná snížená bolest těla - Normálně mě večer bolí tolik těla, že nemohu sedět
(bolest kotníku a svalů, bolest kolena/ramene/lokte/zápěstí/palce) se výrazně snížila).
S každou dávkou také dostávám velmi lehkou záři. Nemám potíže s prací nebo zaostřením a
neváhal bych řídit. Je mi úplně jasné, i když jsem dnes ráno zapomněl vzít Citicoline. Na Craisen
dávám ekvivalent asi půl zrnka oleje a beru to tak. “
Q. Ahoj JB! Chtěl jsem se tě na něco zeptat, zajímalo by mě, jestli by RSO pomohlo matčiným
popáleninám z radiace? Rozhodla se, že bude pokračovat v „konvenční“ léčbě, a teď má hruď,
bez dalších slov, v prdeli. Bolí to jen dívat se na to. Pamatuji si, že buď jste se vy nebo Rick
jednou popálili, tuším při přípravě RSO, a ukázali obrázky, jak olej funguje i na popáleniny. Bylo
by to pro ni dobré?
A. Ahoj, Enrique, samozřejmě jí na hrudník a záda namažte olej nebo konopnou mast.
Samozřejmě by měla jíst ten olej a vyhýbat se lékařům a všem ostatním podobným formám
zbytečného poškození. JB
"Moje máma (72) má asi 2 roky bolestivou popraskanou kůži na většině konečků prstů ... velmi

bolestivé." Doktor říká: "Ano, to přichází s věkem." Dufussi !!! Smíchali jsme velmi malé
množství oleje s aquaforem ... jedno ošetření, přes noc ... pryč! Její bolestivé praskliny jsou
zhojené a nadále jsou dobré déle než týden! ÚŽASNÝ!" Dolly
"Olej jsem použil na čerstvou otevřenou chirurgickou ránu." V září 2012 mi z tváře odstranili 2
nádory bazocelulárního karcinomu. Jeden byl velký a byl to nádor feeder, který to šířil. Také
vnitřní nádor v mé tváři byl poškrábán pro biopsii. Když jsem se dostal domů a odhalil svou
ránu, měl jsem v obličeji kráter.
První 4 dny jsem smíchal bambucké máslo a olej a nanesl. Pak jsem přešel na čistý olej a
nepřestal. Když jsem šel na pooperační schůzku, doktor, který si myslel, že budu mít plastickou
operaci, byl ohromen mým uzdravením. Rozhodl jsem se jí říct pravdu, že jsem nepoužil recept,
že jsem ho uzdravil konopným olejem. Slyšela o Ricku Simpsonovi a Phoenix Tears, nesoudila
mě a řekla, aby pokračovala v dobré práci.
Za měsíc jdu na svou druhou operaci, akční plán na hojení této rány ...
Konopný olej. Řeknu to tomuto chirurgovi? Na mé schůzce po operaci! V lásce a světle. " PattiJo
- Patti, pokud budeš pokračovat s olejem, nebude nutná žádná operace. Nebo v případě potřeby
odložte o dalších 60 g, ale pokud je to možné, držte se dál od chirurgie a lékařů. V mnoha
případech je to smutný předpoklad úspěchu léčby. JB
"Díky RSO se moje psoriáza téměř nevyskytuje." Už tři roky přijímám udržovací dávku a moje
kůže je jasná, moje mysl je jasná a nikdy jsem nebyl zdravější. “ Erica
"Viděl jsem někoho blízkého, jak použil Rickův olej na špatnou popáleninu, která by zanechala
ošklivou jizvu, a do týdne od nanesení oleje byla pryč a žádné stopy po jizvě nebo spálení."
Janice
"Nyní máme moji dceru na oleji." Má psoriázu na obou loktech, předloktí a na jednom koleni.
Udělal fotky na začátku. Dosud jsou suché šupinaté oblasti pryč. Kůže je červená, ale hladká
místo vyvýšené a zanícené. Menší plochy zvenčí se zcela vyčistily. Jsme přesvědčeni, že to bude
fungovat. Fotografujeme každý druhý den nebo když dojde ke znatelnému zlepšení. To vše za
méně než týden s použitím oleje lokálně. Děkuji mnohokrát za uvedení povědomí o tomto léku,
který nakonec uzdraví národy Ricka a JB. Sdílím příspěvky každý den a říkám každému, kdo
bude poslouchat. Začíná to zapadat. “ Ron
Otázka: Fungují tyto směsi na akné?
A. Jennifer, olej funguje na „všechny druhy kožních onemocnění“. To znamená včetně akné.
Všechno nejlepší, JB
"(Zjistil jsem o oleji) před 3 měsíci hledáním na internetu lék na akné a růžovku. Okamžitě se to
vyjasnilo! Přidávám iso olej do kokosového oleje, abych ho použil na obličej a krk jednou denně.
Můj manžel říká, že vypadám o 15 let mladší! Děkuji moc za sdílení těchto informací. Bůh vám
žehnej. Pokračuj v dobré práci." Toni
"Funguje to i na zarostlé chloupky na obličeji." Použil jsem to na svém 23letém synovi s
úspěchem ve 2 aplikacích. JEDNA LÁSKA." Patti-Jo
"Charlie jde." Žádné léky na bolest. Stojí vysoko. Jeho kroky jsou rovné a široké. Může běhat,
skákat a hrát. Jeho krk je téměř z 90 procent uzdravený. Takto to nevypadalo dva roky. Včera
snědl banán, pizzu, půl sendviče, smaženou rýži, jogurt a další. Nikdy tolik nejedl. (…)
Charlieho pravé koleno bylo nejhorší. Je to zhruba o 50 procent lepší. Levý je téměř úplně
uzdravený, kromě toho, že ho včera v noci svědil a puchýřoval zpět. Ale nic zásadního ...
Největší změnou je rána na krku a pod podpaží. Krk je téměř stejně uzdravený, stejně jako jeho
podpaží.

Před koupeli použiji malou kapku oleje do jeho g-trubice. Pomohlo také při bolestech kolen.
Pokud ho bolí kolena, dostane tu kapku. Nepřidávám žádný tylenol ani ibuprofen. To dělá trik.
Také si vyrábím vlastní mast. Mám vodní stroj, který filtruje vodu a odděluje zásaditou vodu od
kyselé. Vzhledem k tomu, že kyselá okysličená voda je tak dobrá pro pokožku a je také
antibakteriální, odeberu kyselou vodu a smícháním s methocelulózou vytvořím mast.
Přidám koncentrát, aby se vytvořila mast, která je jako konzistence vazelíny. Potřu tím jeho
obvazy a použiji ho na rány. TOTO samo o sobě má neuvěřitelný vliv na bolest, svědění a hojení.
Brzy vám pošlu fotky. Brala jsem je každou změnu. Myslím, že olej vydrží další měsíc, ale
jelikož to dělám poprvé, nejsem si jistý. Jsem nadšen. Jeho chuť k jídlu nikdy nebyla tak dobrá.
Včera snědl více jídla než celý rok. “ Trisha
"Hej, Ricku a přátelé, mám přítele, kterého tato bolest (asi 2 palce x 4 palce v průměru) na levé
lopatce trápí už 4 roky, viditelná infekce, bez strupů na místě, jen čistý hrubý otvor, pod
povrchem jste cítili tvrdou hrudku velikosti baseballu citlivou na dotek.
Topicky aplikoval olej 8krát za 7 měsíců s přibližně 2 víkendy také na vnitřní použití.
Chrasta s jizvami a jizvami je pryč, otevřená rána zjizvená a můj přítel se cítí požehnán, že měl
možnost použít olej. “ Rebecca
"Včera jsem si v práci pořezal prst na mixéru." Ve 3 hodiny ráno mě probudilo bušení prstu, že
jsem zkusil led, peroxid, neosporin. Nic nefungovalo. Stále pulzovalo. Pak jsem si vzpomněl, že
slyšení oleje pomůže buněčné regeneraci a zastaví bolest a uzdraví jizvy a kožní problémy, tak
proč to nezkusit. Vzal jsem tedy kapku a roztáhl ji po celé špičce prstu. Do 1 minuty bolest
zmizela na 80%. Do 30 min. Byl jsem schopen švihnutím prstu jen s malou bolestí, ale bez
skutečné bolesti. Jsem prodán. O 12 hodin později jsem znovu podal žádost a od té doby mě nic
nebolí. “ Rebecca
"Hej, Ricku, chtěl bych zachovat své jméno v tajnosti, kdybys náhodou zveřejnil toto (což mi
nevadí)." Moje přítelkyně měla opravdu drsnou výchovu a uchýlila se k podřezání zápěstí, když
se dostala do deprese, tento problém je roky a roky za námi, ale na jejím zápěstí stále zůstávají
docela nepříjemné jizvy. Je to extrémně viditelné a docela bublinaté. Je to první věc, které si
mnoho lidí všimne, když se s ní poprvé setkají. Nechtěla by nic jiného, než se jich zbavit.
Moje otázka tedy zní, pomohl by olej zbavit se jizev? Nebo alespoň pomoci, aby byly méně
viditelné? Miluji, co děláš, a přál bych si, abych věděl o oleji, když můj dědeček onemocněl
rakovinou, jsi hrdina všech životů, které jsi pomohl zachránit! “
- Vážený XXX, začněte topicky aplikovat olej na jizvy, s největší pravděpodobností zmizí během
týdnů nebo měsíců. Také bych ji dostal na olej, také to pomůže s její PTSD ze všech těch
vzpomínek na to, čím prošla, a také to zlepší kvalitu jejího spánku. Pokud vám to nevadí,
pořizujte fotografie a videa, jizva opravdu zmizí - buď úplně, nebo budou jen stěží vidět. S
pozdravem Jindřich Bayer
"Ahoj Rande, mám stejný problém s vředy na nohou." Nejprve proto, že jsem byl pre-diabetik.
Ale zjistil jsem, že jsem velmi citlivý na štěnice a kousnutí komárů. Nalil jsem na ně olej, přes
noc nasadil náplast a kousnutí se uzdravilo. “ Michelle
- To, co olej dokáže při štípnutí komárů nebo klíšťat, je prostě úžasné. Zkuste to a uvidíte, proč
říkáme, že by nikdo neměl opouštět svůj dům, pokud na sobě nemá olej. Olej má tolik použití, že
je nezodpovědné snažit se bez něj žít. JB
"Sněz ten olej ... Olej jsem brala dva měsíce, psoriáza byla téměř z 80% čistá a nemusím
používat vůbec žádný lék ... A taky mi odstranil artritidu ..." Giuliana
"Použil jsem směs konopného olivového oleje a za týden se mi začala lupénka čistit." Bohužel
jsem měl jen málo a neměl jsem dost na to, abych to pojal více interně i externě. POZORUJTE,
neměl jsem ani skutečné RSO, ale konopný olej vyrobený na olivovém oleji. “ Teemu

- Doufejme, že brzy dostaneš další olej, Teemu. Nejlepší je použít ho lokálně ke kontrole
symptomů a také k požití oleje, chcete -li také odstranit základní příčinu problému. Všechno
nejlepší, JB
"Funguje to dobře na kousnutí komárů a bolesti zubů." Moje dcera byla pokousána, nežertovala,
nejméně 50krát komáři za 15 minut BEZ VYPNUTÍ! Hluboce brouk brouk stříká dál. Vyzkoušel
jsem banánovou slupku, deodorant, aloe vera, dermaplast a hydrokortizon. Nic z toho nesnížilo
otok (je alergická na kousnutí komárů, které silně bobtnají) ani jí neposkytlo úlevu. Ze zoufalství
jsem vyškrábl pryskyřici z odpařovače, smíchal ji s trochou kokosového oleje, aby se snáze
roztírala a „namazala“ jí nohy. Asi po půl hodině všechny otoky zmizely, a zatímco měla stále
červené tečky na místech, kde ji kously, neobtěžovaly ji, vyhnul jsem se podání Benedrylu.
V ústech se mi vytvořil absces a zabalil jsem pryskyřici z vape kolem postiženého zubu a znovu
asi do půl hodiny otok ustoupil a byl jsem schopen ji vyléčit, protože od té doby s tím nebyly
žádné problémy. Pro jistotu jsem to ale zabalil dva dny. Nyní mohu říci, že balení pryskyřice
(pokud máte Vapir No2 uvnitř kužele, kde měníte obrazovku, sbírá téměř čistý hash,
koncentrovaný také.) Kolem zubu jsem se dostal neuvěřitelně vysoko, pravděpodobně výše, než
jsem kdy v životě byl .
Dokonce jsem psal svému manželovi z obývacího pokoje, abych ho požádal o pomoc při vstupu
do ložnice. Sublingvální léky fungují lépe, což je důvod, proč v ER, pokud mají podezření na
infarkt, stříkají nitro pod váš jazyk. Nyní je však vše v pořádku, nezemřel jsem na předávkování,
nevzbudil jsem se strašně hladově a nejlépe ... nemusel jsem brát velké množství Tylenolu nebo
Advilu a ještě více poškodit svůj žaludek a játra.
Vím, že pryskyřice není nejúčinnější způsob, a ani jsem si nebyl jistý, jestli to bude fungovat, ale
bylo to to, s čím jsem musel pracovat, protože žiji v nelegálním státě. Usoudil jsem však, že to
nemůže bolet. Nemůžu se dočkat, až budu žít ve stavu, kdy budu moci volně pěstovat svůj
vlastní organický výchozí materiál nejvyšší možné kvality, vyrábět vlastní olej a léčit sebe i
celou svou rodinu ... včetně mé téměř 2leté dcery, která byla minulý rok si prošla peklem,
protože nikdo nemůže přijít na to, co jí je.
Myslí si, že teď má poruchu bílkovin, ale to je jen další věc, kterou kolem sebe házejí, protože
nemají ponětí, co je ve skutečnosti špatně. Dostat ji na ropu jí může jen zachránit život.
Rád bych měl přesnou diagnózu, abych věděl, co léčím, ale v konečném důsledku chci, aby se
moje dítě cítilo lépe, a pokud to znamená podpořit konvenční společnost, pak to udělám. “ Sára
"Děkuji za to, co jsi udělal, nestačí." Sedím tady s olejem na svém jedovatém dubu. NIKDY
bych to bez tebe nezkoušel. V loňském roce to trvalo více než 2 měsíce, když jsem se dotkl
téměř 100% mého těla, protože někdo zahájil palbu, takže to teď dostanu všude a ještě hůře se
říká, protože tomuto nevytváříme imunitu.
Před dnem to vyskočilo. Olej včera v noci svědění vůbec nezastavil. Nicméně vidím, že to denně
léčí jizvy, takže mám víru. Dnes ráno, 24 hodin po 1. aplikaci, vidím, že to fungovalo a
uzdravuje jakoukoli zraněnou kůži z mého škrábání. Věřím, že s trochou pasty z oxidu
zinečnatého na mém oleji jsem právě našel pomoc 1# pro jedový dub.
Vlastně se nemůžu dočkat až do příští sezóny, abych zjistil, jestli se snad ropa uzdraví, aby tento
problém vyřešila na celý život. Dám vám vědět. Nebylo by to skvělé? Ještě jednou díky za
všechno, co děláš. “ Rebecca
- Olej to může také opravit. Je to lék nebo kontrola všech zdravotních problémů. Čím dříve se
použije, tím dříve opraví to, co je třeba opravit, a to je asi tak všechno, co k tomu patří. JB
"Chci, aby lidé věděli, že RSO vyčistilo obrovský puchýř, kterému se můj manžel dostal na patu,
když tak dlouho ležel v posteli, protože byl tak nemocný." Nalil jsem na to olej a do týdne to
bylo pryč. Úplně jsem se bál, že se z toho vyvine něco mnohem vážnějšího. Zakrylo mu to celou
patu. Děkuji Ricku Simpsonovi za vše, co děláte. “ Susan

"Jako mechanik jsem použil olej na několik docela špatných řezů a máte 100% pravdu ... Hojí
kůži rychleji než cokoli jiného." Cory
"Vyléčil jsem svůj HPV za dva týdny pouze třemi topickými aplikacemi." Miles
"Právě teď léčím ošklivého krtka, který zčernal." Každé ráno nanesu velkorysé množství přímo
na krtek a poté přikryjte náplastí. Za 3 týdny vidím, jak se krtek zmenšuje. Funguje to. Také
každý den trochu jím ... jaký rozdíl v energetické hladině. LÉKAŘSKÁ BLAHOST
KONOPÍ !!!!!!! ” Beau
"Přiznávám se ... jsem nemotorný ... Mám ve zvyku strkat si prsty vidle do nohy." RSO přímo na
místě, krytí náplastí, bolest zmizela během několika sekund, uzdravila se za 3 dny. “ Vřes
"Viděl jsem mnohem méně účinnou balzámovou verzi oleje, která zničila psoriázu za několik
dní, snížila otok vaječníků 1. den v období za 20 minut a předcházela vzniku jizev a bolesti při
okamžité aplikaci na menší popáleniny." Opravdu mě zajímalo, co by ten olej mohl udělat ...
“Beres
"Měl jsem jeden z nejhorších případů atletické nohy, když mi bylo 10, přál bych si, abych měl
olej." Ale teď to mám. Po 47 letech je vše v pořádku. Léčí téměř všechno. ” Donald
"Moje snacha smažila vepřové kotlety a v podstatě máčela prsty ve vroucím horkém oleji až k
prvnímu koleni a zbělely jako vařené kuře."
Nasadili jsme na ně RSO a bolest zmizela asi za minutu, potahovala je 2x denně RSO. Během
několika dní se velmi rychle uzdravili a vůbec nedošlo ke ztrátě kůže nebo zjizvení.
Je úžasné, že nyní máme trochu v kuchyňské ledničce, takže pokud se někdo popálí (zejména
děti), okamžitě použijeme RSO, není třeba cítit takovou bolest, když máme přírodní rostlinu,
která se o to postará . ” Debra
"Měl jsem malou dávku hrudek na lokti, ošetřil jsem je olejem ... O týden později jsem měl loket
hladký a žádné boule ... Myslím, že to byly bradavice, ale protože nevěřím na lékaře, nemohl
jsem." neřeknu ti to jistě. " Carla
- Bez ohledu na to, co je s vaší pokožkou v nepořádku, jednoduše naneste olej, překryjte ho
náplastí a znovu naneste olej každý den nebo dva, nebo když opasek spadne. Popáleniny,
bradavice, ekzémy, lupénka - oleji je jedno, co to je a napraví to, jen tomu dejte čas a olej. JB
"Můj přítel měl na tváři cystu a po několika dnech užívání oleje zmizel." A polykal to, aniž by to
používal lokálně. “ Jonathane
"Není to onkologický pacient, ale na patě jsem měl infekci, která nereagovala na léčbu."
Dokonce jsem na tom nechal pracovat techniku péče o ránu ... dostal infekci, aby se přestala šířit,
ale stejně se to nezahojilo. Namazal jsem na to olej a za JEDEN den bylo zarudnutí menší.
Druhý den a zarudnutí zmizelo. Den třetí a infekce opět vypadá jako kůže! Nádherný léčivý olej!
“ Tammie
"Pracoval jsem pro bazénovou a lázeňskou společnost ... jsem celý den se světlou pletí." Na
tváři, hlavě a paži se mi objevila šílená místa, která byla vždy z okna řidiče. Olej tato místa
vyčistil během několika týdnů! Nyní přijímám 5 gramů čistého THC každý den, abych pomohl
bojovat s jakoukoli nemocí a udržovat svůj imunitní systém silný. BTW nikdy bez chřipky!
Odmala žádná chřipka. “ Sojka
"Vím, že tady kluci vždy říkají, že používejte čisté RSO, a já jsem opravdu velkým fanouškem
těchto věcí." Chtěl bych však lidem sdělit, že infuze kokosového oleje vyrobená z listů cukru pro
nás zcela nahradila neosporin, takže jsem tyto věci nemusel kupovat 2 roky. Funguje to lépe a
rychleji a můžu to promazat lidem po rukou a obličeji a nemusím se bát, že by onemocněli,
kdyby to náhodou snědli. “ Tina
- Tino, nic nefunguje lépe a rychleji než čisté RSO, ale vím, co se snažíš říct. Samozřejmě, že

méně účinné formy konopné medicíny dokážou také zázraky. Problém je v tom, že úspěch není
tak spolehlivý jako u neředěného nejsilnějšího RSO.
Konopná kosmetika brzy nahradí většinu aktuálně dostupné kosmetiky, a to poté, co ženy zjistí,
co může olej pro jejich krásu udělat. Konopný olej, kokosový olej a bambucké máslo jsou mými
oblíbenými nosiči, ale lze použít cokoli, co je místně oblíbené, a přidat do toho olej. 20-30%
RSO v krémech dělá zázraky, ale 0,01-1% může být také velkým přínosem pro méně závažné
podmínky a každodenní údržbu. JB
"Moje přítelkyně je velmi alergická na štípnutí komáry a včera v noci měla jeden na svém
chrámu ... bylo to obrovské, každopádně jsem navrhl získat náplast a dát na kousnutí RSO, které
jsme vyrobili z konopných listů." Dnes ráno, když jsme se probudili, boule úplně zmizela. “
- Děkuji, Jimmy. Jsem si jistý, že tato informace pomůže mnoha lidem. Sezóna komárů je tady. A
olej funguje také jako repelent, zkuste to. Vždy je lepší zabránit vzniku problémů, přestože je tak
snadné je opravit olejem. Olej lze použít lokálně na cokoli, co svědí, pálí nebo bolí. Čím dříve
olej použijete, tím dříve mohou problémy zmizet. Pamatuj si to. JB
Otázka: Jak dlouho může olej vydržet? Navždy? Jaké je nejlepší úložiště, lednice, mraznička,
spíž? Dík.
A. Ve injekční stříkačce a pokud je uchováván na tmavém chladném místě, vydrží olej roky,
zvláště pokud se vám podaří chránit olej před návštěvami a rodinou, zejména před ženami,
protože se zdá, že je rádo přijímají olej ještě více než muži.
V okamžiku, kdy se ženy ve vaší rodině dozvědí o omlazujících účincích oleje a o tom, co dělá s
vráskami, nebudete se muset starat o to, jak dlouho olej vydrží, vždy se velmi rychle nají nebo
použije lokálně. Pokud chcete zachovat své zásoby oleje, neříkejte ženám, že kosmetika s 20–
30% oleje udělá s jejich pletí zázraky a bude vypadat tak mladě, jak je to fyzicky možné, jinak
vám ji prostě vezmou ne bez ohledu na to, co se pokusíte říci nebo udělat, a nebudete se muset
starat o to, jak dlouho olej vydrží.
Toto není (míněno jako) sexistický komentář, pouze informuji o tom, co jsem viděl mnohokrát,
je to jen pozorování a pokus upozornit na to, co může olej udělat pro vaši pleť bez ohledu na
pohlaví. JB
"Kdyby ženy věděly, že to zvrátilo stárnutí pokožky a opravilo poškozenou kůži (jako v případě
této osoby), podpora legalizace konopí by šla přes střechu!" Celá ekonomika vzkvétala díky
potlačení této úžasné přírodní medicíny a my všichni ji budeme sledovat, jak se rozpadá, jak se
stále více lidí stává informovanými a jednoduše začíná sami sebe léčit. “ Gil
Otázka: Aplikujete si ji na obličej na ošetření vrásek> nebo ji užíváte orálně nebo obojí? “ Toni
A. Obojí pro dosažení nejlepších výsledků, ale pouze lokální aplikace může udělat hodně. JB
"Četl jsem vrásky?" Pomáhá VRÁSKÁM? : 0 ”Margie

Chronická bolest
"Pokud máte správné odrůdy na výrobu oleje, není pro úlevu od chronické bolesti nic lepšího než
konopný olej." Oleje z mnoha druhů konopí jsou nádherné přírodní léky proti bolesti, které
nejsou návykové ani škodlivé. Lékařský systém poskytuje pacientům s chronickou bolestí
nebezpečné, návykové a škodlivé léky ke kontrole jejich bolesti. Uznávám, že takové léky jsou
do určité míry účinné, ale v podstatě vše, co dělají, je maskování bolesti a neposkytování
žádného léčivého účinku. Když užíváte konopný olej na chronickou bolest, nejenže snižuje
bolest, ale ve skutečnosti jde do práce a snaží se uzdravit příčinu vašeho utrpení. Pro každého,
kdo trpí chronickou bolestí, je konopný olej zdaleka nejlepší léčbou, protože není návykový a
nepoškozuje zbytek vašeho těla.

Viděl jsem lidi s rakovinou kostí v agónii, když morfin a všechny ostatní léky proti bolesti, které
lékařský systém používá, nemohly jejich bolest zabít. Konopný olej to ale dostal pod kontrolu
během několika hodin a dokázali se z těchto škodlivých látek velmi rychle dostat s několika
abstinenčními příznaky. Také jsem poskytl tento lék mnoha pacientům s chronickou bolestí a
některé výsledky byly opravdu úžasné. Nebylo pro mě neobvyklé, že jsem hned druhý den
dostával zprávy od lidí, které mi říkaly, že už netrpí.
Jak jsem řekl, konopný olej má schopnost odstraňovat bolest, ale také pracuje na uzdravení své
příčiny. Opět jde o to, dostat se z těchto nebezpečných návykových farmaceutických léků co
nejrychleji a nahradit je používáním tohoto oleje. Realisticky neexistuje srovnání mezi
konopným olejem a léčivy. Většina léků proti bolesti dodávaných naším lékařským systémem je
nebezpečná, návyková a smrtelná, zatímco konopný olej nepředstavuje pro pacienta žádnou
závislost ani nebezpečí.
Pokud pacient užívá morfin nebo jiné opiáty k potlačení bolesti, doporučuji mu začít dávkami o
velikosti kousku sušené rýže s krátkým zrnem. Poté co nejrychleji zvyšte množství, které
přijímáte, a zároveň snižte příjem těchto látek, dokud již nebudete dále potřebovat farmaceutika.
Existuje obrovské množství lidí, kteří léta užívají léky, které jim lékaři předepsali, a udělali jen
málo nebo vůbec nepomohli. Pokud chcete vědět, jaké to je, cítit se znovu dobře, zkuste olej a
nechte šílenství lékařského systému za sebou. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Bolesti zad, skolióza
Měli jste nějaké pacienty, kteří zažili úlevu od bolestí zad nebo skoliózy?
„Producent našeho dokumentu„ Run from the Cure “Christian Laurette trpěl roky skoliózou. Asi
před třinácti lety lékařský systém nabídl operaci, ale dali Christianovi jen 50/50 šanci znovu
chodit. S takovou šancí cítil, že jeho jedinou alternativou je žít s bolestí. Téměř denně by se
zhroutil v agónii ze skoliózy a víceméně se přesvědčil, že nic nemůže pomoci. Poskytl jsem mu
trochu konopného oleje a během několika hodin mi oznámil, že už žádné bolesti zad nezažil.
Vysvětlil jsem mu, že svůj život prožil s podmínkou, která mu nedovolí cvičit tak, jak by měl
normální člověk, a proto měl zadní svaly velmi slabé. Jak se očekávalo, Christian po užití oleje
podle pokynů nyní funguje normálně bez bolesti, posílily se mu zádové svaly a nyní může delší
dobu bez oleje. Christian je jen jedním z mnoha lidí s problémy se zády, kteří našli účinný lék
nebo kontrolu pomocí tohoto léku ke zmírnění jejich nepohodlí. Podle mě není potřeba, aby
někdo procházel životem v neustálém stavu agónie. Pokud máte problémy se zády jakékoli
povahy, jsem si jist, že použití tohoto léku bude velkým přínosem pro většinu, kteří mají tyto
stavy. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Cukrovka
"Diabetici, kteří byli právě diagnostikováni, se obvykle dají celkem snadno vyléčit a během
chvíle jsou často bez této choroby." Ale u pacientů, kteří mají tento stav po dlouhou dobu a trpěli
následky nemoci roky, to bude často trvat déle. Dokonce i u těžce poškozených pacientů, pokud
je kvalitní olej správně přijat, často do šesti týdnů již nepotřebují inzulín. Bohužel poškození,
které tato nemoc v našich tělech způsobuje, může trvat podstatně déle, než se uzdraví, ale
vzhledem k času lze většinu z nich také opravit.
Zdá se, že olej má často schopnost poměrně rychle omladit slinivku, takže může opět správně
fungovat. Nejprve jsme to dokázali na diabetikovi, kterého jsem léčil na rakovinu. Na konci
léčby rakoviny na deset dní úplně odešel z oleje. K mému překvapení jeho hladina cukru v krvi

zůstala normální a jedl mnoho věcí, které by diabetik neměl. Tento muž byl diabetik více než
třicet let a denně si dával dvě injekce inzulínu. Poté, co si deset dní nevzal žádný olej a hladina
cukru v krvi zůstala normální, bylo zřejmé, že jeho slinivka musí znovu správně fungovat.
Vždy říkám pacientům, že nejsem lékař, ale myslím si, že by bylo v jejich nejlepším zájmu,
kdyby se mohli zbavit chemických léků, které používají na jiné stavy. Poměrně často mohou
některé léky bránit účinnosti léčby olejem a použití oleje tyto léky obvykle stejně nahradí.
Měl jsem zprávy od pacientů, kteří trpěli diabetem 1. i 2. typu, které uváděly, že je olej úspěšně
léčil. Například jsem se setkal s pacienty, kteří si injekčně podávali inzulín třicet let, a po
spuštění oleje do šesti týdnů už tyto injekce nepotřebovali. Současně další zprávy, které jsem od
některých obdržel, uváděly, že byly úspěšné pouze ve snížení příjmu inzulínu. Ale také uvedli, že
s použitím oleje to také udělalo další úžasné věci, které zlepšily jejich celkové zdraví.
To, jak se na to dívám, zbavit se inzulínu a nechat pankreas znovu kontrolovat hladinu cukru v
krvi, je cíl. Přesto, i když to nelze zcela dosáhnout, účinky oleje budou pro pacientovo tělo stále
velmi prospěšné. Protože toto onemocnění způsobuje problémy s krevním oběhem a další
komplikace, často není možné infekci způsobenou zraněním vyléčit pomocí lékařských systémů,
takzvaných konvenčních metod. Pokud například diabetik dostane infekci na nohu a ta se
odmítne řádně zahojit, nakonec lékařský systém odpoví na odstranění nohy nebo alespoň části,
která se nakazila.
Osobně jsem věděl o diabeticích, kteří si to nechali udělat, a během chvilky obvykle potřebují
další odstranění, protože infekce stále pokračuje. Jak strašná vyhlídka pro diabetika je a co je
ještě horší, je skutečnost, že tyto operace jsou zcela zbytečné.
V té době jsem nevěděl nic o léčivých schopnostech konopné rostliny a jediné, co jsem mohl
dělat, bylo sledovat agónii, kterou tito pacienti museli prožívat; ale od té doby jsem se konečně
dozvěděl pravdu. Pokud se olej používá zevně, uzdraví diabetické vředy za velmi krátkou dobu,
takže si dokážete představit, jaké výhody diabetik při požití této látky získá. Tyto informace
zpřístupňuji už roky, ale přesto se lékaři rozhodli ignorovat používání tohoto léku a nadále
zmrzačovat své pacienty. To je jeden z důvodů, proč nemám využití pro lékařský systém a
všechny tyto takzvané lékaře, kteří se živí naším utrpením.
Po ošetření olejem se mnoho diabetiků, kteří již léta drží omezené diety, chová jako dítě v
cukrárně. Najednou mohou znovu jíst jídla, která by diabetik neměl a někteří pacienti budou mít
tendenci se nadměrně dopřávat. Jak čas pokračuje, olej může zvrátit poškození, která byla
způsobena na tělech diabetiků, jako je špatná cirkulace atd. Olej také uzdraví ty ošklivé infekce,
se kterými se diabetici musí rozumně vypořádat, az toho, co máme svědkem je, že vysoce
kvalitní konopný olej je účinný při léčbě všech typů diabetu. “ Rick Simpson, Konopí:
Nejléčivější rostlina
"Olej omlazuje slinivku a věřte nebo ne, pak často začne produkovat inzulín i po letech
nečinnosti." Mnoho pacientů může přestat střílet inzulín po několika týdnech na oleji. Olej také
pomáhá léčit nebo kontrolovat všechny ostatní problémy související s diabetem v těle.
Olej bych snědl a/nebo použil v čípku. Kouření nebo odpařování může také pomoci snížit
hladinu cukru v krvi, ale účinky jsou ve srovnání s požitím oleje velmi omezené. Olej bych
používal topicky na diabetické vředy, jednoduše naneste olej, překryjte obvazem a opakujte to
každé tři dny, dokud se vřed nezhojí. Smíchal bych konopný olej s extraktem a používal ho k
masážím, které podpoří krevní oběh a pomohou předcházet otokům a dalším nepříjemnostem.
Do své stravy bych také zařadil konopná semínka a konopný olej. “ JB

Srdce, krevní tlak

Měli jste nějaké užitečné zprávy o konopném oleji a srdečních stavech?
"Pro ty, kteří mají problémy se srdcem a začínají s léčbou olejem, by si měli být vědomi toho, že
olej může často zvýšit srdeční frekvenci pacienta, dokud se s jeho používáním neztotožní."
Zvýšení srdeční frekvence je obvykle jen mírné, ale mám pocit, že by pacient měl vědět, že se to
může stát.
Tento lék je účinný při snižování hladiny cholesterolu a zlepšuje krevní oběh, takže by sám o
sobě byl velkým přínosem pro srdce pacienta. Jistě, srdce je životně důležitý orgán a podle
našich zkušeností může konopný olej omlazovat životně důležité orgány. Ačkoli jsem nikdy
neřekl lidem, aby přestali užívat léky na srdce, mnozí tak učinili bez škodlivých účinků. Mám
pocit, že účinek konopného oleje na srdeční stavy vyžaduje další výzkum, ale z toho, co jsme
viděli, se zdá, že tento lék je pro srdce velmi prospěšný.
Může olej regulovat krevní tlak?
Konopný olej dokáže regulovat krevní tlak. Sám to používám, abych mi pomohl spát a regulovat
vlastní krevní tlak. Při zahájení léčby konopným olejem říkám pacientům, kteří již užívají léky
na tento stav, aby pečlivě sledovali svůj krevní tlak. Většina, kteří používali farmaceutika ke
kontrole krevního tlaku, je již při zahájení léčby konopným olejem nevyžadovala.
Protože konopný olej snižuje krevní tlak, každý, kdo se pokusí pokračovat v používání svých
farmaceutických léků na krevní tlak, pravděpodobně zjistí, že kombinace těchto dvou sníží jejich
krevní tlak příliš nízko. Je dobré se této situaci vyhnout a s využitím dnes dostupných
přenosných testerů krevního tlaku to lze snadno dosáhnout.
Může pomoci s dalšími chorobami vnitřních orgánů?
Z toho, co jsem viděl při používání konopného oleje, lze mnohé stavy vnitřních orgánů a
související problémy kontrolovat nebo léčit. Když se vnitřní orgán omladí a uzdraví, může znovu
obnovit své povinnosti v našem těle. Osobně si myslím, že mnohem smysluplnější je omladit
naše vlastní životně důležité orgány pomocí tohoto oleje, než podstoupit transplantaci orgánu se
všemi souvisejícími nebezpečími a poté strávit zbytek života užíváním léků, aby orgán ne být
odmítnut. V některých případech může být jedinou odpovědí transplantace orgánů, ale pokud by
byl tento lék správně použit k omlazení životně důležitých orgánů, domnívám se, že
transplantace by byla mnohem menší potřeba. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina
"Srdce je vnitřní orgán a olej omlazuje životně důležité orgány." Když pacienti začnou používat
olej, obvykle sníží dávky léků na srdce na polovinu a většina z nich přestane léky používat,
jakmile cítí, že je mohou přestat používat. Olej je velmi prospěšný pro srdce.
Olej dokáže velmi snadno regulovat krevní tlak a arytmii. Obvykle snižuje krevní tlak, takže ti,
kteří používají léky na krevní tlak, by měli být s používáním oleje opatrní, dokud si na něj
nezvyknou. Kombinace léků na krevní tlak a oleje může způsobit příliš nízký tlak, a proto je
vhodné monitorovat krevní tlak pomocí testeru krevního tlaku. V mnoha případech olej mírně
zvyšuje srdeční frekvenci.
Tato oblast vyžaduje mnohem více výzkumu, takže pacienti by při zahájení léčby olejem měli
dodržovat zdravý rozum, ale měli by také zůstat v kontaktu se svým lékařem, aby se ujistili, že
srdce.
Pacienti se srdcem by měli zkontrolovat elektrické vedení ve svém domě nebo zaměstnání.
Srdce pracuje na elektromagnetických impulzech, a proto by se měli co nejvíce vyhýbat pobytu v
elektromagnetických polích.
Olej bych snědl a také bych ho použil do čípků. Pokud jde o aktuální aplikaci, nikdy to neublíží,
ale nemohu říci, jak přínosná je v tuto chvíli. Jako vždy bych konopí používal všemi možnými

způsoby. Do svého jídelníčku bych také zařadil konopná semínka a konopný olej, o semenech i
oleji je známo, že mají velmi příznivé účinky na mnoho srdečních chorob.
Kdybych byl lékařem a měl bych provést operaci srdce nebo transplantaci srdce atd., Pokusil
bych se omladit orgán nejméně 60 g oleje. Pokud by 60 g nepřivedlo pacienta do dostatečného
zdravotního stavu, olej bych mu i nadále dával. “ JB

Astma
"I kouření v hrnci je prospěšné pro mnoho pacientů trpících astmatem, ale požití oleje nebo jeho
odpaření je mnohem účinnějším a léčivějším způsobem léčby tohoto stavu." Použití oleje ve
formě čípků je také velmi účinné pro ty, kteří mají problémy s dýcháním, a proto by tato metoda
mohla být také přínosem. Známe mnoho lidí s astmatem, kterým pomohlo používání tohoto léku,
a mohu upřímně říci, že si nejsem vědom žádné účinnější léčby tohoto stavu. Dokonce i ti, kteří
trpí takovými věcmi, jako je CHOPN, byli svědky úžasných zlepšení jejich schopnosti správně
dýchat s použitím tohoto léku. Pokud máte problémy s dýcháním, vyzkoušejte olej a jsem si jist,
že nebudete litovat. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina
"Dalo by se očekávat, že odpařování oleje je nejlepší léčba astmatu nebo dýchacích problémů."
Překvapivě jsme zjistili, že čípky z konopného oleje jsou extrémně účinné při otevírání
dýchacích cest. Obvykle do 30 minut poté, co si pacient vezme čípek, uvedou, že mají pocit, jako
by se jim otevřely plíce, a mohli dýchat mnohem snáz. Samozřejmě, jako u každé jiné nemoci,
bych spolkl standardní dávku 60 g po dobu tří měsíců a pak bych zůstal na gramu denně, dokud
bych se necítil úplně zdravý. Pak bych samozřejmě zůstal na udržovací dávce po celý život. Olej
bych používal orálně, lokálně na krk a hrudník a ve formě čípků. “ JB

Děti a olej
Zvláště matky si budou dělat starosti, jestli je bezpečné dávat olej dětem. Je to tedy bezpečné?
"Konopný olej považuji za naprosto bezpečný při léčbě dětí všech věkových skupin, které trpí
rakovinou a jinými nemocemi." Opravdu nevím, jak mohou lékaři ošetřující malé děti na
onkologických oddělení žít sami se sebou. Copak nevědí, jaké škody způsobují těmto malým
svým radiačním, chemickým a jiným škodlivým, jedovatým chemikáliím?
Každý, kdo někdy studoval medicínu, zná účinky takových léčebných postupů a je si vědom
skutečnosti, že s mnohem větší pravděpodobností způsobí smrt při použití těchto léčebných
postupů než při léčbě. Pokud si rodiče udělají čas jen na to, aby plně porozuměli tomu, co
lékařský systém zamýšlí udělat s jejich dětmi, jsem si jist, že většina by je raději nechala ošetřit
konopným olejem, protože je to přírodní látka, která se bezpečně používá a nezpůsobí žádné
poškození dítěte.
Když vím, co dělám o zdravotnickém systému, nikdy bych je nenechal dostat do rukou žádné
moje dítě. V případě, že by se mě někdo pokusil přinutit k něčemu jinému, situace by se
okamžitě skutečně velmi ošklivá.
Myslím si, že je přirozené, že každý rodič bude chtít chránit své děti a vyhýbat se jim. Pokud
bych si myslel, že lékařský systém představuje jako rodič dítěte nebezpečí, cítil bych, že bych
měl mít právo zvolit si jiné metody léčby. V poslední době se v USA a Kanadě objevily případy,
kdy úřady vzaly děti a donutily je brát chemoterapii proti vůli dítěte i samotných rodičů. Zdá se,
že jako dospělí máme právo odmítnout jejich šílené zacházení, ale naše děti ne. Vzhledem k
tomu, že chemoterapie je prostě jed, kdyby někdo šel proti mé vůli a podal něco takového mému
dítěti, dalo by se pravděpodobně říci, že by neměl příliš světlou budoucnost.
Podle mého názoru je každý, kdo by něco takového udělal bez souhlasu rodičů, vinen z pokusu o

vraždu a pokud by dítě zemřelo, byl by pak zodpovědný za jejich smrt. Je mi jedno, jak se na to
podíváte, jed je jed, a pokud lékař tyto látky podá, jsou stejně vinní jako já, kdybych udělal totéž.
Jen proto, že lékaři nosí bílé pláště, neznamená to, že mají právo ublížit svým pacientům; ve
skutečnosti je to v rozporu s jejich vlastní Hippokratovou přísahou. Na jejich místě bych začal
řádným způsobem praktikovat medicínu, než se někdo spojený s pacienty, kterým ublížil,
rozhodne proti nim hledat odplatu.

Jak lze konopný olej použít v prevenci nemocí? Bylo by opět bezpečné dávat olej dětem?
Neznám nic lepšího než konopný olej k prevenci nemocí a také tento lék považuji za naprosto
bezpečný při léčbě dětí. Často jsem uváděl, že pokud by dětem byly podány malé dávky
konopného oleje, dalo by se ve většině případů zabránit tomu, aby se někdy vyskytly nemoci
jako cukrovka, RS, rakovina a mnoho dalších.
Pokud budou dětem podány nepatrné dávky oleje, THC a s ním spojené kanabinoidy se v jejich
systémech vytvoří a budou předcházet nemocem. Nemluvím o tom, jak dostat děti vysoko; jde o
to poskytnout dětem nebo lidem jakéhokoli věku neškodný, návykový lék, který v budoucnu
zabrání zdravotním problémům.
Neexistuje žádný logický důvod, proč by nám mělo být bráněno v pěstování a výrobě vlastního
léku k léčbě těch, které milujeme. Měli by naše děti nebo dokonce my sami trpět a umírat,
protože farmaceutické společnosti chtějí vydělat více peněz? Když je k dispozici přírodní lék na
zmírnění našich zdravotních problémů, s jehož výrobou má většina lidí jen malé potíže? Je čas
dát sbohem farmaceutickým společnostem a zjistit, co může matka příroda poskytnout, abychom
udrželi zdraví nás i našich dětí.

Jak dávkovat konopný olej dětem?
Pokud jde o dávky, děti se neliší od dospělých a všichni mají na tento lék odlišnou toleranci. Aby
se předešlo nemocem u dětí, byly by zapotřebí jen nepatrné dávky jednou denně asi hodinu před
spaním, takže šance dostat dítě vysoko by byla velmi malá. Konopný olej opět nezpůsobuje
žádnou škodu, takže nevím, proč by někdo váhal s jeho podáním svým dětem. Kromě toho si
představte všechna každodenní zranění, ke kterým dochází, které bychom si nyní mohli ošetřit,
kdyby byl k dispozici olej. Věci, jako jsou popáleniny, řezné rány, škrábance, vředy, infekce,
kousnutí hmyzem atd. Lze s lokálním použitím tohoto oleje léčit tak snadno a efektivně.
Po mých zkušenostech s tímto lékem by to byla první věc, kterou bych svému dítěti dal za vnitřní
i vnější podmínky. Přesto bych rozhodně váhal a dvakrát přemýšlel, než jim dovolím požívat
chemické léky. Ve skutečnosti, kdybych věděl, co dělám o lékařském průmyslu, ani bych o
něčem takovém neuvažoval.
Dostat se k tomuto způsobu myšlení vyžaduje zkušenost s léčivými účinky konopného oleje, ale
nepochybně poté, co uvidíte, co dokáže, se také obrátíte. Pevně věřím, že pokud by děti a lidé
všech věkových kategorií brali pravidelně malé dávky tohoto oleje, mohli by všichni žít déle a
být mnohem zdravější. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina
Otázka: Existuje věk, kdy s tím mohou začít? Mému synovi jsou 3 roky a má špatný ekzém a je
zde velká část roku. " Roxanne
A. Roxanne, je naprosto bezpečné podávat olej dětem, dokonce i novorozencům, zvláště pokud
je používán lokálně ve směsi s konopným olejem nebo bambuckým máslem. Je dobrou strategií
smíchat konopný olej s olejem (1% oleje bude stačit, ale ideální by bylo 20-30%) a poté jej
přidat několik kapek do koupele každý den. Zanechá tenký film na celém těle a to je obvykle
vše, co je potřeba (nebo alespoň pro údržbu). Pořizujte obrázky a videa, vylepšení bude velmi

rychlé. Svědění a podráždění zmizí během několika sekund nebo minut a ekzém by měl
jednoduše zmizet do týdne nebo déle. Všechno nejlepší, JB
"Ten kouř NENÍ zdravý pro děti nebo maminky ... hloupé maminky a co říkáte svým dětem?"
Olej nebo nada! Zvláště dětem! ” Naia
- Nebyla bych tak radikální, kouření nebo odpařování má také blahodárné účinky, například proti
nevolnosti těhotných žen. Dítěti to neublíží. JB
"Kouř není tak skvělý ... zvláště pokud máte sklony k alergiím ... jen říkám." Nezvládám kouř!
Děti také nejsou schopné vědět, kdy přestat ... zda je to cukr, kofein, jídlo atd. Musíte jim být
průvodcem. Nemyslím si, že obhajovat kouření konopí je pro dospívající skvělý nápad. Jen
říkám. Jen můj názor na to, co jsem viděl. Mohlo by to také odvrátit pozornost od školní práce a
důležitých problémů. “ Naia
- Také jsem se nechal rozptýlit ze školních povinností a důležitých otázek a neměli jsme vůbec k
dispozici žádné konopí. Stačilo mi, abych někde kolem viděl dobře vypadající dívku, a to bylo
pro školní práci a problémy, které byly důležité pro ostatní, ale ne pro mě.
Pokud kontrolujete, kolik čaje pijí vaše děti, samozřejmě pokračujte a kontrolujte, kolik konopí
přijmou nebo přijmou. Hodně štěstí. Je to marné úsilí, ale jsem si jistý, že to zaměstná mnoho
lidí na několik příštích let, dokud si neuvědomí, jak bezpečné je konopí a že je opravdu prakticky
nemožné se jím smrtelně předávkovat.
Koho tedy zajímá, kolik z toho někdo spolkne? Já ne Ani mě nezajímá, kolik šálků čaje nebo
kávy lidé denně vypijí, představte si to. Proč bych měl? Není to moje věc. A nikoho nezajímá,
kolik z této záchranné a preventivní medicíny někdo spolkne.
Čím více oleje v sobě máte a čím častěji, tím lépe pro své zdraví. To je jediné pravidlo, které
opravdu platí. Pro lidi všech věkových kategorií, včetně dětí a těhotných matek. Pokud se vám
tento nápad nelíbí, překonejte ho, naučte se s ním žít, to je to nejlepší, co můžete udělat. Žádná
regulace konopí nebude fungovat, prostě ji stejně nelze regulovat. Navíc není důvod to regulovat.
JB
"Jsem tak šťastný, že konečně mohu oznámit, že můj sladký chlapeček užívá konopí k boji proti
vedlejším účinkům chemie a záření a k zajištění toho, že mu nevyrostou žádné nové nádory!"
Tento lék mu nesmírně pomohl. Než dostal tento lék, neustále zvracel, nejedl, byl velmi
letargický a výstřední ... teď jí, drží si jídlo, přibírá na váze a každý, kdo byl kolem něj, ví, jak
absolutně je šťastný. "
- No, bez jedu v jeho těle by se tomu dítěti vedlo mnohem lépe. Opravdu nemá smysl používat
chemo a záření společně s olejem, je to jako dát pacientovi protijed a přitom mu pumpovat jed do
žil. Olej jen pro dosažení nejlepších výsledků. Lékaři by to měli vědět, není tak těžké pochopit,
že není dobré dávat dětem jed, když to není nutné. JB
Otázka: „Jsem 29letá svobodná matka. Mému synovi je nyní 8 let a žije se středně těžkým
autismem. Nevyměnil bych své mini mě za nic na tomto světě, kromě toho, abych mu trochu
usnadnil život. Zajímalo by mě, jestli za tebou přišli ještě další rodiče s dotazem na ropu? Nebo
nějaké úspěšné příběhy s autismem/Aspergerovým? Pokud bych se rozhodl jít touto cestou, jaké
dávkování bych sledoval? Vážím si všech informací! Děkuji. Od frustrované matky a malého
chlapce. “
A. "Olej je o jediné věci, která by mohla fungovat," řekl Rick, když jsem mu to přečetl. Pokyny k
dávkování a další informace o výrobě a používání oleje jsou na našich stránkách a v Rickově
elektronické knize. V minulosti jsem pomohl docela dost autistickým dětem a tento lék s nimi
dělá zázraky.
Děti milují tento lék, nejsou předpojaté, nevědí, že „dělají něco špatně“ a rodiče si velmi užívají,
když mají čas sami pro sebe. Abych dosáhl nejlepších výsledků, jako vždy bych začal standardní
60g kúrou, bez prášků, a poté bych nechal dítě udržovat udržovací dávku v množství, které si

vybere po zbytek svého dlouhého a klidného života. A dítě z videa by mělo dělat přesně to samé,
pokud je to vůbec možné. Všechno nejlepší, JB
Otázka: Moje žena má silné bolesti dolní části zad, protože je v 7. měsíci těhotenství, popisuje to
jako nervózní záškuby, které jsou extrémně bolestivé. Zkusil jsem se porozhlédnout na vašem
webu a tady. Pomůže RSO dramaticky bolesti? Máte odkaz na předchozí téma na toto téma?
Obávám se, že pokud jí nasadí kodein, poškodí to dítě
A. Nechal bych ji spolknout malé dávky oleje a aplikovat olej lokálně na záda. Dopřejte jí masáž
směsí oleje a oleje z konopných semínek. Ano, existuje velká šance, že kodein může poškodit
dítě. Olej nemůže a nijak dítěti neublíží. JB
"Jaký je nejmladší člověk, o kterém víte, že je léčen RSO?" Existuje protokol o pediatrické
léčbě? Zatímco jsme doposud byli neúspěšní v ovlivňování babiččina názoru a v možnosti
vyléčit dědu. Mám 2 roky staré s neznámými žaludečními problémy (ano, je v „lékařské“ léčbě
více než rok a všechny pilulky, krémy, pleťové vody a lektvary Big Pharma byly neúspěšné.
Nyní se přiklánějí k proteinovému syndromu. Zjevně 25lb dítě nezvládne stejnou dávku jako
175lb muž, doporučujete ho tedy vůbec pro pediatrické aplikace? “Sara
- Těhotné matky by měly používat olej a poté zvýšit dávku při porodu. Po narození by matky
měly jíst malé dávky oleje, aby se zajistilo, že se dítě bude vyvíjet optimálním způsobem.
Pokud se mě ptáte, mému nejmladšímu pacientovi bylo minus osm měsíců a stále si vede skvěle,
je to nejlépe vyvinuté dítě ve své mateřské škole a začal mluvit dříve než většina ostatních. Jeho
matka použila olej předtím, než ho porodila, a dítě dostalo také olej po očkování hexavakcínou,
aby se ujistil, že nebezpečné chemikálie budou z jeho těla vypláchnuty co nejrychleji.
Konopný olej je bezpečný lék pro lidi všech věkových kategorií. Pokud máte problémy s jeho
pochopením, podívejte se, co olej dělá na ekzém nebo plenkovou vyrážku, a pak se vraťte a
řekněte mi, že byste konopí svému dítěti nikdy nedali. Jediné, co byste ode mě slyšeli, je, že
rodič, který by svému dítěti nedal konopí jako lék, je buď špatně dezinformován, nebo jsou to
psychopatičtí sadisté, kteří rádi sledují, jak ostatní trpí.
Víte, jak účinný je olej proti bolestem zubů? Dali byste dítěti olej na boj s bolestí spojenou s
růstem zubů? Já bych. Bez váhání vůbec.
Dávkování pro děti je v podstatě stejné jako pro dospělé, když léčíte něco vážného. Začněte s
nepatrnou dávkou třikrát denně, zvyšte si na to pacienta, zvyšujte dávku každé čtyři dny nebo tak
pohodlně a vždy se snažte do pacienta dostat co nejvíce léků co nejrychleji a přitom zajistěte,
aby zůstali. v jejich komfortní zóně. JB
"Přítel zdravotní sestry to použil na vyrážku plenky 3. stupně, pryč přes noc!" Alice
- Pro ty, kteří si myslí, že by děti neměly užívat konopí. Jaký jiný lék byste jim chtěli dát, pokud
ne tento nejstarší a nejbezpečnější přírodní lék, který se používá tisíce let? Nebo se budete dívat,
jak vaše děti bezdůvodně trpí všemi těmi ekzémy a vyrážkami? To není hezké, řekl bych. Zvlášť
když na všechny tyto kožní problémy existuje tak jednoduché řešení.
Je v pořádku sledovat, jak vaše děti křičí bolestí, když byste jim mohli jednoduše dát kapku oleje
a oni by byli bez bolesti? Hm? JB
"Neurochirurg se podíval na nejnovější Spencerovu magnetickou rezonanci a řekl:" Velký nádor
na epifýze a není pochyb, že to byl velký TUMOR, je pryč !!!! " Poté řekl: „Nádor mozkového
kmene je zcela zvápenatělený !! Je velmi nepravděpodobné, že by někdy rostly! “ Dále řekl:
„NEVĚŘÍM, že má na páteři ŽÁDNÉ nádory, tyto malé světelné skvrny na mě NEPŘIPADAJÍ
jako nádory.“
Zjistil jsem důvod, proč se Spencerův duševní stav tak drasticky zlepšil, je to, že epifýzový nádor
je PONEC !!! Neuro se pokusil říci, že je to chemo, ale upozornil jsem, že ten nádor je stále
zcela beze změny, 30 dní PO chemoterapii jsme přestali !! Jeho odpověď? "No, myslím, že je to

šťastné dítě, kterému nádor KOUZELNĚ zmizel !!!"
Kouzlo? Ne. Chemo? NE, a můžeme to dokázat. Konopný olej jsem nezmínil. Byl velmi
naléhavý, abychom okamžitě provedli další MRI, abychom potvrdili jeho názory. Řekl, že zavolá
do své kanceláře hned ve druhém, kdy si zarezervujeme schůzku na magnetickou rezonanci. Tak
tady to máte, lidi! Neurolog potvrdil, KONOPÍ bezpečně ZABÍJÍ RAKOVINY Peeps! “ Corrie
"Může admin prosím poradit, jaký druh dávky dát 8letému dítěti, které poslali domů zemřít?"
Ricardo
- Začněte s malou dávkou, podívejte se, jak dítě reaguje, a poté dávku zvyšte tak rychle, jak to
dítě zvládne. Třikrát denně. Obvykle jsou plné prášků, když jsou posláni domů zemřít, takže je
chcete nejprve detoxikovat, protože nevíte, co interakce udělá, obvykle není moc hezké, co
interakce s těmi smrtícími chemikáliemi dělá. Je to ale proto, že se olej pokouší vyčistit stůl, aby
mohl začít fungovat.
Nebo pokud nemáte co ztratit, můžete také začít velkým množstvím oleje a uvést pacienta do
stavu kontrolovaného kómatu. To bych asi udělal, ale je na rodičích, jaký směr léčby zvolí.
Vím jen, že s agresivními nemocemi by se mělo zacházet agresivně. A také vím, že obecně platí,
že čím více oleje se vám podaří do pacienta dostat a čím rychleji to uděláte, tím větší je šance na
úspěch a přežití. Ale také vím, že pokyny pro dávkování jsou uvedeny z nějakého důvodu.
Kdyby to bylo moje dítě, naplnil bych ho olejem, to vím jistě. Dítě by v tom plavalo a já bych s
největší pravděpodobností nedovolil, aby se k němu přiblížil jakýkoli lékař. Ale to jsem já a vím,
co mám dělat. Všechno nejlepší, JB

Čípky
Čípky s olejem Rick Simpson (RSO) jsou požehnáním pro všechny ženy s problémy
souvisejícími s PMS, stejně jako pro kohokoli s hemoroidy, Crohnovými, střevními a střevními
problémy atd. Jsou také skvělé pro dýchání a pro plicní stavy, nemluvě kontrola chřipky. V těle
vyvolávají velmi příjemný dlouhotrvající pocit. Ještě jsem neviděl nikoho, kdo by je nerad vzal
poté, co překonali svá počáteční váhání. “ JB
JAK VYDĚLAT DOPLŇKY?
Rozpustíme kakaové máslo, na začátek přidáme olej, přibližně 1–2 g oleje na 100 g rozpuštěného
kakaového másla. Poté zvyšujte dávku každé čtyři dny, dokud pacient v každém čípku
nespotřebuje asi 0,33 g oleje.
1 g (celková hmotnost) čípky pro děti, 2 g pro dospělé, 3 g (kuličky) pro vaginální problémy.
0,01-0,02 g oleje na čípek bude dobře fungovat pro začátečníky. Pokud někoho založíte s 0,05 g
suppo, pravděpodobně to také moc nepocítí, ale je lepší začít s malou dávkou (pro ty, kteří
konopí v minulosti nikdy nezkusili atd.). Dávky až 0,005 g THC jsou obvykle tolerovány bez
jakýchkoli nebo téměř jakýchkoli příznaků.
Skutečný RSO je velmi účinný a nikdy nevíte, jak přesně bude pacient reagovat (krevní tlak
atd.), Ale čípky by byly dobrým způsobem, jak si lidi zvyknout na olej.
Zajímavostí čípků je, jak se zdá, že otevírají plíce a usnadňují dýchání, řekněme do 20 minut splněný sen mnoha lidí s CHOPN nebo astmatem atd. Pacienti je také používali k léčbě psoriázy,
vysokého krevního tlaku, Crohnovy choroby, PMS křeče atd.
Do čípků můžete přidat i další přírodní oleje, záleží, k čemu je chcete a k jakému účelu.
Jednoduše na některá místa přírodní medicíny, přečtěte si, co různé éterické oleje dělají, a můžete
experimentovat, kolik uznáte za nutné.

Čípky jsou také skvělým způsobem léčby pacientů, kteří nemohou jíst olej nebo jej z nějakého
důvodu nemohou držet v žaludku.
Pokud jde o mě, soudě podle účinků je užívání oleje v čípcích nejlepším a nejpříjemnějším
způsobem použití konopí. Zní to a vypadá to nejprve legračně, to uznávám, ale ti, kteří to zkusili,
souhlasí. Možná to otevírá čakry zdola nahoru, kdo ví, ale je to určitě skvělý pocit.
Ženy by rády užívaly čípky - pomáhají také se všemi druhy bakteriálních a virových infekcí,
„partnerskými výměnami mikrobiologických informací“, alergiemi na kondomy a na ně
používanými lubrikanty atd. Zmínil jsem se, jak moc se olej stará ( hladiny) hormonální
nerovnováha? S pozdravem Jindřich Bayer
"Čípky s RSO mohou být také použity pro všechny druhy vaginálních problémů, včetně, ale bez
omezení na kvasinkové infekce, HPV, kondylomata, herpes a mnoho dalších nemocí nebo
infekcí, kterými člověk nutně nemusí trpět." Zvlášť když se o ně lze tak snadno starat s použitím
oleje. “ JB
"Můžete mi prosím poradit, zda je konopný olej bezpečný pro použití během těhotenství?" Není
tam mnoho informací, které bych mohl najít. Mojí kamarádce bylo právě řečeno, že má pupeční
cystu, která může způsobit krevní sraženiny vedoucí k úmrtí jejího dítěte. Viděl jsem účinky
konopného oleje a to, co může udělat, jen si nejsem jistý, zda je během těhotenství bezpečný. “
Christine
- Drahá Christine, samozřejmě je bezpečné ji používat, konopí se v těhotenství používá i při
porodních bolestech po staletí. Doporučuji, aby si vyrobila čípky s 0,01-0,06g oleje v každém
(začněte s 1-2g oleje na 100g kakaového másla). Cysta zmizí během několika týdnů, nebo
obvykle zmizí. Třikrát denně a bez obav, olej dítěti neublíží. Všechno nejlepší, JB
"JB, souhlasím s čípkem, jaký druh kakaového másla však používáte?" Mám dostat nerafinované
čisté nebělené kakaové máslo? Bude také kokosový olej fungovat jako čípkový základ? “ Sára
- Je jen na vás, pro kterou značku nebo druh kakaového másla se vydáte. Kokosový olej může
být příliš tekutý. Kakaové máslo funguje lépe jako čípkový základ. JB
"Měl by někdo nějaké nápady, jak někomu podat konopný olej pomocí plnicí trubice?" Smíchal
jsem to s olivovým olejem, aby to nebylo tak husté, ale i tak se bojím, aby to neucpalo trubičku.
Nějaké nápady?" Steven Havre
- Stevene, vždy je nejlepší najít způsob, jak podávat neředěný olej, to je nejlepší způsob. Když
nemůžete najít způsob, můžete jej smíchat s pacientovým jídlem a nechat ho tak jíst. Ano, mohlo
by dojít k ucpání tuby, zejména pokud je olej husté konzistence. Některé oleje jsou husté, některé
jsou tekutější. Když je ale zahřejete na tělesnou teplotu, měly by být dostatečně tekuté, aby
neucpaly hadičku.
Dalším způsobem je podávat pacientům v čípcích s kakaovým máslem. Přesto je konzumace
oleje upřednostňovaným způsobem užívání tohoto léku, kdykoli je to možné. Existuje mnoho
způsobů podávání oleje a často je to velmi individuální, proto zkuste najít způsob, který bude
pacientovi nejlépe vyhovovat. Všechno nejlepší, JB
"Přesně! Ošetřuji svoji matku, která má rakovinu hrdla, a postupně mi ji podávala skrz její trubici
na krmení, trochu ji zahřála a smíchala jsem ji s kokosovým olejem! Nikdy jste trubku neucpali!
“ Steve
"Dávám to svému synovi skrz jeho přívodní trubici, když to nespolkne - naliji velmi horkou
vodu na olej v šálku, pak se rozpustí, pak přidám trochu chladnější vody (ne moc), aby voda není
příliš horký, pak jej nalijte do zkumavky. Fungovalo to docela dobře, i když někdy olej trochu
lemuje trubku, ale nikdy nebyl zablokován. Tajemství toho, že to leje dolů, dokud je ještě velmi
teplo. “ Angela

"Vím, že to zní hrozně, ale malá coca cola skrz tu trubku, aby se vypláchla po podání viskózních
věcí, nebo jen na čištění dřeváků obecně, funguje dobře." Starý pohotovostní režim RN. “ Ellen

Chirurgie nebo olej?
"Nikdy bys mi nevzal kozy, když můžu spolknout RSO !!" Chloe
"Samotná myšlenka, že rakovina prsu je" procentní riziko ", je úplná lež. Ve skutečnosti má
každý ve svém těle rakovinné mikro-nádory, včetně mě. Rakovina není nemoc, kterou jen
„dostanete“ jako náhodný zásah bleskem. Je to něco, co musíte „zvládat“ nebo „předcházet“
každý den, jídlo po jídle, prostřednictvím životního stylu, který zahrnuje doplnění vitaminu D,
výživu, superpotraviny, zeleninové šťávy a vyhýbání se rakovinotvorným chemikáliím a radiaci.
Když tedy lékař řekne, že máte „šanci“ na rakovinu, znamená to, že nad rakovinou nemáte
žádnou kontrolu, a to je naprostá lež. Jinými slovy, šarlatánství proti rakovině. “
- Když máte „šanci“ na rakovinu, jednoduše si dejte olej. Je to mnohem zdravější a bezpečnější
možnost. “ JB
"Podívejte se na rakovinu nebo jinou vážnou nemoc, jako by to byl oheň." Čím větší je oheň, tím
více energie potřebujete k jeho uhašení.
Takže byste raději použili sto kbelíků vody (RSO) nebo sklenici vody (jiné druhy oleje), kdyby
váš vlastní dům hořel? Nebo chcete, aby přišli profesionální hasiči a pomohli vám s tím? Tomu
bych dal přednost, ale současní hasiči, tj. Lékaři, ani nesmějí používat vodu k hašení všech těch
požárů a po těch desetiletích indoktrinace, vymývání mozků a nepoužívání konopí ani neví, jak ji
používat lék.
Dává vám smysl, že by někdo posílal zkušené hasiče k velkému požáru ve městě a nedovolil jim
použít vodu, tedy nejzákladnější a nejtradičnější formu boje s ohněm? Mě ne. Ale přesto je to
přesně to, co ti, kteří jsou u moci, udělali zdravotnickému systému, který dnes máme.
Spousta požárů, žádná voda, tj. Spousta práce navíc pro hasiče/lékaře, kteří nemohou dělat svoji
práci nejlépe, jak by mohli. Takhle by to podle mě nemělo být. Měli by mít pro svou práci
nejlepší vybavení a nejlepší nástroje, že? To bych udělal, kdybych byl jejich manažerem/vládou.
Je něco špatného na tom, když se na to díváme tímto způsobem? Nemyslím si. " JB

PMS, menopauza
"To je jedna věc, pro kterou je konopí a konopný olej zvláště nejlepší, žádný." Jednoduše
nenajdete nic, co by mohlo nebo pomohlo lépe než konopí. Pomůže obnovit hormonální
rovnováhu a odstraní agresi, změny nálad atd. Pomůže také zmírnit předmenstruační bolest a
křeče, neklidné pocity, úzkost atd.
Kdybych viděl ženu, která se začala podivně chovat kvůli hormonální nerovnováze související s
PMS v jejím těle, okamžitě bych jí dala konopí všemi dostupnými způsoby nebo tvary či
formami. Nevidím důvod, proč by měl někdo zbytečně trpět. Nemluvě o tom, že když člověk
trpí, trpí tím následně všichni kolem něj, což může potvrdit každý, kdo se musel potýkat s
premenstruační ženou. Nechal bych ji sníst ten olej, použít ho do čípku a nezanedbal bych
topické použití na její břicho a záda. Bude se jí to líbit, protože to odstraní bolest a zlepší její
kůži v těchto částech. Také bych s ní kouřil trochu oleje, aby věděla, že „není sama“ a že to
někoho zajímá.
U konopí nemusí být menstruace frustrující a nepříjemnou zkušeností pro všechny zúčastněné.
“JB

Q. Sakra, JB ... vedla si skvěle, AŽ DO antiestrogenových výstřelů. Dělají z ní smrtelně
nemocnou.
A. Překvapení, překvapení, Valerie. „Drž se dál od lékařů“ je v tuto chvíli pravidlem hry.
Neříkáme to z potěšení, je to realita. Pacientům se na oleji obvykle daří, dokud nezasáhnou lékaři
a nezasáhnou je některými zbytečnými vysoce alternativními a experimentálními chemickými
léky. Dokud se tedy lékaři nenaučí, jak tento lék správně používat, je opravdu nejbezpečnější
držet se od nich dál (samozřejmě pokud to okolnosti dovolí). Nepotřebuje výstřely, potřebuje co
nejrychleji spolknout co nejvíce oleje, aby odstranila škody způsobené předchozími lékařskými
zákroky a dostala svůj stav pod kontrolu. Pokud olej nepomůže, je vysoce nepravděpodobné, že
by to pomohlo něco jiného. JB

Regulace tělesné hmotnosti
"Konopný olej je skvělý detoxikátor a není neobvyklé, že lidé s nadváhou během léčby ztratí
mnoho liber." Je to skoro, jako by olej věděl, co byste měli vážit, a časem přivede vaše tělo na
tuto úroveň. V mém vlastním případě ze mě olej vzal asi 30 liber, ale viděl jsem mnoho lidí, kteří
ztratili mnohem více.
Když přijímáte konopný olej, není to jako držet dietu. Můžete jíst tolik, kolik chcete a co máte
rádi. Zdá se, že olej přirozeně omezuje chuť k jídlu obézní osobě a já nevím o žádném lepším
nebo bezpečnějším způsobu hubnutí. Kromě toho může stimulovat chuť k jídlu člověka, který
potřebuje přibrat.
Je to tak, jak jsem řekl, olej chce přivést vaše tělo zpět ke zdravé hmotnosti bez ohledu na to, zda
máte podváhu nebo nadváhu. Pokud byste chtěli držet nějaký typ diety, je to vaše volba, ale já
bych raději nechtěl jíst králičí jídlo pořád.
Navíc v mém věku opravdu nemám radost z provádění všech druhů cvičení, takže pokud bych
chtěl zhubnout, nebylo by to možné. Pokud chci shodit pár kil, znám způsob, jak to udělat bez
diet nebo cvičení, a nyní si také uvědomujete, jak toho lze dosáhnout sami. Jakmile se tento
nádherný olej stane dostupnějším, v krátké době ti, kteří mají nyní nadváhu nebo podváhu,
pravděpodobně tak dlouho nezůstanou. Nadváha může způsobit předčasnou smrt, takže pokud
nosíte pár kilo navíc, nyní víte, jak se s tímto problémem vypořádat.
Myslíte to vážně, že dokáže bez cvičení shodit přebytečná kila?
Ano, konopný olej dokáže zhubnout i bez cvičení a já jsem toho živým důkazem. Když si
sundám tričko, vypadám jako někdo, kdo se hodně vypracoval a moje tělo má správnou váhu pro
muže mé výšky.
Když jsem byl mladší, hodně jsem plaval, ale teď, když jsem ztratil nadváhu, kterou jsem nesl,
můžete znovu vidět všechny mé žaludeční svaly. Nemám ani rukojeti lásky, jen svalovou pásku
na každé straně a necvičím. Pokud byste chtěli zažít totéž, stačí, když budete následovat můj
příklad a brzy vaše tělo začne vypadat tak, jak by mělo. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější
rostlina
"Můj syn používá Simpsonův olej na Crohnovu chorobu, ale slyšel jsem, že může pomoci
zhubnout." Pokud ano, jak? " Krystal
- Ano, může, jezte olej a zhubnete, pokud máte nadváhu, a přibíráte, když máte podváhu.
Neptejte se mě proč, neptejte se mě, jak je to možné, neznám odpověď. To se prostě stává. Sám
jsem zhubl 50 kilo na oleji a věřte mi, že jsem se snažil ze všech sil vyvrátit Ricka. Ale neuspěl
jsem a olej obnovil moje svaly. Bylo to divné a těžko uvěřitelné, přiznávám. Ale nevadí mi, že
jsem shodil všechnu tu váhu bez kapky potu a bez cvičení. Ve skutečnosti to bylo docela
příjemné a nevadil mi dobrý spánek, který přišel jako jediný pozoruhodný vedlejší účinek

používání oleje. JB

Úzkost, paranoia
"Myslím, že úzkost a paranoia z používání tohoto léku by mohla být výrazně snížena, pokud by
systém přestal zatýkat lidi za jeho používání." Na začátku léčby olejem říkám pacientům:
„Pokud vás olej rozespává, nebojujte s tím.“
Někteří lidé mohou být nervózní, když se snaží překonat relaxační účinek tohoto léku, když ve
skutečnosti by měli jen relaxovat a nebojovat s těmito účinky. Mnoho odrůd konopí má velmi
nízký potenciál způsobit úzkost, ale existují určité kmeny. Pokud se pacienti cítí nepříjemně s
olejem, který se v takových případech pokoušejí použít, často jim doporučuji vyrobit lék z
kmene, který způsobí méně problémů.
Pokud by užívání tohoto léku bylo pouze legální, jsem si jist, že by to odstranilo velkou část
úzkosti spojené s jeho užíváním. Také některé kmeny mohou vyvolat větší úzkost než jiné, takže
pokud takové pocity zažíváte, problém by mohlo odstranit pouhé přepnutí kmenů. Mnoho lidí
považuje používání látek, jako je hořká čokoláda a kajenský pepř, za poměrně účinné při
snižování jejich úzkosti a snižování srdeční frekvence. Nejdůležitější věcí, kterou byste si měli
pamatovat při používání tohoto léku, je mít na paměti, že je to nejbezpečnější lék na Zemi.
Užívání této látky neškodí a pokud se u pacienta objeví úzkost, je to způsobeno poměrně často
samotnými pacienty, protože se bezdůvodně zpracují. Nebo často farmaceutické léky, které se
pacient zbytečně pokouší spolknout, mohou představovat problém, který jim může poskytnout
příznaky úzkosti. Ale to lze ve většině případů snadno napravit prostým vysazením těchto
škodlivých chemických léků. Kromě toho existuje také přírodní látka, kterou naše tělo
produkuje, nazývaná citicolin, která má být účinná i při léčbě úzkosti. Bylo mi řečeno, že
citicolin je k dispozici v 70 zemích, takže pokud jdete na internet, měli byste mít malé potíže s
vyhledáním toho, co požadujete.
Chvíli trvá, než si zvyknete na účinky konopného oleje a začátečníci mohou pociťovat určitou
úzkost. Ale v krátké době si většina s jeho používáním udělá pohodlí a úzkost prostě odezní. Ve
skutečnosti, jakmile si pacienti zvyknou na účinky oleje, často se smějí tomu, jak je to na začátku
tak děsilo.
Poměrně často mě stále kontaktují pacienti, kteří se pokusili použít kmen sativy k výrobě svých
léků, a často účinky silné sativy mohou způsobit úzkost. To se stále děje, i když jsem mnohokrát
uvedl, že takové kmeny by neměly být používány, protože jsou příliš energizující.
Nechcete, aby byl pacient pod napětím, musíte použít silnou sedativní indikaci, která mu pomůže
uvolnit se a uzdravit se během spánku. Nenávidím, když vidím, jak lidé ztrácí čas a peníze
snahou vyrábět ropu ze špatných kmenů, ale to se často stává, když se nedodržují naše pokyny. S
trochou úsilí jsem si jist, že dokážeme vyvinout dobré léčivé odrůdy, které nebudou vyvolávat
vůbec žádnou úzkost. Toho však nelze dosáhnout správným způsobem, dokud nebudeme mít
svobodu provádět jednoduchý výzkum, který je vyžadován. “ Rick Simpson, Konopí:
Nejléčivější rostlina

Deprese
"Zjistil jsem, že kmeny sativy a indiky jsou účinné při léčbě deprese." Přesto zřídka používám
kmeny sativy k léčbě lidí kvůli jejich energizujícím účinkům. Většina pacientů, kteří ke mně
přicházejí, má vážnou nemoc a já je nechci během hojení nabít energií.
Považuji spánek a odpočinek, který dobrý indický olej poskytuje, za nejpřínosnější pro drtivou

většinu zdravotních potíží. Olej z dobré odrůdy indica je velmi účinný při léčbě deprese a často
dokáže tento problém odstranit ve velmi krátké době. Většina lidí, kteří ke mně přišli, byla v
depresivním stavu kvůli jiným podmínkám, kterými trpěla. Když se stav vyléčí nebo se dostane
pod kontrolu, depresivní stav, který prožívali, prostě odezní. “ Rick Simpson, Konopí:
Nejléčivější rostlina

Roztroušená skleróza (MS)
Jaké jsou vaše zkušenosti s léčbou roztroušené sklerózy? Mnoho lidí již ví, že konopí může
pomoci, ale nevědí, jak ho používat.
"Nedávno jsme obdrželi zprávu od paní trpící MS, která před rokem požívala dvě unce vysoce
kvalitního konopného oleje pro svůj stav." Účinek ošetření olejem byl velmi úspěšný a přestože v
posledním roce žádný olej nepožila, zůstává v dobrém zdravotním stavu. Z mé zkušenosti je
roztroušená skleróza často vyléčitelná, ale u lidí, kteří s tímto onemocněním trpěli roky, bude
nějakou dobu trvat, než se napraví škody, které nemoc způsobila. Mnoho pacientů s RS kouří
konopí pro úlevu, ale používání konopí tímto způsobem je nevyléčí a nemoc bude dále
postupovat.
Jediný způsob, jak vím, jak účinně léčit RS a poškození související s touto nemocí, je pravidelně
přijímat olej, dokud nebude vyléčen nebo pod kontrolou. Pokud máte MS, udělejte si laskavost a
vyzkoušejte tento lék. Život má být o životě, ne o utrpení, tak proč by si měl pacient dovolit, aby
mu tato podmínka zničila život, když se dá účinně léčit? Vím o pacientech s touto poruchou,
kteří už nemohli pořádně chodit, ale už po několika týdnech požití oleje mohli znovu normálně
chodit. MS je jen jednou z mnoha stavů, které lékaři říkají, že je nelze vyléčit, místo toho nám
říkají, že mohou zvládat pouze symptomy, zatímco samotná nemoc si stále vybírá svou daň.
Pokud byste chtěli dokázat, že se váš lékař mýlí, zkuste olej a začněte žít pro změnu, a až to
uděláte, Jsem si jistý, že si uvědomíte, že ten chlap v bílém plášti ne vždy zná všechny odpovědi.
“ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina

Závislosti
"Nedávno jsem pozoroval smrtelně nemocného pacienta s rakovinou závislého na morfinu, jak
vypnul morfin" COLD TURKEY ". Jakmile byla mimo morfin, propadla hladu; už neměl zácpu;
spala velmi tvrdě a její bolest byla ovládána daleko lépe.
Znovu se také stala soudržnou. ÚŽASNÝ. Kdybych sám tuto změnu o 180 stupňů neviděl,
NIKDY bych tomu nevěřil. Nikdy předtím jsem nebyl pro marihuanu, ale toto osobní pozorování
ze mě udělalo věřícího. “ Janice
"Jedné věci jsem si všiml, když užívám RSO již 3 měsíce, téměř jsem se zbavil chuti na
alkohol." Dříve jsem si dával drink nebo 2 každý večer, ale nyní už jen zřídka chci něco vypít, a
když už, nepiju tolik, také jsem si všiml, že mé kalhoty byly mnohem volnější. Ztratil jsem 10
liber. Jediná věc, kterou dělám méně, je pití alkoholu.
V noci, když mám munice, jím stále to samé a stále okusuji rozmixované ořechy, sušenky atd. A
možná dokonce jím víc než před olejem. Ano, z oleje můžete mít hlad.
Takže buď nedostatek alkoholu nebo oleje způsobil, že jsem za 3 měsíce zhubl 10 liber. A
opravdu jsem neměl nadváhu, 5 '10 “a asi 198 liber. Když jsem byl mladší, měl jsem vždy asi
186 liber a jsem fit. Teď jsem na 187 lb, co jsem naposledy zkontroloval. Ať tak či onak, olej
nebo nedostatek alkoholu způsobily, že jsem zhubla. Jen šťastný vedlejší účinek. “ Scott
"Opiáty způsobují zácpu, nevolnost, je obtížné získat správnou dávku pro účinnou úlevu." Dělají

ze mě „mdloby“, takže je nebezpečné řídit a dál a dál. Marihuana ne. Dost bylo řečeno. " Fred
"15letá závislost na opiátech vyléčená ropou." Bez Ricka bych to nezkoušel. Takže musím říci,
že mu opravdu dlužím svůj život, takže nyní jsem jedním z jeho největších podporovatelů. Vždy
jsem kouřil, ale to nikdy nepomohlo bolesti, kterou jsem dostal z pilulek. Jen jsem chtěl tolikrát
zemřít, protože už jsem neměl na starosti svůj život. Mohu říci, že kvůli RSO. Nejsem na
morfinu, oxy, perc, vic nebo suboxine ... to mě z toho všeho dostalo !!!!! A je mi 40 a cítím se
znovu 20. Moje artritida, kterou jsem pociťoval každé ráno, je nyní PONECHÁNA. Olej jsem
interně vzal 10krát a můj život začal znovu. Neexistují slova, která by vyjádřila, jak jsem
vděčný. Pokud jste na pilulkách, začněte tím, že si v noci vezmete olej, pokud nemáte týden jen
na spaní, pak bych šel touto cestou. Pokud máte nějaké dotazy, napište mi. " Rebecca
"Konopí mě dostalo z Benzovy závislosti po více než 30 letech závislosti před více než 158 lety,
aniž by to pokračovalo tak, jak jsem byl, byl bych teď mrtvý ..." Phil
"Vynechal jsem všechny léky proti bolesti a nyní mohu fungovat - přál bych si, aby více lidí
důvěřovalo síle přírody!" Žalovat

Spánek, nespavost
"Pokud jde o nespavost, není nic lepšího než správně vyrobený olej z dobrého kmene indik, který
poskytne člověku potřebný spánek." Důsledky mého poranění hlavy ve mně zanechaly to, co lze
nejlépe popsat jako ladičku, která se zbláznila v mé hlavě. Tento vysoký zvuk mi znemožnil spát
a nemohl jsem získat zbytek, který jsem potřeboval. Lékařský systém mi poskytl mnoho různých
léků na tento stav, ale nic nefungovalo. Užívání těchto léků mi často zanechávalo hrozné vedlejší
účinky, které mi způsobovaly větší úzkost než stav, kterým trpím.
Zjistil jsem, že jen kouření konopí mi umožnilo více odpočívat než jakékoli jiné pilulky, které mi
dal lékařský systém. Když jsem pak začal přijímat konopný olej, dostalo se mi ještě větší úlevy a
nebylo pro mě neobvyklé získat osm až dvanáct hodin nepřetržitého spánku.
Roky před tím, než jsem si vzal olej, jsem vstával unavenější, než když jsem šel spát a v noci
jsem odpočíval jen velmi málo. Pak jsem se najednou po požití oleje začal ráno probouzet dobře
odpočatý a svěží.
Jak mnoho z nás stárne, začínáme mít problémy se spánkem a to může mít velmi škodlivý vliv
na naše celkové zdraví a pohodu. Doktoři vám mohou dát prášky na spaní, ale pokud byste
opravdu věděli, z čeho jsou vyrobeny, pochybuji, že byste je ve svém těle chtěli.
Dobrý spánek není něco, co je jen příjemné mít, je to nezbytnost, pokud chcete zůstat aktivní a
zdraví a není nic lepšího než konopný olej, který vašemu tělu dopřeje odpočinek, který
potřebujete. “ Rick Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina
"Aaryn: Myslím, že jsem snědl příliš velký kus ... ale není to špatné!" Možná je čas jít spát.
- Jaký byl spánek, Aaryn? JB
Aaryn: Skvělé! Pořád odpočívám! Zjistil jsem, že to již pomáhá s mojí depresí a úzkostí. Olej mě
rozesměje, lol.
Měl jsem tu dalšího pacienta, kterému jsem ukazoval, jak vyrobit olej, a má také obavy. Také se
smál. Bylo to skvělé.
Poslední 2 dny jím 4krát denně množství rýže a lék jsem musel inhalovat méně často a mám
minimální bolest. “
- Tak by měla vypadat léčba vážných nemocí, že? Pacient spí, probudí se osvěžený, hodně se
směje o sobě a pošetilosti celé situace, nepociťuje stres, úzkost ani vedlejší účinky chemických
léků atd. To bych osobně určitě moc rád. “ JB

"Jsem na konopném oleji za několika podmínek a nikdy jsem nespal tak dobře ani se necítil tak
dobře ... Děkuji Ricku Simpsonovi a JB za to, že dostali zprávu, že tato rostlina dělá zázraky se
vším, co si lze představit !! Lidi, udělejte to a uvidíte sami !! Je to jediný způsob, jak se stát
skutečným věřícím, věř mi !! “ Val
- Děkuji, Vale. Je pravda, že osobní zkušenost s tím, co olej dokáže, se nevyrovná. Jakmile to
zkusíte, například na popáleninu nebo kousnutí komára a svědění a bolest během několika
sekund odezní, každý vám může říct, co chce, a budete vědět, že vám může říct, co chce, ale olej
bude stále nejlepší lék, jaký existuje. A budete chtít mít doma kýbl, jen pro případ, že by se něco
stalo.
Nemusíte věřit ani slovu, které řekneme, stačí vyrobit olej, najít někoho s popáleninou,
rakovinou kůže, diabetickým vředem, pak ho lokálně aplikovat a sledovat, co se stane. Pak si
pamatujte, že totéž se stane ve vašem těle, když požijete olej, a to je asi vše, co potřebujete vědět.
JB
"Někteří lidé jsou prostě ignoranti a bojí se ... Kvůli Ricku Simpsonovi jsem sám dokázal
výrazně snížit své léky na bolest, myslím tím, že jsem bral 60mg OxyContinu 3 ráno a 3 před
spaním a bral jsem je více než 8 let ... Je to na hovno!
Od spuštění oleje beru jen 1 ráno a 1 odpoledne! Mluvte alespoň o zázraku, tak to vidím já!
Doktoři mi řekli, že už nikdy nebudu moci sestoupit nebo je přestat brát. Chlapče, udělal jsem
„Rick Simpson“ a já dokázal, že se moji lékaři mýlili.
Dělám to a cítím se lépe, než když jsem bral ty zatracené jedové pilulky! I když jsem byl na tak
vysoké dávce OxyContinu, stále jsem zažíval bolest, den za dnem, nespal a nejedl ...
Dnes jsem bez bolesti, normálně spím a více jím! A nepřestávám ve svém úsilí dostat se z těchto
pilulek, doufám, že až budu měsíc na oleji, budu úplně mimo! Přeji mi štěstí! “Nancy
Ve skutečnosti mám schizofrenii a používám léčebné konopí pro vedlejší účinky související s
mým stavem, jako je úzkost a nespavost. Lék funguje, od té doby, co jsem začal častěji
medikovat, jsem mohl spát, což jsem dříve nemohl.
Mnoho mých příznaků se objevuje, když nemám spánek. Nikdy jsem nezažil hlasy, když jsem
byl na konopí, mám pocit, že mě to vlastně chrání před nimi ... “Jose
- Souhlasím, Jose, nedostatek spánku je příčinou mnoha duševních stavů. Zcela logicky, když
člověk nemá dostatek spánku, se po deseti hodinách osvěžujícího spánku po požití oleje necítí
tak dobře, jako by se cítil. JB
"Čím více sedativ, tím lépe." Používám to večer před spaním a funguje to. Teď spím klidně 8
hodin. Odpočinek byl pro mě to nejlepší. Síla 80% a výše chvíli trvá, než si na to zvyknete, ale
dostanete se tam. Začněte s 0,01 ml podle pokynů a odtud pokračujte. Zkusil jsem 0,025 pro
začátek ... příště jsem vzal jen 0,01 ml. 0,025 ml mě položilo na gauč na 10 hodin. Buďte
opatrní, ale nezapomeňte to vzít. Jak jsem řekl, noční čas je pro mě ten pravý čas. Může fungovat
ve dne a REST v noci. “ John
"Dávám olej svému snoubenci (Jasonovi) a ten ho moc nebere, a proto je tak unavený." Většinu
dne spí. Vezmu ho z toho na den nebo dva, abych viděl, jaké změny to způsobí ... pak mu možná
dám maličký kousek 1/2 zrnka rýže (alespoň to jsme četli) možná rychle jsme pro něj narazili. “
Jasone
- Jasone, ospalý pocit je v pořádku a chceš, aby pacient spal co nejvíce. Sedativní účinek odezní
za několik týdnů, ale není to nic nežádoucího, naopak. Všechno nejlepší, JB
Otázka: Udělat dnes něco pro muže, kterému bílé pláště řekly, že má dva týdny života a už pro
něj nemohou nic udělat. Doufám, že brzy budu mít pro všechny dobré zprávy. Snaží se ho také
přimět, aby přestal kouřit a změnil svůj jídelníček, a dal tak svému imunitnímu systému šanci

bojovat. Děkuji Rickovi a JB za vaše znalosti a za to, že jste nám poskytli skutečný lék.
A: Dave, nech ho kouřit, na tom nezáleží, když jí olej. Také bude hodně spát, takže bude stejně
tolik kouřit.
Pokud jde o změnu jídelníčku nyní, měl by ji změnit rozumně, ale ne drasticky, ať si sní, na co
má chuť. Ne nutně klobása, ale něco rozumného, zvyšte pH jeho těla, nechte ho jíst semínka ze
dvou jablek každý den. Nejdůležitější je dostat do něj co nejrychleji co nejrychleji olej. Stále
existuje šance. Nejlepších výsledků dosáhnete kombinací požití oleje, čípků, vaporizace a
topického použití. I když to nezvládne, bude žít maximální kvalitu života až do konce, a to je
také velmi důležité. Jsem si jistý, že to bude trvat déle než dva týdny, ale uvidíme. Lékaři nemají
vždy pravdu se svými předpověďmi, když ropa vstoupí do hry. Všechno nejlepší, JB
"Spím velmi klidně a déle než obvykle." Jakmile jsem vzhůru, cítím se velmi odpočatý, ne
omračující jako při kouření. “ Terry
"Spím dobře a sním, ale probouzím se mrzutý." Trvá hodiny, než se objeví, a pak to trvá dlouho,
dlouho. Používám to každou noc. Odstraňuje mou bolest z artritidy a nechává mě spát. “
Kateřina
"Mám rakovinu a spánkovou apnoe." Nejen, že mám úžasný spánek, ale neprobouzím se z
návaly horka. Je to požehnání. “ Stephanie
"Je to jako být šťastně mrtvý!" Mal
"Moje mysl bez ní je jako dopravní zácpa v New Yorku." S ním - usnadňuje jeho přechod do
stavu Zenové zahrady, zatímco stále funguje na normální úrovni. “ Andrisi
"Mám 20 let poruchu spánku, olej RSO mi poprvé pomohl usnout a po probuzení jsem bez
bolesti!" Jé! " Bonnie
"Mám herniovaný disk, který tlačí na můj sedací nerv a způsobuje silnou bolest, která vystřeluje
z mé dolní části zad dolů po levé noze k prstům." Bral jsem 3 ibuprofen každé čtyři hodiny,
abych vstal z postele a mohl chodit. Olej jsem začal užívat téměř před dvěma týdny na bolest a
zánět. Nyní nepotřebuji žádný ibuprofen, spím lépe, než jsem kdy měl, moji spolupracovníci
komentovali mé lepší nálady a celkové štěstí. CÍTÍM SE DOBŘE!" Jennifer
Už 14 týdnů dávám svému 14letému Pitovi olej na rakovinu. Občas se trochu ‚škubne‘ a opije,
když jí toho dám moc, ale když ta hektičnost odezní, spí jako štěně.
Odmítla vzít veterináře, takže jsme místo toho dostali trochu oleje. Ještě rané dny, ale
zaznamenávám její pokrok. Trvalo asi týden, než si zvykla na olej a znovu dostala chuť k jídlu.
Žárlím, protože si v této fázi můžeme dovolit jen olej pro její miluj krásné příběhy všech! “
"Mám sociální fobii (lépe se jí říká sociální úzkostná porucha), deprese a nespavost." Nikdy jsem
tu ropu nevzal, protože ji nemohu najít tady, kde žiji, také ji nemohu pěstovat a extrahovat sám ...
ale kouřil jsem asi desetkrát, ale cítil jsem, že po první době jsem mohl teď spi, kdykoli jsem se
cítil unavený, měl jsem svůj „celý život bez depresivních měsíců“, nikdy jsem se necítil tak
šťastný (bez deprese) a při vší té vitalitě dokonce i užívání nejmocnějších léků (které mě vedou k
dalším zdravotním problémům) ) za to se také moje sociální úzkost (fobie) hodně snížila a
nemusel jsem být „na vysoké“, abych to cítil, kdybych kouřil 1 nebo dokonce 2 dny předtím, než
musím jít ven a promluvit si s jinými lidmi , zůstaňte na veřejném místě (co tato porucha
znemožňuje), TEĎ TO MOHU UDĚLAT, cítil jsem se znovu naživu jako „normální člověk“,
žádný lék to nedělal. Problém je, kvůli zákonům, prvenství byliny a sociálnímu předsudku a
neznalosti rostliny už nemůžu ani kouřit, nechci se dostat „vysoko“, jen chci znovu žít bez
problémů omezujících život, existuje mnoho anonymních lidé, kteří žijí jako já s nějakým
druhem fobie a jiných poruch a myslím, že řešením může být ropa. “ Pablo
"Můžete se zeptat Ricka nebo JB, zjistili jsme, že použití produktu, který obsahuje 20-30%
sativy, je jednou z nejlepších kombinací pro problémy související s úzkostí." Brewster

- Rádi pracujeme s kříženci sativa s dominantní indikou s 20%THC a více, přesně z těchto
důvodů. Účinky nejlepších olejů jsou extrémně silné a sedativní, přesto euforické a ještě lepší
afrodiziakum. Když dáte pacientovi lék s takovými účinky, můžete si být téměř jisti, že ho bude
užívat. Kdo by ne? Dobře spíte, probouzíte se odpočatí, euforičtí a plní touhy udělat někomu
radost. Komu by se to nelíbilo JB
"Vážím si toho, že se o RSO učím každý den a co to udělalo pro lidi/ zvířata." Pokud tento olej
dělá to, co říkají, musí být řván z nejvyšší hory - ne utišen. Osobní zkušenost s tím nemám, ale
určitě by to bylo, kdybych já nebo někdo, na kom mi záleželo, zjistili, že to potřebujeme.
Mezitím jsem přečetl co nejvíce příspěvků. Ještě jsem nečetl příspěvek, který říká: „Díky Ricku
Simpsonovi - byl jsem úplně ukamenován, bylo to skvělé, kámo.“
- Děkuji za vaši podporu, Debbie Nolanová, jsem si jistá, že brzy napíšete příspěvek, který to
přesně řekne. Pocit v těle, když člověk přijme správnou dávku správného RSO, lze popsat pouze
jako „velmi cool“. Nebo extrémně cool. Nebo možná úžasně cool. Je to jeden z nejpříjemnějších
pocitů, které lze zažít, je velmi přirozený, uklidňující a uklidňující.
Jak říkáme, nejlepší oleje mají při požití velmi sedativní, ale euforický účinek. Takže dobře spíte
a pak se probudíte a chichotáte se jako dítě. A když dobře spíte a probouzíte se chichotáním, je
větší pravděpodobnost, že se budete cítit dobře a odpočatí, než když nebudete dobře spát a
neprobudíte se chichotáním. A když se budete cítit dobře a odpočatí, vaše tělo se logicky uzdraví
a podá lepší výkon. Žádná raketová věda, jako vždy u konopné medicíny. JB
"Přestože endokanabinoidní systém ovlivňuje celou řadu biologických procesů (jako je chuť k
jídlu a spánek), odborníci se domnívají, že jeho celkovou funkcí je regulace homeostázy."
Homeostáza je klíčovým prvkem v biologii všeho živého a nejlépe se popisuje jako schopnost
udržovat stabilní vnitřní podmínky, které jsou nezbytné pro přežití. Nemoc je jednoduše
důsledkem nějakého aspektu selhání při dosahování homeostázy, což činí z endokanabinoidního
systému jedinečný cíl pro lékařské aplikace. “
--Jinými slovy, je to všechno o rovnováze. Nic nového. JB

Glaukom, obnovení zraku
"Glaukom a jeho účinky lze ve většině případů dostat docela snadno pod kontrolu, protože
mnoho odrůd konopí účinně dramaticky snižuje oční tlak." Není neobvyklé, že člověk trpící
glaukomem, který používá konopný olej, vidí výrazné zlepšení svého vidění. Mnoho pacientů si
dokonce musí nechat vyměnit brýle, protože jejich staré čočky na předpis jsou nyní příliš silné.
Myslíte si, že má smysl, že oční lékaři o konopí ani nezmíní, přestože je známo, že je účinný již od
19. století?
Konopný olej vyrobený ze správných kmenů je opět velmi účinnou léčbou glaukomu a nevím o
ničem lepším nebo bezpečnějším pro snížení očního tlaku. Účinek konopí na oční tlak je znám
již velmi dlouhou dobu, přesto se lékařský systém pokouší vyhnout se dokonce diskusi o jeho
využití pro glaukom. Bohužel se zdá, že mnoha dnešním lékařům jde mnohem více o peníze než
o uzdravení. Nedokážu vysvětlit, jak může oční lékař sedět a sledovat, jak pacient pomalu
oslepe, a neříkat mu, co může konopí pro jeho stav udělat. Až příliš často nakonec pacienti úplně
ztrácí zrak, protože slepě důvěřovali radám svých lékařů. To, že pacient ztratí schopnost správně
vidět, pro mnoho očních lékařů moc neznamená. Dosud, Myslím, že to, co dělají, je ostudné a je
mi velmi líto těch, kteří byli okradeni o svou vizi jen kvůli chamtivosti. “ Rick Simpson, Konopí:
Nejléčivější rostlina

"Právě jsem před pár noci vyrobil dávku" konopného oleje "a dávku másla. Dávám pacientovi s

nádorem na mozku olej, než si vzal olej, byla téměř slepá, po měsíci užívání oleje se její zrak
téměř úplně obnovil. Z másla byste stejných výsledků nedosáhli. Z másla získáte léčivé
výsledky, nicméně olej je mnohem koncentrovanější formou léků a funguje téměř na cokoli, věci
jsou prostě úžasné. “Dion
"Orálně to obnoví zrak mé matky." Na levé oko je legálně slepá. Zranění ji opustilo bez čočky a
několik operací ji způsobilo glaukom. Nyní je na RSO rok a půl- používá ji denně. Nikdy si
nevšimla, jak moc se zrak vracel, dokud si nenamalovala oční make -up. V tom oku byla slepá
40 let, a tak se naučila, jak se zavřenýma očima nalíčit oči. Jediný způsob, jak to mohla aplikovat
na své dobré oko, bylo zavřít dobré oko a nechat ji úplně slepou. Když naposledy zavřela dobré
oko, začala skutečně vidět a soustředit se ze svého slepého oka. Make-up nosí jen příležitostně,
takže si není úplně jistá, jak dlouho to trvalo, než se jí zrak začal vracet, ale poté, co byla na oleji
více než rok, nyní dokáže rozeznávat obrazy, barvy, a dokonce číst některé věci z jejího špatného
oka! Držel jsem v ruce pytel Lays Chips a zpoza stolu mohla číst pokládky. Myslí si, že kdyby
měla novou čočku, její zrak by se úplně obnovil. Aby získala nový objektiv, musí být zařazena
na seznam dárců orgánů- nejsem si jistý, že její pojištění bude něco takového pokrývat, takže
prozatím- Tento olej jí dal zázrak- zázrak zraku, kde byla kdysi jen tma ! Řekl bych tedy, že
NENÍ POTŘEBA DROPS- jen stálá zásoba! Nyní se pusťte do výsadby svého léku! Ach jo- ona
nemá ŽÁDNÝ DŮKAZ GLAUCOMY DALŠÍ! “ Lindsay Aby získala nový objektiv, musí být
zařazena na seznam dárců orgánů- nejsem si jistý, že její pojištění bude něco takového pokrývat,
takže prozatím- Tento olej jí dal zázrak- zázrak zraku, kde byla kdysi jen tma ! Řekl bych tedy,
že NENÍ POTŘEBA DROPS- jen stálá zásoba! Nyní se pusťte do výsadby svého léku! Ach joona nemá ŽÁDNÝ DŮKAZ GLAUCOMY DALŠÍ! “ Lindsay Aby získala nový objektiv, musí
být zařazena na seznam dárců orgánů- nejsem si jistý, že její pojištění bude něco takového
pokrývat, takže prozatím- Tento olej jí dal zázrak- zázrak zraku, kde byla kdysi jen tma ! Řekl
bych tedy, že NENÍ POTŘEBA DROPS- jen stálá zásoba! Nyní se pusťte do výsadby svého
léku! Ach jo- ona nemá ŽÁDNÝ DŮKAZ GLAUCOMY DALŠÍ! “ Lindsay

Vzácné nebo nepříliš časté nemoci a nemoci
Otázka: Dobrý den, Ricku/JB, slyšeli jste někdy o vzácném onemocnění Porphyria? Pokud ano,
léčili jste někoho s RSO a jaké byly výsledky?
A. Ne, nemám. Ale soudě podle toho, co jsem o tom četl, nevidím důvod, proč by to olej neměl
pomoci vyléčit nebo dostat pod kontrolu. Určitě pomůže s příznaky tohoto vzácného a určitě
velmi nepříjemného stavu.
Řídil bych se protokolem na našich stránkách, snědl bych olej a použil ho do čípků (tak to půjde
přímo do krevního oběhu). Olej bych používal topicky v tinktuře nebo v masti na kožní
stavy/projevy (odnese veškeré svědění a další nepohodlí).
Během dvou nebo tří měsíců bych snědl alespoň 60 g, nepoužil bych žádné chemikálie,
jednoduše bych se řídil pokyny Ricka Simpsona. Pokud to 60 g nevyléčí nebo nedostane pod
kontrolu, snědl bych dalších 120 g. A pokud by to nepřineslo uspokojivé výsledky, pak bych do
sebe jednoduše začal vtloukat olej, jeden dva tři gramy denně nebo ještě víc, kdybych to mohl
přijmout, a prostě bych co nejrychleji snědl tolik, kolik bych měl . Proč? Protože když vám olej
nepomůže, je docela nepravděpodobné, že najdete něco jiného, co ano. Také agresivní nemoci by
měly být léčeny agresivně. Všechno nejlepší, JB
"Tak dobrá zpráva JB & RICK !!! Dnes jsem byl u lékařů pro výsledky testů! Moje štítná žláza,
která byla 22 let neaktivní a léčená, je nyní aktivní! Sám jsem celý měsíc přijímal pouze RSO na
plný úvazek, také si vtírám tinkturu přímo do krku a také odpařuji RSO! Mám z toho obrovskou
radost!
Je to opravdu skvělý lékař, který tam byl a podporoval mě v tom všem a dobře ví, JSEM FAKT S

POUŽITÍM RSO OLEJE! Jelikož je lékařem, stále chce udělat ultra zvuk na moji štítnou žlázu,
aby zkontroloval případné uzliny! Co si myslíte o ultra zvuku?
Vždy budu brát tento olej s hrdostí po zbytek svých dnů. Léky na předpis jsou ZLÉ! Mám také
mnoho zdravotních problémů, které právě léčím tímto nádherným olejem! Chiari Malformation
typu 1 mozkového kmene také mám těžký karpální tunel a mnoho dalšího!
Dnes je mi 45 let, necítím se tak zbitý a zraněný, jak se cítím! Zmínil jsem se, že jsem také měl
operaci mozku před 7 měsíci a od operace jsem nepoužil žádné omamné látky kvůli selhání jater
z léků! Jsem opravdu důkazem, že tento olej je od BOHA! To je vše, co bychom měli jako lék
přijímat!
Děkuji JB a Rickovi za všechno, co děláte, z celého srdce! Už žádné léky na štítnou žlázu,
YAY !!!!!!!! “ Margene
- Gratuluji, Margene. Pokud jde o ultrazvuk, myslím, že znáš odpověď. Čím méně skenů, tím
lépe, to je vše, co mohu říci.
Osobně bych se nepřiblížil k nikomu, kdo by mi 22 let neřekl o ropě, ale pokud si myslíte, že ti
lidé vám stále mají co říct, klidně si s nimi promluvte, konkrétně pokud vás opravdu zajímá, co
říkají o medicíně. Ale to je asi tak všechno, co bych jim nechal dělat, jen mluvit, aby vám
nemohli ublížit tolik, jako by jejich mluvení bylo přeloženo do „potřeby“ spolknout nějaké
prášky podle jejich výběru.
Všechno nejlepší a drž se dál od těch, kteří ti 22 let dávali špatné rady. Buďte rádi, že jste jejich
„ošetření“ přežili, ostatní takové štěstí neměli. JB
"Lze konopný olej použít k léčbě vztekliny?" Aami
- Aami, ano, ale pravděpodobně to bude vyžadovat uvedení pacienta do kómatu na nějaký čas s
velmi vysokými dávkami oleje, zvláště v pokročilých případech. JB
"Moje pečovatelka má pacientku, u které je diagnostikován lupus a otrava rtutí v celém těle."
Přibližně po roce používání jejího domácího oleje otrava rtutí úplně zmizela a Lupus je zatraceně
blízko. Vlasové folikuly byly odebírány každé 2 týdny, aby přesně viděly, jaké a kolik jedů jsou
v jejím těle, aby mohly aktualizovat její úspěch. Opravdu je úžasné, co lze vyléčit přirozeně.
Stojí to trochu, ale stále zdravěji a stojí to za život! “ Jesse
"Byla mi diagnostikována primární myeloidní fibróza, dostal jsem léky, které pomohly, ale
nebyly spokojeny kvůli rostoucím bolestem a bez chuti k jídlu a poklesu krevního obrazu,
zvýšené velikosti sleziny, nespavosti." Poté, co jsem tento lék užíval jeden rok a necítil žádnou
skutečnou zásadní změnu, rozhodl jsem se vyzkoušet RSO, pouze 1 měsíc na oleji, moje bolest
neexistuje, chuť k jídlu se vrátila, krevní obraz stoupá a spí jako skála. “ Aguae
"Používám to k léčbě své lékařské anomálie ... několik nemocnic v mém okolí tvrdí, že by to
nemělo být možné ... ale RSO je úžasné ... odmítám zkrat ve svém těle, mám onemocnění
pojivové tkáně a několik další vzácné problémy ... 4 operace mozku za 36 dní a odmítl jsem
naplnit narkotika ... výhradně lékařská marihuana, RSO a dýchání ... nikdy v životě jsem se tak
rychle nezhojil ... i když to ukazují moje laboratoře moje tělo je tak posrané, moje bolest ve
skutečnosti není tak špatná ... “Katie
"Následující text je od pána, který se stal účastníkem vážné autonehody v roce 1977. Trpěl
paralýzou obličeje, nefungovaly slzné cesty, musel používat oční lubrikanty, částečnou ztrátu
zraku na jedno oko." Navíc měl poranění hlavy, které mělo za následek problémy s pamětí,
problémy s řečí. Šel s holí a strávil všechny ty minulé roky bolestí. Vyplývá to ze zprávy, kterou
poslal. == „Olej mě opravuje na buněčné úrovni. Všechna jizvová tkáň po mé pravici je pryč!
Nyní mám pohyb pravého oka. Můžu se dokonce usmívat, teď paralýza v mé tváři zmizí. To vše
se stalo za posledních 6 měsíců. Jednou kvůli bolesti z nádoru jsem zvýšil dávkování na gram a
11/2 gramů denně dávkovaných po celý den. Před pár měsíci jsem sledoval televizi a uvědomil
jsem si, že vidím na pravou stranu nosu. Poprvé to vidím od roku 1977. Začal jsem to cvičit.

Nyní mám plný pohyb. “ Konopný olej ... nejen pro rakovinu Peeps. “ Corrie

Zvířata - Ohlasy

"Ošetřil jsem svému psovi nádor na uchu pomocí RSO ... Bylo to VELKÉ a teď je to PÁT !!!!"
Andrea
"Můj pes má ostersarkom (rakovina kostí)." Před týdnem mi amputovali nohu a za týden má
začít s chemoterapií. S jeho rakovinou se obvykle šíří do plic, 95% psů zemře na rakovinu plic
do jednoho roku. Pokud by to byl váš pes, spustili byste olej hned a stále byste prováděli chemo,
nebo žádné chemo a čistý olej? U lidí začnete rýžovým zrnem, u psa o hmotnosti 70 liber byste
začali s třetinou z toho dvakrát denně? Děkuji, že jste si to přečetli, a těším se na vaši odpověď. “
Eda
"Edo, olej zachránil našeho vzácného psa Sophie." Umírala. Dejte svému psovi olej co
nejdříve ... Chemo ji zabije. Modlím se s vámi ... “Brewster
"Právě jsem dostal opravdu skvělou zprávu o psovi mých přátel, o kterou jsem se musel podělit!"
Před několika měsíci měl její pitbull Maximus nádor v jedné ze zadních nohou, který se mu
vymykal kontrole. Veterinář řekl mé přítelkyni, že musí zaplatit přes 3 tisíce, aby mu amputovali
nohu, jinak se to rozšíří a do roka zemře. To bylo asi před 4 měsíci. Tehdy, když jsem viděl její
stav ohledně jeho plánované operace, poslal jsem jí zprávu a navrhl mu místo toho krmit
konopným olejem. Usoudila, že zkusí přírodní léčbu, než udělá něco drastického a nevratného,
jako je amputace. Naštěstí pro ni (a Maxima) už měla kartu konopí, protože žije v Kalifornii. Šla
tedy do lékárny s konopím a nějaké si vyzvedla. Krmila ho 1 kapkou oleje o velikosti hrášku,
dvakrát denně s jeho jídlem. Hned řekla, že si všimla, že ho méně bolí, a cítil se mnohem
pohodlněji. Navíc se jeho stravovací návyky vrátily do normálu. Po několika týdnech mohl
dokonce běhat bez kulhání, takže mu zrušila operaci a zůstala u přírodní léčby. Právě se dnes
vrátila domů z prohlídky u veterináře a zjistila, že jeho nádor je ÚPLNĚ ZTRACEN. Po nádoru
nezůstala žádná stopa. Veterinář byl opravdu šokován, když mu řekla, jak ho vyléčila.
FYI: Toto je třetí pes, o kterém vím, že byl zachráněn konopným olejem. Znám také spoustu lidí,
kteří byli také zachráněni. Pokud si stále myslíte, že konopí rakovinu neléčí, nevěnovali jste
tomu pozornost. Už roky znám pravdu a nikdy jsem nenašel nikoho, zvířecího ani lidského, který
by se konopnému oleji nepodařilo zachránit. “ Lara
"Některá rakovina CLCT-1 T lymfocytů dětského lymfomu je PENÍZE!" K veterináři budeme
chodit pouze na testy každé tři týdny na CBC pro měření hladin vápníku a FNA na sledování
počtu červených krvinek u rakovinných t-buněk. Už nepotřebuje předepsané léky, ale budeme ji
udržovat v oleji Ricka Simpsona, který vyléčil rakovinu každý den po zbytek jejího života. Jsme
vděčná rodina. “ Některé děti potřebují zázrak
"Úžasný příběh!" Vyrábím a beru RSO pro udržování zdraví, protože moje rodina měla mnoho
rakoviny. Začal jsem to dávat svým psům, protože oba mají malé nádory a můj shetlandský
ovčák má Discoid Lupus, což je forma psího lupusu. Je to neuvěřitelné! Za pár týdnů se jeden z
psích nádorů zmenšil o 70% a druhý pes s lupusem si vede úžasně! Poprvé po letech se její
červený, oteklý a bolestivý nos uzdravuje! Zkoušel jsem recepty, steroidy, dietu a nic nepomohlo.
RSO léčí lupus mého psa, vím, že může pomoci i lidem! "Ashley."
"Moje kočka dostala 1/4 až 1/3 zrnové rýže o velikosti 2–3krát denně, aby ošetřila a rozzářila
jeho chronickou zánětlivou infekci močových cest, když několik kol tekutin, antibiotik a léků
nemohlo, také ho zařadila na syrovou stravu a on už se to neopakovalo. Samozřejmě pro
rakovinu byste použili vyšší dávku. Obecně se snažím najít dávku, která se nezdá, že by je příliš
drasticky ovlivňovala - nikdy jim to neublíží, ale majitel by si všiml ospalosti, inkontinence,
možná trochu opilosti. Samozřejmě, že vás rakovina nezajímá - stačí je zpracovat tak rychle, jak
jen můžete, postupně zvyšovat dávky.
Toto je pro „údržbu“ - například můj pes, kterému bylo odstraněno oko z glaukomu (a dělá

SKVĚLÉ), má riziko, že její druhé oko bude mít glaukom, takže jí dávkuji alespoň dvakrát
denně trochu oleje a našel jsem dobrý dávka, která nezpůsobuje inkontinenci atd., ale stále
dostává svůj olej. Nechal jsem ji, aby si před bolestí očí vzala více. Opravdu mám pocit, že jí olej
pomohl více než konvenční léky na bolest po operaci - 1. den nebo 2 měla 1-2 dávky léků proti
bolesti veterináře, pak jsem šel jen na RSO, den po operaci už chtěla znovu hrát míč a byla a je
šťastná dívka. Chloe mi ve skutečnosti olízne RSO z prstu - na rozdíl od mé kočky, která to
nesnáší. LOL (…)
Nezjistil jsem, že by RSO způsobovalo u zvířat úzkost - citlivost na světlo lze zaznamenat při
vyšších dávkách.
Dokonce jsem použil RSO na své fretce - byl velmi starý a jednoho dne se probudil, že byl
najednou velmi slabý, možná dostal mrtvici. Dával jsem mu po celý den malé dávky RSO, aby
ho udržel ve spánku - ten večer se zdálo, že se probouzí - kroutil hlavou a choval se stejně jako
moji psi, když jedí konopí, jen jsem ho nechal spát, ať už jeho tělo přijde na cokoli udělej
alespoň, že ho nic nebolí ani netrpí - měl jsem napůl představu, že se probudí v pořádku bohužel zemřel, ale jeho kvalita života do posledního dne byla skvělá, takže mám pocit, že mu
RSO poslední den dal to nejlepší možný. Vím, že ho nic nebolelo, a spal velmi mírumilovně a
vím, že to nebylo příliš mnoho RSO, protože byl dávkován ráno a brzy odpoledne, takže nic a
večer jsem ho zkontroloval velmi pozdě, právě spal - mohl se probudit, ale chtěl jen spát. “
Whitney - Nejlepší kvalita života až do konce, na tom také velmi záleží, když je do toho zapojen
olej. Děkuji, JB
"Včera, Chloe, mé 8leté kastrované feně Heeler fox teriér byl diagnostikován glaukom na
jednom oku." V jejím oku byl tlak velmi vysoký a mohla v něm být trvale slepá. Udělali jsme
nouzovou léčbu IV tekutinami a mannitolem a ona je na pár lécích. Tlak se trochu snížil, ale ne
moc, a ona si právě neužívá přizpůsobení se životu napůl slepému. Chci s ní zacházet s RSO,
protože to bylo neuvěřitelné pro moji vlastní bolest a já a opravdu věřím v olej a příběhy, které
zde lidé vyprávějí, jsou neuvěřitelné. Nechci, aby Chloe skončila s glaukomem na druhém oku a
chci léčit vše, co mohu v postiženém oku. Chápu, že olejům pomohlo mnoho domácích mazlíčků
a byl bych tak šťastný, kdyby Chloe dokázala obnovit svůj zrak nebo dokonce nějaké vidění v
postiženém oku ... Díky za jakoukoli pomoc nebo radu!
- Whitney, jednoduše ji dostaň na olej. Některé oleje jsou pro glaukom lepší než jiné.
Nejsnadnějším způsobem, jak zjistit, jak efektivní by to mohlo být, je užít si dávku a ráno
sledovat své oči. Pokud jsou čisté, podívejte se na jiný kmen nebo kombinaci kmenů, pokud na
nich máte spoustu věcí k čištění, je to s největší pravděpodobností dobrý kmen ke snížení
nitroočního tlaku. Všechno nejlepší, JB
"Díky, JB!" Včera jsem si myslel, že děláme nějaký neuvěřitelný pokrok, oko bylo jasné (celý
den jsem z nich vytáhl kýlu) a zornička nebyla úplně rozšířená a přestože se neshodovala se
zorničkou druhého oka, myslel jsem si, že reaguje na světlo, ale dnes ráno to vypadá všechno
zataženo. Možná, že za jasného světla jako včera to bude vypadat lépe ... Jak moc a jak často
doporučujete, abych jí dávkoval? Doposud jsem dělal velmi malou dávku velikosti hrachu, je jí
jen 30# a zdá se, že ji to ovlivňuje, tito psi vždy rádi jedli stonky a listy nebo šváby, kouřili atd.,
Abych poznal, kdy je postižená také olejem a zdá se, že ji to trochu ovlivňuje, jako kdyby jedla
stonky, ale to mi nedělá starosti, mám pocit, že to znamená, že to „funguje“. Whitney
- Whitney, dal bych jí to s něčím dobrým dvakrát nebo třikrát denně. Čím víc do ní vniknete a
čím rychleji, tím lépe. I ona musela den nebo dva spát, koho to zajímá. Trocha konopí vyvolané
konopí nemůže ublížit. JB
"To zní dobře! Dnes to udělám. Včera byla také pěkně zonkována. Díky za tak rychlou reakci
JB! “ Whitney
"Můj pes včera snědl část rostliny, protože věděl, že to pomůže jeho žaludku poté, co se dostal do
zbytkového tuku z kuřecí večeře a snědl ho hodně, přecházela hodně a později skrz nahoru a pak

pohodlně odpočívala." Hádejte, co bylo v jejím puku - listy v květináči. Chytrý pes. ” Donna
"Ahoj JB, dávám RSO svým koním." Ve skutečnosti jsem minulý týden vyděsil svého valacha,
který byl nemocný, dal jsem mu asi 1/3 gramu našeho oleje ISO a byl tak STONED !! Byl pod
sedativy. Takže ... funguje to na koně a pokud je 1/3 gramu to sedativum na koně, představte si
léčivé vlastnosti. Trvalo mu asi 24 hodin, než se toho zbavil. Z důvodu údržby jsem omezil jeho
orální dávkování na téměř zrnko rýže. “ Vřes
"Myslím, že to bylo v 70. letech, kdy FDA poprvé hlásila, že konopí zabíjí rakovinné buňky ...
vím jen, že rakovina žaludku mé kočky se zdá být pryč, teď se jí dobře, váží a běhá jako nové
kotě ..." Tony
"Od prosince 2011 dávám své 19leté kočce dekarboxylizované konopí. Byla velmi letargická,
rýma, známky senility koček ... známá, která pracovala na veterině, navrhla, abych jí dal 1/4
aspirinu, 1/ 4 t metamucil ... udělal to několik dní, pak se rozhodl vyzkoušet konopí ... každých
pár dní posypu malé množství do jejího mokrého jídla ... je stále s námi !!! “ Lori
"JB, udělali jsme jí několik šarží, protože jí každé 2 měsíce děláme novou dávku, protože bere 1
ccm/den." Použili jsme 2 různé kmeny. V současné době používá stejnou dávku, která vyléčila
rakovinu mé kočky. “ Kája
"Musím ti poděkovat." Mé milované 14leté kočce byl 1. června diagnostikován spinocelulární
karcinom. Vyléčil jsem ho pomocí RSO za JEDEN TÝDEN! Veterinář říká, že je to zázrak. 8.
června jsem ho vzal k sobě a on se mě zeptal, jestli je to stejná kočka, protože nádor v jeho
ústech téměř zmizel a plně očekával, že jsem zpátky, aby ho položil. Nyní je téměř úplně
uzdraven. Miluji ho vřele a musel jsem vám poděkovat, že jste se podělili o to, jak správně
vyrobit lék ZDARMA! “
"Moje kočka byla loni v červnu diagnostikována 'rychle rostoucí, agresivní, neléčitelná,
neoperovatelná' rakovina, spinocelulární karcinom v jeho přepážce, což je ošklivé, jak to zní.
Dostal max. 1–3 měsíce a můj veterinář jemně navrhl, abych „ho teď pustil“. Plakala jsem,
přemýšlela o tom a rozhodla jsem se, že se prostě nemohu dívat, jak umírá. Šel jsem online a
zjistil, že existuje mnoho léků na rakovinu. Začal mu dávat řadu doplňků atd. Dělal dobře, ale
rakovina stále rostla a ovlivňovala jeho dýchání. Nádor mu konečně začal růst na druhou stranu
nosu a v prosinci už začal sjíždět z kopce. Říkal jsem si, ok, teď je čas.
Pak jsem objevil konopí a to, jak může zabíjet rakovinu. Stručně řečeno, Ted nyní užívá RSO od
prosince. Na začátku byla trochu situace dostat správnou malou dávku, protože je to kočka. A
mnohem menší než člověk. Mnohem lépe spí, lépe se mu dýchá, když spí, chuť k jídlu se vrátila,
i když už ne tak, jak to bývalo. Celá tato cesta probíhá a já nevím, jak to skončí.
Zdá se však, že se nádor zplošťuje, i když velmi pomalu. Myslím, že kdyby to nebyla tak ošklivá
rakovina, pravděpodobně by byl uzdraven před několika měsíci. Můj veterinář je potěšen a
ohromen tím, jak se mu daří. Takže to prostě beru den za dnem a jsem rád, že se většina těchto
dnů jeví jako dobré dny. Jeho maximální datum vypršení platnosti bylo loni v září, takže se mu
daří. “ Anne-Marie Leidl
"Jééé !!!! Mám také konopné koťátko. Vysoce kvalitní konopný olej mě zachránil, když jsem
musel vyslat 4800 dolarů veterinářům na řezníka ... Myslím, uh ... udělat operaci ucha mé kočky,
abych odstranil nádor. Hurá na Cannabis Kitties n Cannines! “ LinZy
"Látka RSO-ish zachránila psovi život 40 liber-olej extrahovaný ethylem, jinak totožný s RSO,
použitý k záchraně mého psa, který opil sousedovu nemrznoucí směs." Veterinář po telefonu
řekl, že skončila, příliš pozdě a pravděpodobně nepřežije čtyřicetiminutovou cestu k eutanázii, a
bylo mi doporučeno, abych ji uklidnil.
Můj věrný společník pěnil v ústech, měl časté záchvaty, byl silně přehřátý a hrdlo tak oteklé, že
sotva dýchala, upadala do vědomí i mimo něj. - rozhodně umírá, není pochyb.
Ve snaze ulehčit jí průchod z tohoto světa jsem rozpálil 1/2 gramu oleje na lžičku másla a prstem

ji doslova nacpal do krku, čímž jsem jí vtlačil otvor do oteklého hrdla. Do deseti minut už
nespěnovala v ústech, zlomila se jí horečka, normálně dýchala, všechny křeče a záchvaty ustaly.
Dychtivě pila vodu, pak si lehla na 12 hodin a probudila se ve zdánlivě dokonalém stavu, běžela
a hrála si během několika minut po probuzení. Řekl jsem to svému veterináři a požádal ji, aby
událost zveřejnila v případové studii, a ona odmítla s tvrzením, že konopí je pro psy toxické! “
Alan
"Používáme to na naší čtrnáctileté čivavě, která má záchvaty." Před několika měsíci jsme si
mysleli, že dlouho nevydrží, tak jsem si řekl, proč nezkusit trochu oleje? Během jednoho dne
byla jako úplně nový pes! Lépe jedla a cítila se hravě a chtěla si hrát! Tato věc opravdu funguje
na mnoho věcí! “ Mindy
"Dostali jsme štěně, které pošlapal velmi velký člověk." Je to čivava hračka, měla podšívku čtyři
na čtyři palce, která pokrývala celou její spodní polovinu. Vážně se začala zhoršovat a začala být
chladná, a tak jsem usoudil, že zkoušení slz jí nemůže příliš ublížit.
Když jsem jí poprvé dávkoval, stěží dokázala pohnout hlavou. Jsem však nesmírně rád, že vám
mohu říci, že po týdnu slz třikrát denně je šťastná, zdravá a šťavnatá malá hýždě. Děkujeme
Rickovi a JB, že nás odhalili pravdě. Moje žena a já věříme, že ji zachránily slzy.
Nezapomínejme, že jsem dávkoval hračku čivavy, která měla méně než libru s gramem RSO,
3krát denně. To je 3 gramy denně u štěněte, které vážilo méně než půl kila a bylo u dveří smrti
kvůli tomu, že na něj šlápl chlapec s hmotností přes 300 liber. Pokud by konopí bylo skutečně
toxické, kaimana by s námi stále nebyla, běhala a skákala po kouři z plevele. “
"Dali jsme to naší 13leté, aby jí pomohla s artritidou zadních nohou a boků ... překvapení, také
jsme získali nejen pružného psa, ale také 4 štěňata." V žádném případě neměla mít stále litr a
všichni jsou zdraví a daří se jí skvěle! Miluji RSO! ” Julie
"Můj pes měl kožní problém (vyrážka, kvůli které si vytrhl srst) a opakující se ušní infekci."
Neměl jsem RSO, ale dal jsem mu tinkturu, kterou vyrobil můj přítel. Jeho srst narostla zpět a
ušní infekce se vyčistila. Pokud by tinktura fungovala tak dobře, myslím, že s RSO bych ho mohl
úplně vyléčit. Řekl bych tedy, že ano, RSO by fungovalo na rakovinu psa stejně jako na lidi.
Žehnej tobě Ricku a tobě také, JB. “ Bette
- Děkuji, Bette. Vaše myšlení je logické a správné. Zvířata mají rychlejší metabolismus, a proto
je olej léčí mnohem rychleji než lidi. Je potěšením léčit zvířata olejem, milují ho brát. JB
"Používám to na svých psech." Jen o trochu méně, než bychom chtěli. Mám 12letou, která byla
přejetá a museli jí odstranit kyčel. Nevyměněno ... odstraněno! 4 týdny v ...
Žádná jizva po operaci, procházky, stále kulhající, ale obejde se v pohodě a místo léků na bolest
jsem použil olej ... Fungovalo to skvěle! (…) Mám 9letého Rottyho, který má červy, hrozné
alergie, velmi nízkou energii a ztrácí vlasy na ocase. Začínáme s tím dnes ... Právě jsem zachránil
10letou čivavu, která má 3 nádory a vím, že to ji hned napraví !!! “Dolly Durbin
"RSO OIL Psí sušenky a s lokální mastí na rakovinné vředy na noze měla velikost 1/2 dolarové
bankovky." Když vstávala, začala plakat a její otřesy byly špatné. Věděl jsem, že RSO bude
fungovat ... Hned druhý den vstala bez pláče a třesu a o několik dní později pobíhala po dvoře se
svým malým kamarádem Nuggetem, krysím teriérem. To bylo před 6 měsíci. Teď je jako 6letý
pes, ne 12 let. To je jeden z mnoha příběhů, kterých jsem byl svědkem za poslední 2 roky.
Můj příběh je mnohem delší ... RSO mi zachránilo život. Už žádné opiáty. A většinou velmi málo
bolesti. Děkuji Ricku Simpsonovi ... Mír s vámi. “ Ron Youngblood
Otázka: Vážení přátelé, doufáme, že vám to bude dobře. Dávám svému 8letému, 40 lb. psovi
RSO za nádory rostoucí na pravé straně těla. Dnes je jeho první den léčby a je vyřazen a spí. Dal
jsem mu asi tolik zrnka rýže. Je to moc? Jak dlouho a jak často byste doporučovali

Dávám ti olej? Sám jsem na oleji. Jak čas plyne, stále více si zvykám na „vysoké“. Příští měsíc
musím na operaci a plánuji použít RSO pro svou bolest a zotavení. Pokud to zvládnu, budu na
tom celý život. Požehnání ~ Mnohokrát děkuji
A. Catherine, operaci bych odložil, pokud je to vůbec možné, dokud nebudete jíst řekněme 180 g
oleje na gram denně (nebo více) ve třech dávkách. Dejte psovi polovinu z toho, pokud si myslíte,
že mu není příjemné to, co teď dostal. Spánek je součástí procesu hojení, není se čeho bát a je to
známka toho, že olej uklidňuje, což je to, co chcete. Čím silnější a sedativnější, tím lépe.
Všechno nejlepší, JB
"Posílám vás k aktualizaci mého psa, kterému byla diagnostikována rakovina kostí." 1. června je
to sedm měsíců, poslední rentgenové snímky neukazují žádné rozšíření do plic. Našli neporušený
zlom v blízkosti místa nádoru v noze, nevěděli, co s tím dělat. Tito psi, kteří mají přestávku, je
obvykle musíte dát dolů. Došli k závěru, že měsíční infuze drogy zvané Zometa ji udrží
nedotčenou, takže s ní budou pokračovat ve studii, zatímco ona bude dostávat měsíční infuze
Zomety. Ale rakovina se nerozšířila a oni nemohou zachytit nádor, který tam byl před 7 měsíci.
Jen jsem si myslel, že bys to rád věděl. Tato agresivní rakovina normálně zabere psovi život do
4-6 měsíců od stanovení diagnózy. Tady je, 7 měsíců, ŽÁDNÁ rakovina se nerozšířila.
Nepoškozená zlomenina, ale stále chodí, jako by se nic nestalo. “ Linda
"Po 9 týdnech rakovina kůže na mém psovi ÚPLNĚ zmizela!" Udržovací dávka nyní pro
zkoušku života. Což cítím, že teď pro něj bude nejen pohodlnější, ale také delší život.
POŽEHNÁNÍ RS & JB !! > ;-) “Goblin
"Můj pes měl 3 týdny života." Hromadné nádory po celém jeho těle čistokrevného pitbula ... Po
3 týdnech se nádory na ISO/RSO zmenšují. Přísahám. Několikrát se počůral jako opilý, ale věděl
jsem, že to bylo k lepšímu. Stále na tom je. I když zmizí, udělám mu jeho med. Miluji tě, JB a
Ricku. " Bocaj
"Už 14 týdnů dávám své 14leté Pit olej na rakovinu." Občas se trochu ‚škubne‘ a opije, když jí
toho dám moc, ale když ta hektičnost odezní, spí jako štěně. Odmítla vzít veterináře, takže jsme
místo toho dostali trochu oleje. Ještě rané dny, ale zaznamenávám její pokrok. Trvalo asi týden,
než si zvykla na olej a znovu dostala chuť k jídlu. Žárlím, protože si v této fázi můžeme dovolit
olej jen pro ni. Milujte krásné příběhy všech! “ Janine
"Viděl jsem účinky z první ruky psa, který užíval RSO ... Prvních pár dní byla Ruby (12letý pes)
nemocná a trochu se třásla, znepokojivé příznaky, pokud jste na toto téma skeptičtí, ale mohu vás
ujistit jste 1 měsíc na léčbu a pes poskakuje plný života, běhá po schodech, vyskočí na postel a
židle plná energie po celou dobu velmi hravá. Oči bývaly vodnaté a měly šedý kryt, nyní se tam
úplně vrátily do normálu. Ruby měla poměrně velký růst na vnitřní straně nohy, která tam byla
roky, a teď po požití oleje málem odpadla !!!
Díky Ricku Simpsonovi xxx žehnej tomuto oleji, opravdu to funguje, proč neexistují ŽÁDNÉ
posudky, které by tvrdily, že ne ...? “ Brett
"Dnes je den 3 na ošetření mého psa pomocí RSO (Rick Simpson Oil), což je konopný
koncentrát pro léčbu mnoha závažných onemocnění." Je jí 13 let a asi před 7 měsíci dostala
něco, co způsobilo její extrémní špinavost, velký hlen a několik dní byla letargická. Vyhledal
jsem to online a řekl: „Chovatelská stanice kašle nebo psí rýma“, takže jsem tady měl nějaká
antibiotika a začal s ní na kurzu. Vůbec to nepomohlo, tak jsme ji vzali k veterináři.
Samozřejmě chtěli dělat krevní testy, rentgen a screening hlenu. Přibližně 500 účtů za veterináře
jsem odmítl, takže jsme jí nasadili široké antibiotikum, které se ho za měsíc nedotklo. Vzal ji
zpět a dostal další dvě silnější antibiotika, měsíc na ně nábožensky chodil. Ani se toho nedotkli!
Pak tedy veterinář zkusil fungicidní lék ... STÁLE SE NEDOTÝKALA JEJICH NEMOCNOSTI
!! Je těžké určit, co je oprávněné utrácet za 13letého psa ... Takže jsem asi před měsícem vysadil
všechny léky, aby se její tělo zotavilo, a začal jsem s ní na RSO jen před 3 dny, celkem 6 ošetření

a ona je úplně nový pes!
Žádný šmejd, žádný kašel, ona má tu munici a obecně jsme byli svědky NEJLEPŠÍHO
vylepšení. Opravdu neuvěřitelné. Ze své osobní zkušenosti mohu potvrdit, že se jedná o úžasný
neskutečný lék. Děkuji z celého srdce! “ Přežití
"Můj pes je 13letý belgický ovčák." Před několika lety se mu na boku objevila malá boule. Před
několika měsíci najednou začal růst alarmujícím tempem. Bohužel mu byla diagnostikována
rakovina ... a nejen jedna bulka. Po vyšetření jich měl mnoho. Měl také další problémy ... Hlavně
artritidu a kyčelní dysfázii. Chirurgie nepřipadala v úvahu, protože bylo pochybné, že by
anestetikum přežil. Nevydržel jsem se dívat, jak trpí ... sotva chodil a přestal jíst. Rozhodl jsem
se zkusit mu dát konopný olej jako poslední pokus, jak mu pomoci. Můj partner Pat a já jsme mu
dali malé množství (asi jako zrnko rýže) na sušenku. Opravdu ho to ovlivnilo ... byl nestabilní na
nohou a spal celé hodiny.
V příštích několika dnech jsme upravili dávkování a všimli jsme si, že se jeho chuť k jídlu hned
zlepšila. Také se začal pohybovat mnohem snadněji a jeho postoj byl mnohem jasnější. Jak dny
postupovaly, pomalu jsme zvyšovali jeho dávku. Jsou to 3 týdny a já ho téměř nepoznávám jako
stejného psa. On je šťastný! Vrtět ocasem, hravě, jíst a nejlépe ze všeho je nádor o polovinu
menší než před tím, než jsme začali s olejem !!!! Budu pokračovat v jeho léčbě (máme štěstí, že
můžeme dodávat vlastní olej) a budu vás informovat. Očekávám, že uvidím, že tyto nádory úplně
zmizí !!!!!!!! “ Josie
"Mám sousedku, která svému psovi úspěšně odstranila nádory do měsíce tím, že jí podala lék."
Pokračujte a ano, velmi malé dávky, protože Rick uvedl, že jejich metabolismus je velmi vysoký,
takže se zlepšují mnohem rychleji než my. “ Hejno
"Vyléčil jsem naši fretku z rakoviny slinivky vytvořené inzulinomem." Pusťte se do toho, peeps,
vaše „chlupatá rodina“ vás potřebuje. Tady je Flower během léčby, je tady trochu zkřížená a
připravená na klidný spánek ..! “ Hempy
"Ano, vyléčil jsem svou kočku z rakoviny v červnu, když veterinář řekl, že ho dá dolů." Právě ho
nakrmili olejem a do 10 dnů byl smrtelný nádor pryč! Veterinář řekl, že to byl zázrak! “ Kája
"GOD BLESS JB a Rick Simpson za vaši loajalitu k lidem, kteří vás nejvíce potřebují." Až budu
moct, udělám si vlastní, abych pomohl lidem, které znám, kteří to nutně potřebují. Moje dcera si
trochu vydělala z nádoru na psovi. Čtyři dny používání řekla, že to vypadá, jako by to mělo
spadnout. Stále čekám na konečné výsledky. BŮH před CHEMISTOU! “ Greg

Kvalita života
Mohl by konopný olej prodloužit životnost?
"Pokud bychom všichni pravidelně brali malé dávky konopného oleje, jsem pevně přesvědčen,
že budeme žít déle a budeme mnohem zdravější." Delší délka života by byla pro lidstvo velmi
prospěšná, protože by umožnila těm, kteří mají úžasný talent, dosáhnout mnohem více. V
dnešním světě se člověk až příliš často dobří v tom, co dělá, a jsou zasaženi zdravotními
problémy, které končí jeho kariéru.
Všichni jsme dostali tuto zkušenost zvanou život, abychom rozšířili své schopnosti a obzory, aby
se náš druh mohl vyvinout na vyšší úroveň. Kromě toho nám byla poskytnuta tato nádherná
rostlina, která chrání a chrání naše těla před nemocemi. Je pro mě nemožné pochopit, že lidská
rasa již nemůže ignorovat léčivý potenciál této rostliny. Nyní, když je k dispozici pravda o
léčivých schopnostech konopí, byli bychom poněkud odpuštěni ve svých povinnostech vůči sobě
i svým blízkým, kdybychom okamžitě nepožadovali bezplatné užívání těchto léků.
Pokud vy nebo kdokoli jiný na této zemi chcete žít déle ve vynikajícím zdravotním stavu, abyste
dosáhli maximálního potenciálu, kterého jsme schopni, nechápu, jak by někdo mohl cítit, že má

právo vnutit nám svou vůli nebo se o to pokusit donutit kohokoli, aby se zdržel léčebného využití
této rostliny. Protože život má být o životě a nyní jste našli způsob, jak se vyhnout všemu
zbytečnému utrpení, přeji vám všem velmi dlouhou a zdravou existenci.
Určitě jste slyšeli tolik lidí, kteří vám říkali: „To nemůže fungovat, nic nepomůže. Doktor řekl,
že tím budu trpět do konce života ... “
Přišlo za mnou velké množství pacientů se zdravotními potížemi, jejichž lékaři neměli při léčbě
úspěch a cítili, že jejich situace je beznadějná. Poměrně často lidé ani nemají diagnózu, co jim
vlastně není, protože ve skutečnosti jim lékaři nemohli poskytnout odpověď. Většina těchto
pacientů, kterým jsem poskytl olej, nevěřila, že konopí může jejich stavům pomoci, dokud
nezkusí léčbu. Byl jsem v kontaktu s tisíci jednotlivců, kteří byli úplně ohromeni tím, co tento
lék pro jejich podmínky udělal. Pokud konopný olej nemůže váš stav vyléčit, více než
pravděpodobně zjistíte, že tento olej je zdaleka nejlepší dostupnou kontrolou.
Lékaři nám rádi říkají, že mnoho nemocí a stavů je nevyléčitelných, ale tento lék věnuje malou
pozornost názorům lékařů a často funguje tak, jak jsou považovány za lékařské zázraky. Pokud
máte zdravotní potíže, vyzkoušejte olej a je velká šance, že uvidíte zázraky, které pro vás dokáže
vyrobit.
Má smysl neposkytovat lidem léky na bázi konopí?
Nemá absolutně žádný smysl zakazovat lékařské použití konopí veřejnosti a ve skutečnosti nikdo
nemá právo něco takového dělat. Jediným důvodem, proč bylo konopí vůbec poprvé zakázáno,
byla skutečnost, že představoval skutečné nebezpečí pro mnoho obav o velké peníze. Omezení
léčebného využití nejléčivější rostliny na Zemi na ty, kteří obývají tuto planetu, by se dalo nazvat
pouze zločinem proti lidskosti. Zdá se, že v současné době jsou vlády stále ochotné nechat své
bohaté přátele, kteří vlastní farmaceutické společnosti, aby se dostali do cesty, ale nakonec
nebudou schopni zadržet pravdu o tomto léku.
Když se konopí vrátí k mainstreamové medicíně, zničí veškerou korupci, která kdy stála proti
jeho bezplatnému lékařskému využití. Tato rostlina je rychle znovu uznávána jako největší
existující léčivá rostlina a léky z ní vyrobené navždy změní tvář medicíny. Veřejnost brzy
odmítne chemikálie a jedy, kterým v současnosti říkáme léky, a bude požadovat použití této
přírodní látky, aby se mohly rozumně uzdravit.
Myslíte si, že lidé v oblasti vymáhání práva si neuvědomují, že dříve nebo později mohou tento
lék potřebovat pro sebe?
Mnoho lidí v oblasti vymáhání práva rozhodně ví, že konopná medicína funguje, a všichni by si
měli uvědomit, že nemají právo zasahovat do jejího lékařského využití. Ve skutečnosti jsem tento
lék poskytl dobrému počtu těch, kteří sami slouží k policejní kontrole naší společnosti.
Důstojníci RCMP ke mně dokonce poslali k léčbě pacienty, kteří umírali na nevyléčitelnou
rakovinu, takže si mnoho důstojníků uvědomuje, že tato přírodní látka funguje. Policie se neliší
od nás, pokud jde o nemoci, také se bojí rakoviny a dalších vážných stavů.
Přesto se zdá, že policie má velmi těžké pochopit, že politika naší vlády vůči konopné medicíně
zabíjí je i jejich rodiny. Většina policistů se snaží oprášit své provinění, pokud jde o razie, které
provádí proti těm, kteří používají konopnou medicínu, tím, že říká, že jen dělají svou práci. To je
ale stejná linie, jakou používali ti, kteří pracovali v Hitlerových táborech smrti, a
neospravedlňovalo to jejich chování tehdy, ani neospravedlňuje chování policejních sil dnes.
Je na čase, aby se policie probudila do reality toho, co dělá. Myslí si policisté, že je špatné, když
veřejnost pěstuje nejléčivější rostlinu na Zemi k výrobě tohoto léku? Nebo by sami tento olej
nehledali, kdyby měli milovanou osobu, která umírala a potřebovala léčbu? Očekávám, že to
udělají, takže možná je načase, aby policie začala mířit zbraněmi na skutečné zločince.

Odmítnout užívání konopné medicíny veřejnosti je zločin a policie musí přestat vymáhat zákony,
které byly zavedeny proti používání konopí pro léčebné účely. Konopí je prostě přírodní
neškodná léčivá rostlina. Jak si tedy policie nebo kdokoli jiný mohl myslet, že má právo připravit
někoho s vážným zdravotním problémem o povolení bezplatného používání této látky? "Rick
Simpson, Konopí: Nejléčivější rostlina."

Proč se tomu říká RSO?
"Rick tomu nezačal říkat RSO, jiní ano." Je to dobrý termín, protože vede lidi k Rickovým
informacím o metodách a materiálech. Rick se oprávněně obává lidí, kteří nazývají ropu, která
není vyrobena jeho metodami a doporučenými počátečním materiálem jako Phoenix Tears nebo
RSO. Ví, co fungovalo na jeho rozsáhlých zkušenostech s léčbou pacientů, a chce zajistit, aby
velmi nemocní lidé dostali to, o čem ví, že funguje, a ne něco, co by „mohlo být stejně dobré“ se
stejným jménem ... “Matthew
"Bez Ricka a jeho videa bych nevěděl, že léčí rakovinu ... i když jsem uživatelem a pěstitelem asi
27 let, nevěděl jsem, že v sobě má tyto vlastnosti ... nyní díky Ricku Simpsonovi." .. a bez jeho
smělosti a upřímnosti bychom o tom všichni žili ve tmě ... z toho důvodu si myslím, že RSO je
dobré jméno pro ropu ... ale RSO musí být provedeno podle pokynů RS ... ne nějaká pachová
představa o tom, co je nejlepší ... pokud to není zlomené - neopravujte to. “ Petr
"Jack Herer tomu začal říkat Rick Simpson Oil nebo RSO." Rick to tak nechtěl nazvat a nějakou
dobu trvalo, než jsem ho přesvědčil, že je to vlastně dobrý nápad. Trik spočívá v tom, že existuje
mnoho konopných/konopných olejů a existuje mnoho způsobů výroby oleje nebo extraktu a
mnoho pacientů bylo podvedeno k nákupu olejů nebo výtažků nižší kvality.
RSO se vyrábí specifickou metodou, z konkrétních materiálů a specifickým způsobem, takže by
se mělo říkat, co to je - RSO. RSO není BHO (butanový medový olej), RSO je dekarboxylovaný
a velmi účinný a sedativní. Nejlepší RSO je 95-98% THC, 1-2% CBD a extrémně silné a
sedativní. Většina ostatních typů extrakce jednoduše nebude produkovat dekarboxylovaný a tak
silný olej, který bude vyžadovat spoustu práce navíc. Obvykle zpracováváme velké množství
konopí a Rickova metoda je velmi účinná a efektivní pro zpracování velkého množství konopí.
Můžete zpracovat libru konopí a vyrobit olej za méně než dvě hodiny pomocí zařízení, které lze
snadno najít ve většině částí světa. Jde o to, udělat lék co nejrychleji, aby pacient nemusel čekat.
“JB
"Nezajímá mě, jak se tomu říká !!! Říkejte tomu, jak chcete, ale nezničte muže jako Rick, který
zachránil tisíce životů a celý svůj život věnoval šíření tohoto slova. Prostě to není správné !! ”
Donna
„Neustále tomu říkám„ konopný olej “, protože tím to je, je to ve slovníku, jen další slovo pro
konopí. Je to staromódní termín, ale přesto správný. Všichni víme, o čem mluví. " Dion
"Kouzlo je v kulové hlavě trichomu." Nikde jinde v závodě THC neexistuje. Rostlina produkuje
THC, aby chránila své reprodukční části. Čím blíže se dostanete k těmto částem, pupenům, tím
více trichomů. Pupeny proto mají k dispozici nejvíce dostupných léků. Je to věda, ne spekulace.
Ještě jednou děkuji Rickovi za inspiraci k výrobě nejlepšího oleje, jaký umím. Krásný čirý
jantarový olej. “ Toni
"Tolik jako kukuřice?" Všichni nesouhlasíme s JB. Levnější by bylo fajn, ale teď pojď. “ Ricku
- Ricku, kdyby se konopí pěstovalo na tisících hektarech polí, kolik bys za něj chtěl zaplatit? 20
babek za kilo? Nebo méně?
Opravdu musíte začít přemýšlet v tunách konopí než v gramech. Poptávka po ropě bude tak
obrovská, že nebude možné pěstovat celou rostlinu pouze v „lékařských sklenících“.
Nejmocnější a nejsilnější kmeny budou muset být pěstovány na milionech hektarů půdy na

celém světě.
Například, jakmile dámy opravdu pochopí, co může olej udělat s pokožkou a vráskami, budou
požadovat 20-30% nejlepšího oleje ze všech svých kosmetických produktů a najednou bude
poptávka po milionech tun nejlepší olej pouze pro kosmetiku. Poté přidejte několik stovek
milionů tun oleje pro nemocnice.
Na výrobu jednoho kilogramu oleje potřebujete 5-8 kilo suchého pupenu. Z jednoho kilogramu
oleje se vyrobí 5 kilo kosmetických výrobků - to znamená 100 sklenic s 50 g
masti/krému/lotionu/rtěnky/pleťového
krému/šamponu.
A
sto
sklenic
konopných
mastí/krémů/pleťových vod/rtěnek/krémů na obličej/šamponů není nic, můžete to rozdat snadno
za den, vždy najdete někoho, kdo by je mohl použít.
Takže znovu začněte myslet v tunách, ne v gramech. Vím, že současné ceny jsou mnohem vyšší.
Nejsem s nimi spokojený a udělám vše, co bude v mých silách, abych dostal cenu suchého
venkovního pupenu z pole na zhruba 10–20 babek za kilo. Protože tato cena by dala zaměstnání
a dobrou práci milionům farmářů po celém světě. A přineslo by to velmi pozitivní změnu v
životě nás všech. JB
"Dovolte mi shrnout většinu toho, co se děje kolem Rick Simpson Oil." Pokyny říkají lidem A,
B, C a D. Lidé je čtou a ptají se - když neudělám A, budou B, C a D stále fungovat? Pokud
neudělám B, budou A, C a D stále fungovat? Pokud neudělám C, budou fungovat A, B a D? Co
když neudělám D, budou A, B a C stále fungovat? A co když udělám A, B, C a D jinak, bude to
stále produkovat to pravé?
Obecná odpověď zní: ne, nebude. Pokud chcete vyrobit RSO, řiďte se pokyny. Pokud chcete
vyrobit něco jiného, postupujte podle dalších pokynů. Ale prosím, neberte nás zodpovědnými,
když vyrábíte jiný druh oleje a léčba selže a skončí zbytečnou smrtí pacienta.
Pokud uděláte A, B, C a D, olej bude fungovat tím nejlepším možným způsobem. Proto tam ten
návod je. Pokud to neuděláte, nebude to fungovat nebo nemusí fungovat. Je to tak jednoduché,
že?
Co byste osobně chtěli získat, kdybyste potřebovali lék? Něco, co se osvědčilo, že funguje tak
dobře, nebo něco jiného, jen aby kdokoli vyrobil olej, mohl dokázat nebo vyvrátit jeho hypotézu
nebo „metodu“? V sázce je váš život. Buďte tedy opatrní, myslete na sebe a učte se od těch, kteří
šli touto cestou před vámi.
Všechno nejlepší k tobě Jindřich Bayer “

Doufáme, že vám tato kniha pomohla.
Nyní je řada na vás, abyste nám pomohli
pomoci ostatním.
Vytvoření této knihy a sdílení informací je dílem lásky. Láska
bohužel neplatí účty.
Pracujeme na překladu této knihy do více než 300 jazyků a na
toto téma napíšeme dalších 10 různých knih.
Počítáme s podporou lidí, jako jste vy, kteří vám pomohou s
náklady na překlady, výzkum atd.
Pomozte nám nyní tím, že se vrátíte na web na adrese
http://www.hempcures.work a kliknutím na tlačítko DAROVAT
přes PayPal níže a darujte vše, co cítíte, že to pro vás a vaše
blízké stojí za to.
Případně můžete použít PayPal k zaslání daru přímo na adresu

DONATE@HEMPCURES.WORK
prostřednictvím BitCoinu na:

nebo

můžete

přispět

1D379NRXNqHGLd1dkM56vqZHbkHnisfDJm
Vážíme si vaší podpory a přejeme vám a vašim blízkým zdravý a
šťastný život naplněný konopím.

