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Protokol Ricka Simpsona
"Začnite ľudí s nepatrnými dávkami, veľkosťou pol zrnka suchej krátkozrnnej ryže." Hoci je olej
neškodný, pre tých, ktorí začínajú s liečbou, je menej lepšie ako viac. Na začiatku vezmite len
malú kvapku tejto úžasnej látky každých osem hodín, potom pravidelne zvyšujte dávkovanie
každé štyri dni a čoskoro sa zvýši vaša tolerancia. Ak osoba hovorí, že necíti jej účinky alebo že
ich cíti iba mierne, považoval by som to za dobré dávkovanie pre začiatočníkov. Chcete len
dostať trochu lieku do ich systému, aby si naň mohli začať zvykať.
Nikdy presne neviete, ako daná osoba zareaguje, preto postupujte pomaly a zvyšujte dávkovanie
každé štyri dni, kým pacient nemôže prehltnúť celkovo jeden gram každých 24 hodín. Najlepším
spôsobom, ako to dosiahnuť, je nechať ich užívať dávky, ktoré sa rovnajú asi tretine gramu
každých osem hodín, akonáhle sú na to zvyknutí. Napriek tomu by som chcel pripomenúť tým,
ktorí majú ťažkosti, že ich dávku je možné zvýšiť pomalšie, ale pre dosiahnutie najlepších
výsledkov by sa mala požiť čo najrýchlejšie.
Toto je návod na dávkovanie, ktorý odporúča Rick, ak si pacient dokáže dostatočne rýchlo
vybudovať toleranciu. Ak sa budú riadiť týmto protokolom, mnoho pacientov sa dokáže
prepracovať do troch týždňov nato, že môžu prehltnúť tretinu gramu každých 8 hodín. V
priemere však väčšine pacientov trvá štyri až päť týždňov, kým môžu prehltnúť toto množstvo na
dávku. Potom môžu pokračovať v užívaní jedného gramu denne, kým sa nevyliečia alebo kým sa
ich stav nedostane pod kontrolu.
Rick rád dodáva tento liek v plastových striekačkách, ktoré nemajú ihly, namiesto toho je tam len
malý otvor, cez ktorý sa dá olej vytlačiť. Hovorí, že poskytnutie oleja týmto spôsobom uľahčuje
pacientovi meranie dávok a zabraňuje cudzím látkam kontaminovať lieky.
Pre väčšinu je najľahším spôsobom, ako porozumieť množstvu, ktoré by mali prijať, prirovnať
ho k niečomu, ako je krátkozrnná suchá ryža. Dávka pre začiatočníka by mala byť zhruba

polovičná ako veľkosť jedného z týchto zrniek ryže alebo dlhá asi jednu osminu palca, toto
množstvo by sa rovnalo približne jednej štvrtine kvapky. V niektorých prípadoch môžu ľudia s
veľmi nízkou toleranciou dokonca zistiť, že to môže byť príliš veľa na to, aby to na začiatku
zvládli pohodlne, takže ak je to potrebné, môžu začať ešte menej.
Dávky tejto veľkosti by ste mali užívať trikrát denne, skoro ráno, napoludnie a asi hodinu pred
tým, ako si pacient ľahne do postele. Začiatočníkovi stačí vytlačiť ekvivalent jednej polovičky
zrnka suchej ryže z plastovej striekačky a to je ich dávka. Aj keď hovoríme o veľmi malom
množstve a pacientovi neublíži, vzhľadom na jeho silu je potrebné túto látku používať s
rešpektom.
Po štyroch dňoch pri tejto dávke sa potom zdvojnásobí na dávky, ktoré sa rovnajú veľkosti zrnka
ryže, alebo dávky, ktoré sú po vytiahnutí zo striekačky dlhé asi jednu štvrtinu palca. Potom, o
štyri dni neskôr, sa dávka opäť zdvojnásobí a toto pokračuje každé štyri dni, kým pacient nemôže
prehltnúť ekvivalent šestnástich zŕn ryže na dávku. Toto množstvo sa rovná asi ôsmim až
deviatim kvapkám oleja na dávku, čo je zhruba jedna tretina gramu.
Jeden ml je o niečo viac ako jeden gram hmotnosti, takže ak si to pacienti želajú, môžu pomocou
tohto merania určiť svoje dávkovanie. V tom okamihu pacienti zvyčajne pokračujú v tejto dávke,
kým nedosiahnu požadovaný účinok so svojim zdravotným stavom. Existujú pacienti, ktorí
nebudú schopní zvýšiť svoje dávkovanie tak rýchlo, ale Rick ich nalieha, aby to užili tak rýchlo,
ako to len bude možné, aby olej mohol zmierniť ich utrpenie. Okrem toho sa nájdu tí, ktorí môžu
tento liek užívať rýchlejšie a Rick s tým nemá problém, pokiaľ je pacientovi príjemné užívať ho
rýchlejšie, znamená to jednoducho, že sa uzdraví rýchlejšie.
V skutočnosti Rick cíti, že pacienti by mali zostať vo svojej vlastnej zóne pohodlia, pokiaľ ide o
používanie tohto lieku. Stále si však myslí, že ktokoľvek s vážnym ochorením by nemal hrať hry
s touto látkou, pretože ak nie je užívaná správne, nemusí byť schopná prekonať stav, ktorý mala
liečiť.
Pretože je tento liek tak bezpečný, zvyčajne nemeriame dávky presne, ale pre tých, ktorí majú
radi presné merania a vlastné váhy s dostatočnou presnosťou, začnite najskôr s 0,01 g (10 mg)
alebo menej trikrát denne. štyri dni. Potom, ak môžete, zdvojnásobte ho na 0,02 g (20 mg) štyri
dni, potom na 0,04 g (40 mg) štyri dni, 0,08 g (80 mg) štyri dni, 0,16 g (160 mg) štyri dni a
potom 0,32 gramu (320 mg). To by bol ideálny rozvrh dávkovania pre tých, ktorí môžu túto látku
rýchlo prehltnúť. Je tiež dobré vedieť, že dávky 1-5 mg sú zvyčajne tolerované bez symptómov.
Keď dokážete pracovať s vysokokvalitnými kmeňmi púčikov Indica, produkovaný olej bude
mimoriadne sedatívny. Tento účinok bude mať olej, ak ste vyrobili skutočný „Rick Simpson Oil“
a nie je dôvod sa obávať. Pacienti jednoducho zaspia a nakoniec sa prebudia. Niektorí sa môžu
na začiatku cítiť trochu ukameňovaní, ale zostanú v poriadku a zvyčajne do hodiny po tom, ako
vstanú, tento ospalý pocit zmizne. Ak je olej vyrobený z odrôd sativy konope, očakávajte
problémy a dlhotrvajúcu energizujúcu sativu. Nechcete, aby sa ľudia s vážnymi chorobami, ako
je rakovina, pokúšali užívať olej s týmito účinkami a pacient nedostane liečebné výhody, ktoré
môže poskytnúť dobrá indikácia. Nie každému sa páči byť vysoký a z medicínskeho hľadiska nie
je na mieste prehnane ukameňovať túto látku.
Ide o to, aby sa liek dostal k pacientovi trikrát denne. Pacient si ho môže jednoducho priložiť na
prst a potom si ho zoškrabať na zuboch. Potom sa napite studenej vody alebo čaju a malo by byť
pre nich ľahké prehltnúť. Niektoré kmene produkujú extrakt, ktorý nemá príjemnú chuť, ale je
ľahké s ním zaobchádzať. Jednoducho naneste dávku pacienta na malý kúsok chleba, preložte
ho, potom si ho dajte do úst a napite sa vody. To isté sa dá urobiť aj s použitím banánov alebo
iných druhov ovocia. Cieľom je dostať olej do pacienta čo najrýchlejšie, ale Rick stále rád vidí,
že zostávajú vo svojej komfortnej zóne.
Každý je iný a naša tolerancia na tento liek sa bude líšiť od človeka k človeku, preto sa uistite, že
pacientovi vyhovuje množstvo, ktoré užíva. Pri mnohých závažných ochoreniach je dôležité, aby
pacienti tento liek rýchlo prehltli, aby mali väčšiu šancu na prežitie. Ako som už spomenul, aj

keď je olej neškodný, ak sa užije príliš veľa, často sa pacientom tento zážitok nepáči. Spracujte
preto ich dávkovanie pomaly; tak sa stanú pohodlnými s jeho používaním.
Napriek tomu, ako radi hovoríme, k agresívnym chorobám by sa malo pristupovať agresívne,
takže keby som mal niečo, čo by bolo život ohrozujúce, prijal by som toľko extraktu, koľko by
som mohol prijať v čo najkratšom časovom období. Myslím si, že sa oplatí byť pripravený, takže
tí, ktorí môžu, by si mali začať zvykať na účinky oleja čo najskôr, pretože potom budú vedieť, čo
môžu očakávať, ak by niekedy potrebovali užiť väčšie dávky.
Štandardná liečba na obnovenie dobrého zdravotného stavu tela je 60 gramov kvalitného oleja
prijatého v priebehu troch mesiacov. Pre tých, ktorí sa podrobili chemoterapii a ožarovaniu, je
dobré prehltnúť 120 až 180 gramov oleja čo najskôr. 60 g môže vyliečiť závažnú rakovinu, ale
pre tých, ktorí boli poškodení zdravotným systémom, je často potrebných viac, aby sa zabránilo
návratu rakoviny a aby sa odstránili škody, ktoré tieto ošetrenia zanechali.
Akonáhle je pacient opäť zdravý, môžete dávku znížiť na jeden alebo dva gramy mesačne alebo
na toľko, koľko pacient rád prehltne; z nášho pohľadu platí, že čím viac, tým lepšie.
Nevynechávajte udržiavacie dávky, pretože sú dôležité pre udržanie dobrého zdravia. Gram za
mesiac alebo kvapka denne po práci večer neznie ako veľa, ale podľa Ricka by to malo stačiť na
to, aby bolo vaše telo zdravé.
Okrem toho má rád, keď pacienti v spojení s ošetrením olejom používajú aj iné prírodné veci,
ako sú semená jabĺk a pšeničná tráva. Zo svojej skúsenosti by som tiež nechal pacientov jesť
konopné semená, pretože olej, ktorý obsahujú, je tak výživný a prospešný pre telo.
Rick je tiež presvedčený, že pacienti by sa mali snažiť dostať pH svojho tela tak rýchlo, ako je to
možné, požitím takých potravín, ako je melón alebo citrónová šťava, atď. Hovorí, že to má
najväčší význam, a preto môže pacientovi poskytnúť oveľa väčšiu šancu na prežitie.
Pacienti by tiež mali začať jesť viac surového ovocia a zeleniny a jesť menej mäsa, najmä
spracovaných odrôd, ktoré obsahujú viac toxínov. Rick je veľkým vyznávačom používania
odšťavovacích strojov a cíti, že veľké dávky vitamínu C môžu byť tiež veľkým prínosom.
Toto je protokol Ricka Simpsona a to je dôvod, prečo bude jeho meno známe po celú večnosť. Je
to pravdepodobne najdôležitejší objav všetkých čias a priaznivý účinok toho, čo nám tento muž
dal, nemožno preceňovať. Načo je nám moderná medicína a technológie, keď nefunguje? Ak
chcete vidieť výsledky, vyskúšajte Rickovu metódu uzdravenia.
Boli sme kritizovaní za to, že tento olej nazývame všeliekom, ale čo iného by ste mohli nazvať
látkou, ktorú je možné úspešne použiť na liečbu toľkých zdravotných problémov? Niektorí si
myslia, že slová vyliečiť všetko znamenajú, že tento olej poskytne večný život, ale to nebol
Rickov úmysel. Tento liek vám môže predĺžiť život a jeho užívaním môžete žiť oveľa dlhšie, o
tom niet pochýb. Napriek tomu to neznamená, že poskytne večný život.
Tento olej stále nie je pre väčšinu legálne dostupný, a preto bude veľmi dlho trvať, kým sa určí,
koľko pridaných rokov môže poskytnúť. Zatiaľ sa na tento liek nepozeráme ako na elixír
nesmrteľnosti a pevne veríme, že to z vás nerobí bullet-proof. Napriek tomu, ako hovorí Rick, ak
niekedy nájdeme kľúč k nesmrteľnosti, je si istý, že konope bude hlavnou zložkou.
Nemyslite si, že keď ho používate, nemôžete nakaziť vírusom. Stále môžete chytiť také veci, ako
je chrípka, ale jej účinky môžu byť výrazne znížené a zotavíte sa oveľa rýchlejšie. V prípade
pandémie alebo niečoho podobného, ak požívate alebo už požívate nádherný olej, ktorý táto
rastlina môže poskytnúť, vaša šanca na prežitie by sa určite výrazne zvýšila. “ Jindrich Bayer,
Phoenix Tears: Príbeh Ricka Simpsona

Informácie o dávkovaní

Existuje protokol o ošetrení?
"Existuje protokol, ktorý by sa mal dodržiavať, aby sa zaistilo, že liečba je účinná." Malé
množstvo oleja možno použiť na liečbu rakoviny kože a iných stavov topicky alebo sa môže
odpariť a vdýchnuť, aby pomohlo pri liečbe pľúcnych ochorení. Olej môže byť tiež absorbovaný
do tela, ak je použitý vo forme čapíka, alebo ho možno samozrejme prehltnúť priamo ústami. Na
liečbu vnútorných rakovín by mal pacient olej prijať čo najrýchlejšie. Vo všeobecnosti chcete,
aby sa tento liek dostal do oblasti, ktorá spôsobuje problém, tým najrozumnejším spôsobom. Ak
by ste napríklad liečili rakovinu hrubého čreva, najúčinnejším liečebným prostriedkom by bolo
pravdepodobne podanie oleja vo forme čapíkov.
Priemerný pacient môže prehltnúť 60-gramovú liečbu rakoviny približne za 90 dní. Ľudia, ktorí
prežili poškodenie žiarením a chemoterapiou, alebo pacienti, ktorí roky trpia na SM a iné vážne
stavy, v niektorých prípadoch zistia, že liečenie ich zdravotných problémov môže trvať nejaký
čas.
Tí, ktorí utrpeli vážne poškodenie zdravotného systému a práve začínajú s liečbou, si musia
uvedomiť, že tento prírodný olej neprodukuje okamžitú liečbu. Takíto pacienti často vyžadujú
oveľa viac oleja a bude potrebné ich užívať dlhšie. Takíto pacienti by sa mali pokúsiť prehltnúť
120 až 180 gramov v priebehu šiestich mesiacov, aby sa odstránili škody, ktoré po sebe
zanechala chemoterapia a žiarenie, a aby sa napravili škody spôsobené inými dlhodobými
chorobami a tým, čo sa používalo na ich liečbu. Akonáhle je pacient vyliečený a všetky škody sú
odstránené alebo sa stav dostal pod kontrolu, odporúčam im, aby potom pokračovali v užívaní
udržiavacej dávky 1 až 2 gramov oleja mesačne, aby si udržali dobré zdravie. U dospelého by to
predstavovalo približne jednu kvapku denne, a akonáhle si na jeho používanie zvyknú, jeho
účinky ani nepocítia, naozaj si neviem predstaviť, že je to príliš vysoká cena na zaplatenie za
dobré zdravie. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Prečo sú udržiavacie dávky také dôležité?
"Každý by mal užívať udržiavacie dávky, aby udržal svoje telo detoxikované a v dobrom
zdravotnom stave." Všetko, čo potrebujete, je 1 až 2 gramy oleja mesačne, stačí užiť jednu
kvapku v noci asi hodinu pred spaním. To vám poskytne dobrý spánok a dokonca poskytne
určitú ochranu pred žiarením, ktoré pochádza z Japonska a iných krajín.
Olej spolupracuje s vašim telom, aby ste boli zdraví a poskytovali ochranu pred rôznymi
zdravotnými problémami. Nedovolil by som ani svojmu dieťaťu urobiť tieto hrozné vakcíny a
výstrely, ktoré sa nám ľudia ako Bill Gates pokúšajú strčiť do krku. Ak chcem chrániť svoje deti
pred chrípkou, budem dôverovať správne vyrobenému konopnému oleju, pretože viem, že je
účinný a nespôsobí žiadnu škodu.
Navrhujem, aby pacienti začali s tromi dávkami denne o veľkosti pol zrnka suchej krátkozrnnej
ryže. Dávka, ako je táto, by sa rovnala asi ¼ kvapky, takže ako vidíte, vo väčšine prípadov by
začiatočníci mali začať s veľmi malými dávkami.
Jediný prípad, kedy by som pacientom odporučil začať s väčšími dávkami, by bolo rýchlo ich
zbaviť návykových a nebezpečných liekov proti bolesti alebo by boli hneď pri dverách smrti.
Keď ľudia, ktorí používajú tieto lieky, začnú s olejovou kúrou, zvyčajne znížia svoje lieky proti
bolesti na polovicu. Cieľom je prehltnúť dostatok oleja, ktorý by sa postaral o bolesť, a pomôcť
pacientovi oslobodiť sa od používania týchto nebezpečných návykových farmaceutických liekov.
Užívanie oleja veľmi uľahčuje pacientovi splnenie tejto úlohy a bude mať menej problémov s
odvykaním, pretože olej funguje úžasne a pomáha zbaviť sa závislostí.

Pre tých, ktorí sú v tejto situácii, si myslím, že ich prvá dávka by mala byť asi dvojnásobkom
toho, čo by priemerný začiatočník zjedol. Potom by mali dávku zvýšiť tak rýchlo, ako je to
možné, až kým nedosiahnu bod, v ktorom na potlačenie bolesti nepotrebujú žiadne ďalšie lieky.
Keď ľudí zbavujete takých vecí, ako je morfín, môžu sa vyskytnúť problémy. Niekedy, keď
zmiešate olej a morfín, môžu byť účinky morfínu ešte výraznejšie a pacient môže začať
halucinovať.
Toto je len krátkodobá nevýhoda, pretože keďže sa pacientovi zníži príjem morfínu, halucinácie
sa budú znižovať, až kým prestanú existovať. Vo väčšine prípadov predstavuje zbavenie
pacientov týchto látok niekoľko problémov, takže nečakajte, že budete mať príliš veľa
problémov. Ako budú svoje dávky naďalej zvyšovať, u pacienta sa vyvinie vyššia tolerancia a
čoskoro už účinky oleja ani nepocíti. Akonáhle k tomu dôjde, potom môžu veľmi rýchlo
prehltnúť akékoľvek potrebné množstvo oleja, kým nie sú uzdravené.
Po štyroch dňoch užívania dávky pre začiatočníkov je väčšina ľudí schopná zvýšiť množstvo,
ktoré konzumuje. Navrhujem, aby sa to opakovalo každé štyri dni, pretože to pacientovi
poskytne čas na vybudovanie si tolerancie voči tejto látke. Priemernému človeku trvá štyri až päť
týždňov, kým sa dostane do bodu, kedy môže denne prijať gram. To znamená, že pacient by požil
8 až 9 kvapiek vysokokvalitného oleja každých osem hodín. Akonáhle dosiahnu túto dávku,
pacient potom môže pokračovať v tejto rýchlosti, kým stav nezmizne alebo nie je pod kontrolou.
Mnoho pacientov vyvinie toleranciu na tento liek veľmi rýchlo a môžu užívať olej oveľa
rýchlejšie. Ak medzi týchto ľudí patríte, neváhajte túto látku požiť tak rýchlo, ako chcete, pretože
konečným výsledkom bude, že sa uzdravíte oveľa rýchlejšie. Vždy upozorňujem pacientov, aby
sa pri užívaní tohto lieku zdržiavali vo svojej vlastnej zóne pohodlia, ale ak sa olej dá prijať
rýchlejšie, dáva pacientovi väčšiu šancu prežiť.
Táto metóda umožňuje telu pomaly si vybudovať toleranciu a po štyroch až piatich týždňoch
väčšina ľudí nemá problém prehltnúť gram denne alebo v niektorých prípadoch aj viac. Pre
priemerného človeka, ktorý zvyšuje dávku každé štyri dni, sa zvyčajne vyskytne málo
problémov. V skutočnosti mám správy od ľudí, ktorí užívali olej, v ktorých sa uvádzalo, že sa
počas liečby ani nedostali vysoko. Všetci máme rôzne tolerancie na akékoľvek lieky, takže mám
pocit, že je najlepšie nechať pacienta určiť, aké množstvo tejto látky mu vyhovuje.
Vaša veľkosť a telesná hmotnosť majú len málo spoločného s vašou toleranciou voči konopnému
oleju. Videl som začiatočníkov, ktorí boli veľmi veľkí muži a užili jednu kvapku tohto oleja a do
hodiny sa nemohli dostať ani z chesterfieldu. Zatiaľ čo ich manželky, ktoré boli oveľa menšie,
mohli užiť rovnakú dávku a necítiť vôbec nič. Ako teda vidíte, veľkosť nie je dôležitým
faktorom pri určovaní toho, koľko môže pacient vziať, je to skutočne viac o samotnom
pacientovi.
Na začiatku liečby týmto liekom si uvedomte, že zníži váš krvný tlak. Ak práve užívate lieky na
krvný tlak, často si kontrolujte tlak, pretože je veľmi pravdepodobné, že už vo veľmi krátkom
čase nebudete potrebovať na kontrolu krvného tlaku nič iné ako olej. Okrem toho, ak je pacient
diabetik, mal by si monitorovať hladinu cukru v krvi. Vo väčšine prípadov sa ich potreba
inzulínu zníži a niektoré už túto látku vôbec nevyžadujú.
Keď ľudia berú ropu, rád ich vidím, ako sa zdržiavajú vo svojej komfortnej zóne, ale pravdou je,
že čím rýchlejšie to dokážu prijať, tým väčšiu šancu prežiť.
Jednému mužovi s extrémne nízkou toleranciou trvalo sedem mesiacov, kým prehltol 60g kúru.
Vyliečilo to jeho terminálny lymfóm, ale oveľa radšej by som bol, keby mohol celú liečbu
absolvovať rýchlejšie.
Našťastie len zriedka narazím na pacientov, ktorým trvá liečba tak dlho, ale stáva sa to. Videl
som dokonca pacientov, ktorí celú liečbu absolvovali za mesiac a dokázali vyliečiť svoje
terminálne rakoviny. Preto môže byť rýchlosť požitia oleja z väčšej časti závislá od samotných
pacientov a od toho, ako rýchlo si môžu vybudovať toleranciu.

Na konci liečby väčšina ľudí pokračuje v užívaní oleja, ale s oveľa nižšou sadzbou. Ako som už
spomenul, dobrá udržiavacia dávka by bola asi jeden až dva gramy mesačne, čo sa rovná asi
kvapke oleja pred spaním každú noc.
Nerád vidím ľudí, ktorí sa predávkujú olejom, ale predávkovanie neškodí, takže neprepadajte
panike, ak by k tomu došlo. Hlavným vedľajším účinkom tohto lieku je spánok a odpočinok,
ktorý hrá dôležitú úlohu v procese hojenia. Olej vám zvyčajne do hodiny po užití dávky povie,
aby ste si ľahli a relaxovali. Nebojujte s pocitom ospalosti, urobte si pohodlie a nechajte olej, aby
vám poskytol zvyšok, ktorý potrebujete. Vo väčšine prípadov do jedného mesiaca denná únava
spojená s touto liečbou zmizne, ale pacient v noci naďalej veľmi dobre spí.
Hovorím pacientom, ktorí umierajú na rakovinu, že olej urobí jednu z dvoch vecí: buď ich
vylieči z rakoviny a budú pokračovať v živote, alebo v prípadoch, keď je na liečbu liek príliš
neskoro, olej zmierni cestu von a môžu aspoň zomrieť bez veľkého utrpenia a udržať si
dôstojnosť.
Konopný olej má veľmi vysokú úspešnosť pri liečbe rakoviny a väčšina z nich má tendenciu
prežiť. Bohužiaľ, veľa ľudí, ktorí ku mne prichádzajú, boli zdravotným systémom veľmi
poškodení svojou chemoterapiou a žiarením atď. Poškodenie, ktoré tieto ošetrenia spôsobujú, má
trvalý účinok a ľudia, ktorí utrpeli tieto takzvané ošetrenia, sa najťažšie liečia. Ale nezúfajte,
pretože aj keď ste boli veľmi poškodení, tento olej má stále 70 až 80% úspešnosť.
Ak sa konopný liek vyrába a používa správne, je najväčším prírodným liečiteľom na tejto
planéte. Bez ohľadu na to, čím človek trpí, mali by olej vyskúšať a zistiť, čo mu môže pomôcť.
Ak ste skutočne unavení z utrpenia, dajte si pauzu a vyskúšajte niečo, čo skutočne funguje.
Akonáhle vyskúšate, čo tento liek dokáže, pochopíte, prečo história a ja obaja konopnú medicínu
nazývame všeliekom. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Pomôcť môžu aj ďalšie prírodné veci, ktoré môžete urobiť
"Keď ku mne pacienti chodia po olej na liečbu rakoviny, prvá vec, ktorú im poviem, je zmeniť
stravu." Pokúste sa držať čo najďalej od živočíšnych bielkovín, pretože tento druh bielkovín
podporuje rast rakoviny. Zaobstarajte si odšťavovač a začnite jesť čo najviac surového ovocia a
zeleniny, pretože rastlinné bielkoviny bojujú proti rakovine. Prestaňte používať cukor a nahraďte
ho prírodnými sladidlami, ako je surový med.
Zvýšte pH pacienta tak rýchlo, ako je to možné, a potom požite napríklad melón a citrónovú
šťavu atď. Rakovina má rada kyslé prostredie a keď zvýšite pH tela, rakovinové bunky ťažko
prežijú.
Pred desaťročiami mali vedci skvelé výsledky pri liečbe rakoviny mega dávkami vitamínu C,
ktorý bol pacientovi injekčne podaný do krvného obehu rovnakým spôsobom, akým lekári
injekčne podávajú chemoterapiu, ale bez ničivých vedľajších účinkov, ktoré môžu spôsobiť smrť
pacienta. Preto si myslím, že veľké dávky vitamínov môžu byť veľkým prínosom pre pacientov
trpiacich vážnymi chorobami, ako je rakovina.
Tiež nechajte pacienta začať jesť semená z dvoch jabĺk každý deň, čo im poskytne dobrú dennú
dávku B17, ktorá je známa aj ako laetril. Pred rokmi sa veľa propagovalo, že táto liečba nie je
bezpečná, ale tieto obvinenia sa ukázali ako nepravdivé. V skutočnosti má B17 sám osebe
celkom dobré výsledky v liečbe rakoviny. Existujú aj ďalšie prírodné veci, ako je pšeničná tráva
a modrozelené riasy, ktoré môžu byť pre vás prospešné. Pred niekoľkými rokmi lekár v
Taliansku dokonca liečil niektoré druhy rakoviny pomocou sódy bikarbóny, takže musíme mať
myseľ otvorenú všetkým možnostiam.
Mnoho ľudí, ktorí používali olej na liečbu rakoviny, na tom nič nezmenilo, ale olej stále pôsobil

svojim kúzlom a boli uzdravení. Napriek tomu, ak máte vážny stav, akým je rakovina, myslím si,
že je dobré vziať si ďalšie prírodné veci, ktoré môžu oleju pomôcť rakovinu odstrániť a
poskytnúť vám väčšiu šancu na prežitie.
Najdôležitejšie zo všetkého je, že ľudia si musia uvedomiť, že to, čo zdravotnícky systém
poskytuje, z veľkej časti spôsobuje viac škody ako úžitku. To je dôvod, prečo hovorím ľuďom,
ktorí ma kontaktujú, že ak chcú prežiť, je najlepšie zostať čo najďalej od zdravotníckeho
systému.
To je smutný stav, v ktorom sa dnes lekársky systém nachádza, a nezmení sa to, kým ľudia, ktorí
v tomto systéme pracujú, konečne pochopia, že chemikálie a jed sa nehoja. Pokiaľ ide o mňa, to,
čo dnes väčšina lekárov praktizuje, sa dá len ťažko považovať za medicínu. Oveľa presnejšie by
bolo nazvať ho pravým menom, šialenstvo.
Z môjho pohľadu by každý, kto má rakovinu, mal urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby
optimalizoval svoju šancu na prežitie. V každom prípade si teda vezmite konopný olej na liečbu
rakoviny, ale myslím si, že by bolo najlepšie zahrnúť aj ďalšie prírodné prospešné ošetrenia. “
Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Ďalšie tipy pre pacientov s rakovinou pľúc
Otázka: Tento bol nejaký čas na oleji a stále musel používať lieky proti bolesti, takže sme hľadali
ďalšie spôsoby, ako pacientovi pomôcť.
A.1) Vytvorte ďalšiu dávku oleja a skúste ho zmiešať s tým, ktorý máte, vyhľadajte čo
najpokojnejší olej, nechcete pacienta nabiť energiou.
2) Pokúste sa vyrobiť olej z viac ako jedného kmeňa naraz, ak je to možné, má zvyčajne lepší
kobercový efekt. Opäť hľadajte najbrutálnejšiu a najspoľahlivejšiu silu východiskového
materiálu a oleja.
3) Bolo by lepšie, keby prestala používať olej v kapsulách. Chcete niečo z toho v jej ústach na
dodatočnú sublingválnu absorpciu (takto to má lepší účinok proti bolesti)
4) Vyrobte 0,3-0,5 g čapíkov s kakaovým maslom a dajte jej ich použiť najmenej dvakrát denne,
môže ho použiť análne aj naopak.
5) Nechajte ju odparovať olej niekoľkokrát denne - kašľať je žiaduce, potrebuje vykašliavať
všetko, čo jej nepatrí do pľúc, vrátane tých nádorov (jednoducho sa zmenšia a potom sa
rozpadnú a ona ich vykašle).
6) Vytvorte olejovú tinktúru s alkoholom (20-30-50%, podľa toho, koľko máte oleja; 1-2 ml oleja
v 4 ml 96-99% alkoholu) a naneste na miesto, kde bola operovaná pomocou kvapkadla alebo
kvapkadla - jedna alebo dve kvapky zvyčajne stačia a týmto spôsobom môžete ušetriť veľa oleja.
Samozrejme, môžete aj na miesto priložiť trochu oleja a prikryť ho obväzom a opakovať každé
tri dni alebo keď vám obväz odpadne.
7) Pripravte si masť s bambuckým maslom alebo rozpustite trochu oleja v teplom konopnom
oleji alebo vysokokvalitnom extra panenskom olivovom oleji a potierajte ním oblasť
niekoľkokrát denne. To by malo pomôcť odstrániť bolesť z jej rebier a môžete ju použiť aj na
preležaniny a čokoľvek z jej pokožky.
8) Zahrňte do jej stravy konopné semienka, konopné srdiečka a konopný olej - aspoň hrsť
semienok/srdiečok, alebo 1-3 polievkové lyžice konopného oleja.
9) Zvýšte pH svojho tela melónom a citrónovou šťavou atď., Dajte jej jesť semená z dvoch jabĺk
každý deň (B17).

10) Pokúste sa čo najskôr nahradiť lieky proti bolesti a náplasti olejom. Ak začnete olej nanášať
lokálne, malo by to veľmi pomôcť. Čapíky robia zázraky aj s pľúcnymi ochoreniami. Čím viac
oleja prehltne a čím rýchlejšie to urobí, tým lepšie. Mala by zostať na grame a viac denne, kým
chorobu nepremôže, a potom by mala zostať na udržiavacej dávke 1-2 g mesačne. Prečítajte si a
dodržujte aj všetky ostatné pokyny na našom webe. Všetko najlepšie, JB a RS

Cesty podania
Aké spôsoby podávania oleja odporúčate a aké sú ich výhody?
"Pacientom vždy navrhujem, aby olej užívali ústami na vnútorné podmienky alebo aby sa ich
telo dostalo do zdravého stavu. Po niekoľkých desaťročiach vystavenia sa toxínom v našom
každodennom živote by aj tí, ktorí si o sebe myslia, že sú zdraví, mali zvážiť prijatie úplnej 60 g
kúry na detoxikáciu svojho tela skôr, ako tieto látky môžu spôsobiť problémy s ich zdravím.
Na liečbu mnohých chorôb, ako sú hemoroidy alebo rakovina čriev, atď., Možno bude najlepšie
použiť olej vo forme čapíka. Väčšina ľudí si to neuvedomuje, ale prijatie oleja do tela týmto
spôsobom je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako splniť úlohu.
Myslím si, že je pre pacienta prospešné, aby sa olej podával čo najbližšie k nádoru alebo
akémukoľvek liečenému lieku. Ak teda máte problémy s črevami, pravdepodobne budú najlepšie
fungovať čapíky, ale ak máte niečo ako rakovinu hrdla, olej by som požil ústami.
Lekári a vedci roky injekčne podávajú THC laboratórnym zvieratám nádory a dosiahli dobré
výsledky. Napriek tomu, bohužiaľ, neurobia to isté s umierajúcim pacientom s rakovinou, takže
to opäť zdôrazňuje neschopnosť nášho zdravotníckeho systému urobiť to, čo je pre pacienta
správne. Ak by lekári iba uznali tento úžasný liek za to, čo to je, a začali by s touto látkou
správne pracovať, mnohí, ktorí v súčasnosti zomierajú, by mohli byť zachránení.
Často ku mne prichádzajú pacienti s rakovinou pľúc a inými pľúcnymi ochoreniami. Takýmto
ľuďom odporúčam okrem požitia oleja použiť aj vaporizér. Odparovanie tohto lieku spolu s jeho
požitím môže mať veľmi priaznivý účinok pre tých, ktorí trpia rakovinou pľúc alebo inými
pľúcnymi ochoreniami. Jediné, čo pacient musí urobiť, je prehltnúť ich pravidelnú dávku a
potom zahriať vaporizér a vdýchnuť odparené kanabinoidy do pľúc. To sa dá urobiť každých
osem hodín, keď požívajú svoju pravidelnú dávku, a vyžadovalo by to len to, aby pacient pri
každom nastavení inhaloval odparené kanabinoidy. Použitím tejto metódy je rakovina pľúc
napadnutá z oboch smerov, čo môže výrazne zvýšiť účinnosť liečby.
Vo väčšine prípadov nádory jednoducho zmiznú, ale počul som, že niektorí pacienti v
skutočnosti vykašliavali mŕtve kusy nádorov, s ktorými trpeli. Som si istý, že to nie je zážitok,
ktorý by si človek užil, ale je to prirodzený spôsob, akým sa naše pľúca zbavujú vecí, ktoré by
tam nemali byť.
Okrem toho poznám pacientov, ktorí prekonali nádory počas vyprázdňovania, ale samozrejme, aj
to je prirodzené. V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby boli tieto mŕtve zapuzdrené
nádory chirurgicky odstránené, ak sú príliš veľké na to, aby sa dali použiť prírodnými
prostriedkami, takže v takejto situácii by bol potrebný lekár.
Súdiac podľa tých, ktoré som poskytol oleju a ktorí trpeli rôznymi formami rakoviny, neviem o
žiadnom type rakoviny, ktorú by tento olej nebol účinný na liečbu. Podľa mňa sú všetky formy
rakoviny liečiteľné bez ohľadu na to, kde sa vo vašom tele prejaví. Čím menšie škody pacient
utrpí v lekárskom systéme, tým väčšiu má šancu na uzdravenie, takže podľa mňa by tí, ktorí si
chcú vyliečiť rakovinu, mali použiť túto osvedčenú prírodnú metódu. “ Rick Simpson, Konope:
najliečivejšia rastlina

Aktuálne použitie
"Na topické použitie môže byť olej zmiešaný s pleťovými krémami, opaľovacími mliekami atď.
Pri závažných kožných ochoreniach však odporúčam používať iba olej v jeho najčistejšej
forme." Miešanie oleja s čímkoľvek zníži účinnosť tohto lieku. Napriek tomu mnohé z týchto
oslabených foriem konopného lieku môžu byť celkom účinné pri liečbe kožných problémov.
Často pre ľudí s veľmi zlými stavmi pokožky, ktoré sú rozložené na veľkých plochách ich tela,
odporúčam konopnú tinktúru. Tinktura je jednoducho olej zmiešaný s alkoholom alebo nejakým
takýmto nosičom. Keď niekto použije kvapkadlo na aplikáciu tinktúry na kožný stav, alkohol
spôsobí, že sa jedna kvapka rozšíri na pomerne veľkú plochu. Alkohol sa odparí v priebehu
niekoľkých sekúnd a oblasť zostane pokrytá tenkým filmom oleja.
Tinktúry sú nákladovo efektívnym spôsobom podávania oleja na veľké plochy a samotní pacienti
si môžu silu takejto tinktúry prispôsobiť svojim potrebám. Ak niekto chce, aby bola tinktúra
silnejšia, jednoducho pridajte viac oleja; ak to chcú oslabiť, tak stačí pridať viac alkoholu.
Myslíte si, že by konopné tinktúry mohli byť rovnako účinné ako váš konopný olej?
Podľa objemu by bolo nemožné, aby bola konopná tinktúra taká silná ako čistý olej. Pacient
môže prehltnúť svoje dávky zmiešané s alkoholom, ale na čo by mu bolo užitie tohto lieku s
alkoholom? Olej je liek a jeho zmiešanie s alkoholom alebo inými podobnými nosičmi podľa
môjho názoru neprospieva vnútornému použitiu.
V súčasnej dobe existuje farmaceutická spoločnosť, ktorá predáva predraženú tinktúru na báze
konope s názvom Sativex, ktorá sa strieka pod jazyk na úľavu od bolesti atď. Poskytol som olej
pacientom, ktorí užívali túto látku, a keď pocítili účinky oleja, nemali žiadne Ďalej je potrebné
kúpiť Sativex, pretože zistili, že olej, ktorý som poskytol, je účinnejší. V prípade aktuálnych
stavov je možné použiť tinktúru, aby sa olej dostal ďalej, ale v prípade vážneho ochorenia
pokožky alebo infekcie by som uprednostnil, aby sa na liečbu použil čistý olej.

Aké sú hlavné použitia na topickú aplikáciu a boli ste svedkami alergických reakcií na olej?
Zistil som, že tinktúry sú účinné pri liečbe mnohých kožných ochorení a používanie oleja týmto
spôsobom môže byť oveľa menej zbytočné. Pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o svoju pleť, môže
jednoduché zmiešanie oleja s obľúbeným krémom na tvár a poskytnutie dobrej starostlivosti o
pleť mať dramatické výsledky.
Herpes, rakovinu kože, bradavice, krtky a ďalšie kožné ochorenia je možné liečiť čistým olejom
bez akýchkoľvek alergických reakcií, o ktorých viem. V skutočnosti jediná reakcia, ktorej som
bol svedkom pri topickom použití oleja, bola spôsobená obväzmi, ktoré ho prikrývali. Ak
používate obväz dlhší čas, môže dôjsť k podráždeniu oblasti pokrytej lepivou časťou obväzu.
Človek jednoducho musí na jeden alebo dva dni prestať používať obväzy a stav zmizne.
Ďalšia vec, ktorú musím spomenúť, je, že olej nedovoľuje, aby sa obväzy prilepili na ranu alebo
liečenú infekciu. Možno to neznie príliš dôležito, ale ak ste niekedy prešli agóniou odstraňovania
obväzu, ktorý sa prilepil na ranu, pochopíte, čo tým myslím.
Keď som bol v Kanade, často som miešal oleje z rôznych odrôd, pretože sa môžu tak veľmi líšiť
vo svojich lekárskych prednostiach. Vďaka tomu som zistil, že tieto zmiešané oleje majú lepší
celkový liečebný účinok v mnohých podmienkach, takže ak plánujete vyrábať olej vo väčšom
meradle, môžete zvážiť to isté. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Môžete kombinovať rôzne druhy podávania oleja?

"Všetky rôzne spôsoby podávania oleja je možné kombinovať bez škodlivých vedľajších
účinkov a v niektorých situáciách to môže byť veľkým prínosom." Napríklad, ak by som mal
rakovinu pľúc, mohol by som skombinovať požitie oleja s použitím čapíkov a tiež by som olej
odparil, aby ho bolo možné vdýchnuť priamo do pľúc. Orálne požitie aj čapíky fungujú dobre na
liečbu rakoviny pľúc a odparovanie oleja môže byť prospešné aj pre tých, ktorí trpia týmto
stavom.
Vedecká literatúra hovorí, že telo nemôže spracovať THC, pokiaľ nie je rozpustené v
živočíšnom tuku. Nebolo by efektívnejšie použiť olej týmto spôsobom?
Naozaj sa veľmi obávam toho, čo hovorí vedecká literatúra, a nemyslím si, že živočíšny tuk je
vhodný pre pacientov, ktorí trpia chorobami, ako je rakovina. Podľa mojich skúseností olej
nemusí byť miešaný s ničím, aby bol účinný. Keďže som to užil mnohokrát bez jedla a stále som
cítil jeho účinky, myslím si, že je veľká šanca, že to, čo nám bolo povedané, je nesprávne. Ak
telo nemôže spracovať THC bez toho, aby bolo zmiešané so živočíšnym tukom, prečo som stále
cítil účinky oleja? Navyše, keď sa konope fajčí, v kĺbe nie je prítomný žiadny živočíšny tuk, ako
sa teda ľudia dostanú vysoko?
Používaním procesov, ktoré rozpúšťajú THC v živočíšnom tuku, masle, masti atď., Mám pocit,
že sa účinnosť lieku znižuje. Hojí sa olej, nie maslo alebo živočíšny tuk, preto si myslím, že tento
liek by sa mal používať v najčistejšej forme, aby sa dosiahla maximálna účinnosť. Ak by som
zobral osobu, ktorá mala dve rakoviny kože, a jednu by som ošetril čistým olejom a druhú
zmesou olejových a živočíšnych tukov, nepochybujem, že rakovina liečená čistým olejom by sa
uzdravila oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Fajčenie konope
Môžete porovnať lekársku hodnotu fajčenia a jedenia konope?
"Keď človek fajčí kĺb, viac ako 90% liečebných aspektov rastlinného materiálu práve dymilo."
Je pre mňa iróniou vidieť pacientov, ktorí si na zníženie nevoľnosti vzali konope na
chemoterapiu, pretože fajčia práve látku, ktorá by ich pri správnom užívaní mohla vyliečiť.
Pre mňa je len málo alebo žiadne porovnanie medzi fajčením kanabisu a požitím esenciálneho
oleja z tejto rastliny na liečbu zdravotného stavu. Ak len hľadáte malú úľavu od svojho stavu,
fajčenie kanabisu môže byť určitým prínosom. Ale ak chcete liečiť tento stav správne, požitie
oleja je najlepší spôsob, ako to dosiahnuť. Nie je pochýb o tom, že dokonca aj fajčenie kanabisu
má určité liečebné výhody, ale neočakávajte, že týmto spôsobom vyliečite vážny stav.
Na čo je údená marihuana dobrá z lekárskeho hľadiska?
Z lekárskeho hľadiska má fajčenie konopného konope v porovnaní s požitím oleja obmedzenú
lekársku hodnotu. Fajčička môže mať často vplyv na hladinu cukru v krvi u ľudí s cukrovkou a
môže tiež pomôcť znížiť očný tlak u ľudí, ktorí trpia glaukómom. Všetci vieme o schopnosti
konope znižovať nevoľnosť a fajčenie tejto látky často pomôže v boji proti bolesti spojenej s
mnohými zdravotnými problémami.
Aj obyčajné fajčenie dobrého kmeňa Indiky človeka prinúti relaxovať, čo samo o sebe môže byť
celkom prospešné. Fajčič môže pomôcť zmierniť príznaky mnohých stavov, ako je MS, a je
často veľmi prospešný pre tých, ktorí majú kŕčové stavy. Neexistuje nedostatok dôkazov, ktoré
by jasne ukazovali, že aj fajčenie konope môže veľa pomôcť blahu nespočetného množstva ľudí
na celom svete. Ale z môjho pohľadu, prečo jednoducho zmierniť príznaky, keď je možné
vyliečenie alebo oveľa lepšiu kontrolu problému, ak je liek správne užívaný vo forme oleja?

Existuje len málo porovnania medzi fajčením konope a požitím konopného oleja. Fajčenie je
najmenej účinný spôsob používania konope ako lieku. Liečivá sila konope sa mnohonásobne
zvýši, keď sa vyrobí koncentrovaný éterický olej z konopnej rastliny. Ak chcete v tejto rastline
vidieť skutočnú liečivú mágiu, začnite požívať vysokokvalitný konopný olej. Keď človek začne
prijímať surové, nespálené THC a s ním spojené kanabinoidy, často sú výsledkom lekárske
zázraky. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Na čo by sa mal výskum zamerať?
"V blízkej budúcnosti je najdôležitejšou vecou pestovať najlepšie možné liečebné kmene, aby
sme mohli určiť ich skutočné lekárske prednosti." Keďže tento liek je neškodný, môžeme pri
liečení ľudí robiť akýkoľvek potrebný výskum.
Niektoré kmene konope sú v rôznych zdravotných situáciách oveľa účinnejšie ako ostatné. V
krátkom čase by sme mali byť schopní určiť najlepšie kmene na liečbu akéhokoľvek daného
stavu a to umožní účinnejšie liečenie týchto porúch. Okrem toho musíme čo najskôr zaviesť
nejakú formu kontroly kvality a vyvinúť štandardy, ktoré musia dodávatelia dodržiavať. V
súčasnosti pacienti nemajú predstavu o kvalite alebo účinnosti olejov, ktoré nakupujú od iných.
Naozaj je ešte potrebné vykonať veľa výskumov v oblasti liečivých vlastností tejto rastliny, ale
ak na to pôjdeme správnym spôsobom, v krátkom čase si myslím, že sa môžeme veľa naučiť. “
Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina
"Moja 28 -ročná priateľka dnes podstúpila operáciu rakoviny prsníka. Hovorí sa, že rakovina je
odstránená, ale stále jej chcú robiť chemoterapiu." Rozprávali sme sa predtým a povedal som jej,
aby odmietla chemoterapiu a zobrala RSO. Mám v tomto pravdu? Podľa toho, čo som si prečítal
o Phoenix Tears, by som si myslel, že je to správne, ale chcel by som vašu pomoc pri odpovedi
na túto otázku. Vďaka." Justin
- Dobre, Justin. Žiadna chemoterapia ani skeny. Operácia bola zbytočná. Nechajte ju počas
nasledujúcich šiestich mesiacov zjesť 120-180 g oleja a postupujte podľa pokynov na našom
webe. JB
"Predstavte si, že by ste sa pokúsili naučiť ľudí nosiť nohavice ... Zdá sa to jednoduché." Čo
keby vám ľudia každý deň posielali správy s otázkou, ako si obliecť nohavice? (priťažujúce) Je
to ako deň prasiat! Ak si oblečiem nohavice a urobím to správne, potom takto ukážem niekoho
iného. Môžem sa vysmiať ľuďom, ktorí si chcú skúsiť obliecť nohavice dozadu a povedať: „Hej,
dobre sedia, ale to nič nemení na tom, že sú vzadu. (Fungovalo to pre Khrisa Krossa.)
JB nám jednoducho hovorí, čo funguje, a nepovie nám to inak, pretože iné spôsoby nie sú
potrebné. Postupujte podľa pokynov alebo sa choďte prejsť s nohavicami dozadu, ale nehnevajte
sa na JB, keď si uvedomíte, že vám ukázal iba správny spôsob, ako to urobiť! Nesnažíme sa
zmeniť text v knihe, ale ideme skúmať ďalšie knihy! “ Čad
- Ďakujem, Chad, bolo to skvelé vysvetlenie a áno, máš pravdu. Celá táto problematika medicíny
RSO je tak útočne jednoduchá, že ju v skutočnosti aj komplikuje. Je príliš jednoduché, aby tomu
ľudia uverili, a to najmä vtedy, keď si nemôžu sami vyskúšať liek a musia o ňom iba čítať.
A celé je to tak, že ľuďom ide o život. Rozprávam sa s nimi osobne, vidím bolesť v ich tvárach,
nepýtajte sa ma, čo to so mnou po tých rokoch robí. Pre mňa tu nie je veľký priestor na
improvizáciu, nie je čas na dlhé bebop sóla alebo free jazz. Je to solídne dvanásť taktové blues
starého času a má dvanásť taktov. Rick nám dal pokyny, ktorými sa máme riadiť, ale každý chce
znova objaviť koleso kvôli nejakým problémom s egom alebo kvôli tomu, čo to je.
Všetko, čo k tomu hovorím, je: „Najprv ovládaj varič ryže a ventilátor. Najprv RSO, potom
všetky ostatné (menej účinné) formy konopného lieku. Pretože na účinnosti záleží. Čím účinnejší
a sedatívnejší je olej, tým lepšie pre pacienta. Nemusíte testovať vnútorné podmienky, najskôr to

vyskúšajte na kožných ochoreniach a sledujte, či sa rýchlejšie uzdravuje pomocou skutočného
veľmi silného a sedatívneho RSO s 95-98% THC alebo s čímkoľvek iným, čo by vám na to malo
odpovedať. Potom vedzte, že to isté, čo sa deje na vašej koži, sa deje vo vašom tele, keď požijete
tento liek.
Akonáhle to urobíte, v zásade stratíte záujem o menej účinné formy konopného lieku. Nie preto,
že by v niektorých prípadoch nemohli pomôcť, ale preto, prečo lietať druhou alebo treťou
triedou, keď môžete lietať prvou triedou za rovnaké peniaze a zároveň si zachrániť život
rýchlejšie a spoľahlivejšie?
RSO je prémiový liek a spôsob, akým sa na to všetko pozerám, nie je prémiový liek. A ja chcem
prémiovú medicínu, prečo by som chcel riedený liek namiesto skutočného? Čím je olej brutálne
sedatívnejší a silnejší, tým lepšie funguje ako liek - a to sa nikdy nezmení. “JB
"Najlepšie RSO je 95-98% THC a je extrémne silné a sedatívne." Čokoľvek iné ako to (surové
konope, šťavy, požívatiny, oleje s vysokým obsahom CBD, nedekarboxylované BHO, tinktúry,
masti, odvarky, maceráty, pomenujete to) je menej účinná forma konopného lieku. Všetky formy
kanabisovej medicíny sú do určitej miery prospešné, samozrejme, ale nevsádzajte svoj život na
menej účinné formy kanabisovej medicíny. “ JB

Rick Simpsonov proces výroby konopného oleja
"Obvykle pracujem s pol kila alebo viac púčikov z veľmi silných vysoko kvalitných krížov saty
alebo indiky. Za uncu dobrého púčika sa zvyčajne vyrobia 3 až 4 gramy prvotriedneho oleja a
množstvo vyprodukovaného oleja sa bude líšiť v závislosti od kmeňa. Nikdy si nie ste istí, koľko
oleja získate, pokiaľ nespracujete materiál, s ktorým pracujete. V priemere jedna libra dobrého
púčika vyprodukuje asi 60 gramov prvotriedneho oleja a niekedy z niektorých odrôd môžete
dokonca získať podstatne viac.
Mnohí veria, že olej musí byť jantárový a mali by ste ho vidieť. Oleje, ktoré som vyrobil, často
vykazovali tieto vlastnosti, ale nie vždy. Farba a textúra oleja, ktorý vyrábate, závisí vo veľkej
miere od kmeňa, metódy a rozpúšťadla, ktoré na výrobu oleja používate. Nebojte sa, ak má olej,
ktorý vyrábate, tmavšiu farbu, to neznamená, že takýto olej nie je silným liekom. Skutočne,
niektoré z najsilnejších olejov, aké som kedy vyrobil, mali tmavú farbu, ale napriek tomu mali
požadované liečivé účinky.
Myslím si, že tieto pokyny by mali výrobu tohto oleja celkom uľahčiť každému, ale skôr ako
začnete, uistite sa, že máte všetko, čo potrebujete na to, aby ste to urobili poriadne. Všetko, čo
potrebujete, je východiskový materiál, rozpúšťadlo, dĺžka dreva, dve plastové vedierka, niekoľko
malých nádob s lievikmi a kávovými filtrami, elektrický varič ryže, ventilátor, odmerka z
nehrdzavejúcej ocele, ohrievač kávy a striekačky.
Proces, ktorý sa chystám opísať, zahŕňa dvakrát premytie východiskového materiálu dobrým
rozpúšťadlom, ako je čistý ľahký alifatický benzín alebo 99% izopropylalkohol, aby sa z
rastlinného materiálu odstránila dostupná živica. Ľahký benzín sa osvedčil ako veľmi dobré
rozpúšťadlo na výrobu oleja. Nákup v porovnaní s nákladmi na iné rozpúšťadlá je tiež pomerne
lacný. Dodáva sa v rôznych formách a pod rôznymi názvami, ale rozpúšťadlo, ktoré som použil,
sa v Kanade nazýva ľahký benzín a v Európe sa často nazýva benzín (e). Predáva sa pod
mnohými názvami, ale ak pôjdete k dodávateľovi paliva, nemali by ste mať príliš veľké
problémy s ich vyhľadaním, ak požiadate o hydrogenačne rafinované ľahké alifatické
rozpúšťadlo naftu/petroléter/benzín/uhľovodíkové rozpúšťadlo s teplotou varu kdekoľvek od 40
do 100 ° C (140-212 ° F), číslo CAS 64742-49-0.
Ľahký benzín má mnoho priemyselných použití a často sa používa na odmasťovanie častí motora
alebo riedkych farieb a pod., Takže som si istý, že by ste mali mať malé problémy s nájdením
toho, čo potrebujete. Len pre predstavu o jeho mnohých použitiach je to rovnaká látka ako palivo

do žiaroviek a sporákov Coleman. Ale bohužiaľ, do paliva Coleman sa pridávajú inhibítory
hrdze, takže neodporúčam používať toto palivo na výrobu oleja. V mnohých krajinách sveta je k
dispozícii aj benzín (hexán) na lekárske účely, je však o niečo drahší a jeho získanie je zvyčajne
ťažšie a nenašiel som žiadny významný rozdiel medzi čistým ľahkým benzínom a jeho verziou
určenou na lekárske účely. .
Bután môže produkovať olej, ale neodporúčam jeho použitie ako rozpúšťadla na výrobu tohto
lieku, pretože je veľmi prchavý a vyžadoval by použitie drahých zariadení na neutralizáciu
nebezpečenstva. Okrem toho použitie butánu na výrobu oleja nedekarboxyluje konečný produkt,
takže oleje vyrobené týmto spôsobom by boli menej účinné na lekárske použitie, pokiaľ nie je
potrebný dodatočný čas na ich správnu dekarboxyláciu.
Jediné rozpúšťadlá, s ktorými mám zatiaľ priamu skúsenosť, sú éter, ľahký alifatický benzín a
99% izopropylalkohol. Éter je môj osobný favorit a je to veľmi účinné rozpúšťadlo, ale je drahý
a jeho získanie je veľmi ťažké. Myslím si, že použitie éteru je vhodnejšie pre uzavreté destilačné
zariadenia, pretože je veľmi prchavý a jeho výpary spôsobujú, že je nebezpečné s ním pracovať.
Éter aj ľahký benzín sú v prírode selektívnejšie rozpúšťadlá, čo znamená, že alkohol nie je taký
účinný ako rozpúšťadlo, ale napriek tomu funguje dobre. Alkohol rozpustí viac chlorofylu z
východiskového materiálu, a preto budú mať oleje vyrobené s alkoholom zvyčajne zreteľnejšie
tmavú farbu.
Aby bolo rozpúšťadlo účinné, malo by byť 100% čisté a 100% čistý alkohol je drahý a je ťažké
ho nájsť. Ľahký benzín je na druhej strane dosť lacný na získanie a zvyčajne nie je ťažké ho
nájsť. Popri použití éteru je mojím zvoleným rozpúšťadlom čistý ľahký alifatický benzín.
Všetky tieto rozpúšťadlá vrátane alkoholu sú jedovatej povahy, ale ak budete postupovať podľa
týchto pokynov, zvyšky rozpúšťadla v hotovom oleji nie sú problémom. Potom, čo sa hotový
výrobok ochladí na izbovú teplotu, je to skôr hustá látka podobná tuku ako olej a je asi taká
protijedová, akú môžete dostať. Aj keby tam boli nepatrné stopy zvyškov rozpúšťadla, samotný
olej by na neho pôsobil tak, aby neutralizoval všetky škodlivé jedovaté účinky. V podstate
všetko, čo robíte, je zmývanie liečivých živíc z materiálu púčikov. Potom, čo bola zmes
rozpúšťadlového oleja prefiltrovaná a rozpúšťadlo bolo varené, vám zostanú živice v ich
najliečivejšej forme.
Na dosiahnutie najlepších výsledkov musí byť východiskový materiál čo najsuchší. Zaistite, aby
bolo miesto, kde pracujete, dobre vetrané a aby v oblasti neboli žiadne iskry, otvorený oheň
alebo rozžeravené prvky.
Východiskový materiál umiestnite do nádoby s dobrou hĺbkou, aby ste zabránili vystreknutiu
zmesi olejových rozpúšťadiel počas prania. Potom púčik navlhčite použitým rozpúšťadlom a
materiál púčika sa potom rozdrví pomocou dreva, ako je kus 2 × 2.
Potom, čo bol rozdrvený, pridajte ďalšie rozpúšťadlo, kým nie je materiál úplne ponorený do
rozpúšťadla. Materiál púčika opracujte asi tri minúty s dĺžkou dreva, ktoré ste na jeho rozdrvenie
použili. Potom pomaly nalejte zmes rozpúšťadlového oleja do ďalšej čistej nádoby a ponechajte
východiskový materiál v pôvodnej nádobe, aby sa mohol druhýkrát vyprať.
K východiskovému materiálu znova pridajte čerstvé rozpúšťadlo, až kým nie je znova ponorené
do rozpúšťadla, a potom ho spracujte ďalšie tri minúty s dĺžkou dreva, ktoré používate. Potom
nalejte zmes rozpúšťadlového oleja do tej istej nádoby, v ktorej je umiestnená zmes
rozpúšťadlového oleja z prvého prania, ktoré ste urobili.
Pokus o tretie premytie rastlinného materiálu produkuje veľmi málo oleja a ako liek by to malo
malý alebo žiadny prínos. Prvé premytie rozpustí 70 až 80% dostupnej živice z východiskového
materiálu; druhé premývanie potom odstráni živicu, ktorá je prospešná a ktorá zostane.
Oleje vyrobené z prvého prania sú v medicíne najúčinnejšie, ale ak sa použije vysokokvalitný
východiskový materiál, olej z druhého prania má tiež výhody. Ak z nejakého dôvodu musíte

pracovať s materiálom, ktorý nie je taký silný, ako by mal byť, je najlepšie použiť olej z prvého
prania iba na vnútorné použitie a potom začať rásť alebo hľadať východiskový materiál, ktorý je
lepšia kvalita. Pamätajte si, že kvalita je dôležitejšia ako kvantita a čím lepší je východiskový
materiál, tým lepší je liek.
Použite niečo ako nádoby na čistú vodu s malým otvorom v hornej časti a do otvorov vložte
lieviky a potom do lievikov vložte veľké filtre na kávu. Nalejte zmes rozpúšťadlového oleja z
prvého a druhého prania do kávových filtrov a nechajte zmes rozpúšťadlového oleja odtiecť cez
filtre, aby sa odstránil všetok nežiaduci rastlinný materiál. Čím viac lievikov a kontajnerov
použijete, tým rýchlejšie bude filtrovaný. Keď je zmes rozpúšťadlového oleja filtrovaná, je teraz
pripravená na varenie rozpúšťadla.
Ak ho ešte nevlastníte, môžete si kúpiť lacný väčší varič ryže s otvorenou strechou, ktorý má
vysoké aj nízke teploty na varenie rozpúšťadla z oleja. Uistite sa, že je ryžovar umiestnený na
dobre vetranom mieste a v blízkosti ventilátora umiestnite ventilátor na vyfukovanie výparov,
keď sa rozpúšťadlo varí. Tým sa zabráni kondenzácii výparov a vzniku nebezpečenstva.
Ryžovary sú navrhnuté tak, aby ryžu pri varení nespálili. Vstavané snímače teploty automaticky
prepnú sporák späť na nastavenie nízkeho tepla, ak sa teplota v hrnci začne príliš zvyšovať.
Ak sa pri produkcii oleja teplota dostane nad 148 ° C (300 ° F), začne z oleja odparovať
kanabinoidy a samozrejme nechcete, aby k tomu došlo. Ak ryžovar funguje správne, automaticky
sa vypne z vysokého ohrevu na zhruba 110 ° C, čo je nad teplotou, kde sa údajne vyskytuje
dekarboxylácia, a stále je hlboko pod bodom, ktorý má THC a ďalšie kanabinoidy sa budú
odparovať. Preto dôrazne odporúčam použitie ryžovaru tým, ktorí nikdy predtým olej nevyrábali,
pretože eliminuje akékoľvek nebezpečenstvo poškodenia predmetného oleja. Výsledný olej je
navyše dekarboxylovaný, čo je tiež dôležité, aby mohol dosiahnuť svoje úplné liečebné účinky.
Navrhujem, aby sa ľudia nepokúšali používať na výrobu oleja poháre a podobné zariadenia. Keď
som sa prvýkrát pokúsil vyrobiť olej, použil som kelímok a pretože som nevedel, koľko tepla
tieto zariadenia môžu vytvárať, olej sa prehrial a bol zničený. Preto si myslím, že je rozumné,
aby začiatočník začínal s varičom ryže a dôsledne dodržiaval naše pokyny. Mohlo by im to
ušetriť veľa smútku.
Na výrobu tohto lieku a na regeneráciu použitého rozpúšťadla je možné použiť aj destilačné
zariadenie. Táto metóda má skutočne väčší zmysel ako používanie hrnca na ryžu, ale destiláty,
ktoré sú určené na bezpečné varenie rozpúšťadiel, sú drahé a väčšina ľudí nevie, ako správne
ovládať jedno z týchto zariadení. Ak je nejaký k dispozícii, radšej použijem destilačný prístroj
sám, ale v niektorých krajinách je vlastníctvo destilačného zariadenia v rozpore so zákonom. Ak
to myslí vážne a chce produkovať veľké množstvo ropy, pozrite sa na destiláciu a vzdelajte sa v
správnom používaní tohto zariadenia.
Pri plnení ryžovaru alebo varení rozpúšťadla vždy v oblasti nesmie byť žiadne iskry, otvorený
oheň alebo rozžeravené prvky, pretože výpary vyrobené z rozpúšťadiel sú veľmi horľavé a
toxické. Použil som ten istý postup tisíckrát a nikdy som nemal nehodu, ale v záujme vlastnej
bezpečnosti dodržujte pokyny a uistite sa, že je priestor dobre vetraný. Tiež vás varujem, aby ste
sa vyhli vdýchnutiu výparov, ktoré produkujú rozpúšťadlá, pretože môžu mať nepríjemné účinky
na kohokoľvek v okolí.
Uistite sa, že ventilátor beží a vytvára dostatok prúdu vzduchu na odfukovanie splodín, potom
naplňte ryžovar, kým nie je naplnený asi do troch štvrtín. To umožňuje priestor, aby sa zmes
rozpúšťadlového oleja vyvarila bez rozliatia. Dajte varič ryže na vysokú teplotu a začnite variť
rozpúšťadlo. Nikdy sa o to nepokúšajte bez ventilátora, pretože výpary môžu kondenzovať a ak
sa dostanú do kontaktu s vykurovacím telesom, môže to spôsobiť požiar.
Keď hladina v ryžovare klesá, pokračujte v opatrnom pridávaní zvyšnej zmesi rozpúšťadlového
oleja, kým vám nič nezostane. Keď sa hladina v ryžovare naposledy zníži a zníži sa na asi 2
palce zostávajúcej zmesi rozpúšťadlového oleja, pridajte do zostávajúcej zmesi rozpúšťadlového
oleja asi 10 až 12 kvapiek vody. Toto malé množstvo vody umožňuje zostávajúcemu rozpúšťadlu

ľahšie vyvariť olej, ktorý zostáva v hrnci.
Keď v hrnci zostane veľmi málo, zvyčajne si nasadím rukavice a potom sporák vyberiem a
začnem otáčať jeho obsah. To sa deje tak, že prúd vzduchu z ventilátora stále odvádza výpary a
môže to mierne urýchliť proces dokončovania. V krátkom čase sporák automaticky spustí
vysokú teplotu a potom prejde na nízky výkon. Keď sa varí posledné rozpúšťadlo, budete počuť
praskajúci zvuk z oleja, ktorý zostal v hrnci, a uvidíte, ako v zvyšnom oleji prebieha bublanie.
Tiež si všimnete, ako vyzerá malé množstvo dymu alebo pary vychádzajúcej z oleja v ryžovare,
ale nebojte sa, pretože je to väčšinou len para vyrobená z niekoľkých kvapiek vody, ktoré ste
pridali. Potom, čo sa ryžovar automaticky prepne na nízku teplotu, Obvykle ho nechám
vychladnúť, kým sa opäť nedá prepnúť na vysokú teplotu. Potom, čo sa sporák automaticky
druhýkrát automaticky prepne na nízku teplotu, vyberiem vnútorný hrniec z hrnca a nalejem jeho
obsah do nerezovej odmerky.
V hrnci zostane malé množstvo oleja, z ktorého sa dostanete takmer nemožné dostať sa von,
pokiaľ nepoužijete niečo ako suchý chlieb na absorbovanie oleja, kým je ešte teplý. Potom
môžete malé množstvo tohto chleba jesť ako liek, ale pamätajte si, že niekedy môže trvať hodinu
alebo viac, kým pocítite jeho účinky. Dávajte si preto pozor, koľko takéhoto chleba spotrebujete,
pretože aj veľmi malé množstvo vás môže uspať na niekoľko hodín rovnako, ako to urobí
samotný surový olej. Ďalším dobrým spôsobom, ako vyčistiť olej, ktorý v ňom zostane, je
vypláchnuť hrniec malým množstvom alkoholu a vytvoriť tak tinktúru z konopného oleja.
Takáto tinktúra môže byť veľmi účinná pri liečbe kožných ochorení a len málo môže prejsť dlhú
cestu, ktorá vám môže ušetriť peniaze. Keďže aj napriek tomu často rád premiešam olej z
niekoľkých kmeňov, zvyšný olej v hrnci väčšinou jednoducho nechám nabudúce. Miešaním
olejov z rôznych kmeňov získate liečebné výhody zo všetkých týchto rôznych druhov olejov a
zistil som, že tieto oleje sú účinné pri liečbe všetkého. Ak máte k dispozícii veľa rôznych odrôd
dobrého konope, myslím si, že zmiešanie olejov je dobrý nápad, ale ak nie, verím, že olej z
jedného kmeňa pravdepodobne uspokojí vaše potreby.
Vezmite olej, ktorý ste naliali do odmerky z nehrdzavejúcej ocele, a položte ho na jemné
ohrievacie zariadenie, ako je ohrievač kávy, aby sa odparilo všetko, čo v oleji zostane. Pomerne
často trvá odparenie zvyšnej vody len krátko, ale niektoré kmene produkujú viac prírodných
terpénov ako ostatné. Tieto terpény môžu spôsobiť, že olej, ktorý teraz máte na ohrievači kávy,
bude nejaký čas bublať, a kým tieto oleje prestanú s touto činnosťou, môže to chvíľu trvať.
Akonáhle olej na ohrievači kávy prestane bublať a je viditeľná len malá alebo žiadna aktivita,
vyberte olej z ohrievača kávy a nechajte ho trochu vychladnúť. Ďalším spôsobom, ako dokončiť
olej bez použitia ohrievača kávy, je vložiť olej do rúry vyhriatej na 130 ° C asi na hodinu. To
spôsobí dekarboxyláciu hotového oleja a zvyšky rozpúšťadla by nemali byť problémom.
Potom pomocou plastových aplikátorov alebo striekačiek bez ihiel, ktoré sú k dispozícii vo vašej
miestnej lekárni, piestom pomaly natiahnite teplý olej do striekačiek a nechajte ho vychladnúť. V
krátkom čase sa zo živice stane hustá látka podobná tuku.
Živica je niekedy taká hustá, že je ťažké ju po ochladení vytlačiť zo striekačiek. Ak sa niečo také
stane, jednoducho vložte striekačku do šálky horúcej vody v krátkom čase, takže budete môcť
ľahšie vytlačiť svoju dávku. Niekedy pacient vytlačí príliš veľa oleja, ale ak sa to stane, stačí
zatlačiť na piest injekčnej striekačky a prebytočný olej môže byť zvyčajne bez väčších ťažkostí
natiahnutý späť do injekčnej striekačky.
Na dve požadované premytia bude suchá libra materiálu v priemere potrebovať asi 2 galóny (8-9
litrov) rozpúšťadla. Ak plánujete vyrábať olej z viac -menej východiskového materiálu,
jednoducho vypočítajte, koľko zhruba rozpúšťadla budete potrebovať. Od začiatku do konca
zvyčajne trvá tri až štyri hodiny, kým sa dokončí celý proces, a potom už liek sedí a je
pripravený na použitie.
Treba tiež spomenúť, že tento olej má extrémne dlhú trvanlivosť. Ale na dlhodobé skladovanie
by som ho dal do tmavej fľaše s tesným viečkom alebo nerezovej nádoby. Pri skladovaní na

chladnom a tmavom mieste si dokáže udržať svoju liečivú silu roky.
Na začiatku sa môže niekomu zdať skľučujúce pokúsiť sa vyrobiť vlastný liek, ale v skutočnosti
je tento proces extrémne jednoduchý. Stačí, ak sa budete dôsledne riadiť pokynmi a potom, čo si
tento liek niekoľkokrát vyrobíte, zistíte, že nie je oveľa ťažšie variť ako šálku kávy. Keď si
vyrobíte vlastný liek, vezme z medicíny všetky tajomstvá a vo väčšine prípadov sa už nebudete
musieť spoliehať na lekárov, pretože teraz ste sa stali svojim vlastným lekárom. “ Rick Simpson,
Konope: najliečivejšia rastlina

Otázka: Prečo mletie suchého materiálu vedie k strate THC? Existuje na to nejaké vysvetlenie?
A. Už ste niekedy uzemnili skutočne silný púčik? Ak ste to urobili, mali by ste vedieť prečo. Ten
biely prášok, ktorý je po rozomletí všade okolo stola, je THC (alebo trichómy) a práve to malo
zostať v oleji. Navyše, keď je zomletý, je potom príliš jemný a vo svojom oleji zbavíte veľa toho,
čo ste v skutočnosti nechceli.
Potom, čo ich navlhčíte v ťažkom benzíne alebo v rozpúšťadle podľa vlastného výberu, spracujte
kosť vysušením celých púčikov, ale nedotýkajte sa jej skôr, ako ju spracujete, pretože každým
dotykom prídete o niektoré. Oleje vyrobené z mletého materiálu sú výrazne menej účinné ako
oleje vyrobené z púčikov, ktoré boli po zvlhčení rozdrvené.
Prvé rýchle pranie je najsilnejšie a dostupné sú prúžky asi 70% THC, druhé prúžky asi 20% a
tretie asi 5%. Keď ho pomeliete, dostanete do oleja všetky tri prania (vlastne štyri) a to nechcete.
Kvalita nad kvantitou. JB
"Ahoj JB. Aký najkratší čas môžete nechať púčik vysušiť, ak to naliehavo potrebujete? Vďaka."
Priscilla
- Kým nie je suchá kosť. Ale nechal by som len rýchlo schnúť 5-7 g púčiku, čo vám dá asi gram
oleja, dosť na začiatok, a potom ho môžete dokončiť, keď je poriadne vysušený, zhruba za
týždeň. Čím menej manipulujete s východiskovým materiálom pred spracovaním, tým menej
živice vyhodíte. Je teda najlepšie nekarboxylovať východiskový materiál (ako to robí GW bez
akéhokoľvek dôvodu, olej môžete dekarboxylovať bez problémov zahriatím, čo musíte urobiť,
aby ste aj tak odstránili zvyšky rozpúšťadla). Najlepšie je vložiť púčik do vedra na spracovanie
priamo v sušiarni, bez ďalšej manipulácie, kedykoľvek je to možné. Čím menej sa púčika
dotknete, tým lepšie. JB
1.) Kosti vysušené púčiky som brúsil iba rukami, bez použitia brúsky. Východiskový materiál
vyzeral ako veľmi malé púčiky cca. Priemer 5 až 10 mm, takže väčšinou žiadny prášok. Keďže
teraz mám svoju vlastnú skúsenosť s „varením“, úplne s vami súhlasím vo všetkých bodoch,
okrem bodu C. Videl som oleje vyrobené z alkoholu, ktoré sú zvyčajne oveľa tmavšie, pretože
voda v alkohole rozpúšťa chlorofyly. Olej som vyrobil z laboratórneho čistého ropného éteru.
Tento olej má oveľa jasnejšiu farbu (zlatohnedú) a má vynikajúcu, lahodnú korenistú chuť v
porovnaní s alkoholovým olejom, ktorý som mal možnosť vyskúšať. Ide mi o to, že som
presvedčený, že Nafta neodstraňuje toľko terpénov a chlorofylov ako alkohol. Tiež vrie oveľa
lepšie kontrolovateľnejšie a zvládnuteľnejšie ako alkohol. Moja otázka teda znie,
- Materiál najskôr nerozdrvte. Akákoľvek manipulácia s materiálom suchých púčikov spôsobí, že
stratíte THC a ďalšie kanabinoidy (vo vedre by mal zostať jemný prach na stole). Áno, mletie a
ťažký benzín by boli „lepšie“ ako mletie a alkohol - táto kombinácia je takmer zaručeným
zlyhaním, dobrý olej týmto spôsobom jednoducho nevyrobíte.
Púčik dajte do vedra, navlhčite ho naftou, dve až tri minúty ho rozdrvte tyčinkou, nalejte do
vedra zmes oleja a rozpúšťadla. Ak pracujete s kvalitným materiálom, urobte druhé pranie a
druhú zmes nalejte do vedra s prvým praním. Ak nepoužívate tento dobrý materiál, prvé pranie
použite iba na vnútorné účely (a pokračujte v hľadaní dobrého materiálu).

Éter produkuje skvelé oleje (jantárové oleje máme radi lepšie ako tmavé oleje, ale pamätajte na
to, že niektoré kmene produkujú tmavšie oleje ako ostatné). Jantárové oleje máme radi aj z
praktických dôvodov - kto chce mať čierne zuby a stopy chlorofylu? V súčasnosti to však veľmi
neodporúčame, pretože práca s éterom je dosť nebezpečná, vo väčšine častí sveta je ťažké sa
dostať a veľmi nám záleží na bezpečnosti tých, ktorí vyrábajú ropu. Pri relatívne nízkych
teplotách môže veľmi ľahko rásť. Takže pre väčšinu ľudí bude ľahký alifatický benzín fungovať
dobre. Obvykle používame benzín, ale éter by bol rozpúšťadlo podľa nášho výberu.
Aktuálny zoznam rozpúšťadiel, ktoré by sme osobne použili, je: 1. éter, 2. čistý ľahký benzín, 3.
99% izopropylalkohol, 4. potravinársky alkohol - najlepšie 99%, ale ten je väčšinou ťažko
dostupný a veľmi drahý. Keď pracujete s 96% alkoholom, zvyšné 4% je zvyčajne voda. 4% z 10
litrov sú 4 dcl, takmer pol litra vody, ktorú budete musieť vyvariť - a potrebuje to čas, ktorý
môžete stráviť rozumnejšie.
2.) Tiež som dal konečný 60 ° C teplý olej na 1,5 hodiny do vákua, aby sa úplne odstránili všetky
zvyšky rozpúšťadla. Ako som vám písal, olej som dekarboxyloval o 35 zjedených gramov neskôr
... Chuť oleja bola pred dekarboxyláciou oveľa pikantnejšia, nepovedal by som, že horšia, ale s
tým grgnutím máte pravdu.
- Ako som povedal minule, grganie bolo zo zvyškov vody. A voda tam bola kvôli „vedeckej“
nízkej teplote, ktorú ste použili. Olej musíte aj tak dekarboxylovať, takže ryžovar, ktorý sa vypne
pri 110 ° C, funguje dobre. Alebo, samozrejme, bude najlepšie použiť destilát - ale opäť veľa
ľudí ich nevlastní a nevie, ako ich ovládať, a riziko výbuchu je vždy prítomné. Keď stále
vybuchne, väčšinou zničí celý dom. Keď obsah ryžovaru exploduje, vytvorí len dva alebo tri
metre vysoký plameň, s ktorým sa dá celkom ľahko zaobchádzať.
Pokiaľ ide o vákuum - samozrejme, prečo nie. Ak vlastníte zariadenie a viete, ako ho správne
používať, nie je zlé v ňom olej dokončiť, ak si chcete byť 100% istí, že v ňom nie sú žiadne
zvyšky rozpúšťadla alebo ak chcete zavrieť ústa. tých, ktorí sú proti petrochemickým
rozpúšťadlám. Niektorí ľudia to používajú s veľkým úspechom a ja nie som proti. Ale ako viete,
väčšina ľudí toto zariadenie nevlastní a veľa našich pacientov si nemôže alebo nemôže dovoliť
ani varič ryže a ventilátor, preto vákuum neodporúčame ako nutnosť.
Pozrite sa, aká ľahká a jednoduchá je Rickova metóda a na koľko otázok musíme ešte
zodpovedať. Teraz si predstavte, čo sa stane, keď pridáme informácie o ďalších spôsoboch
výroby oleja. Spôsobí to iba zmätok a ja sa budem musieť celé dni a týždne snažiť odpovedať na
otázky „zmätených“ ľudí, ktoré už aj tak nebudem robiť oveľa dlhšie.
3.) Vysvetlite, prečo navrhujete požiť olej priamo z tuby, priamo do úst, bez kapsúl? Nejaký
problém s absorpciou? Väčšinu oleja zjem na cigaretovom papieri, ale len málokedy použijem
kapsule, ak musím odísť z domu na viac hodín. Okrem toho nemám rád, keď to mám cez zuby,
pretože je skutočne ťažké sa dostať von ...
- Z niekoľkých dôvodov. Hlavným z nich je, že tento spôsob požitia sa ukázal byť
najefektívnejším a najprínosnejším pre pacientov. Zlepšuje ústnu hygienu, pretože tiež
dezinfikuje ústa a potom pomáha pri akýchkoľvek problémoch s tráviacim traktom alebo v krku,
atď. V skutočnosti, keď ma bolí v krku, snažím sa rozmazať olej v zadnej časti úst a potom mám
to v ústach tak dlho, ako to dokážem vydržať. O chrípku alebo angínu (alebo jej príznaky) je vo
väčšine prípadov postarané cez noc.
Ako hovoríte, určitý olej zostáva na vašich zuboch a pod jazykom, takže tento spôsob požitia v
skutočnosti kombinuje sublingválne spracovanie oleja (ala Sativex a ďalšie spreje a tinktúry pod
jazyk, ktoré ľudia používajú) a spracovanie v žalúdku a čriev. Hlavnou vecou je dostať olej do
žalúdka. Ak teda máte olej s nie tak dobrou chuťou, môžete doň vložiť kúsok chleba alebo
banánu atď. (Alebo cigaretový papier, ak v ňom chcete jesť chemikálie), zložte ho a prehltnite
ako pilulku a opláchnite ju vodou alebo čajom alebo čímkoľvek, čo máte radi. Po zhruba
desiatich minútach si vyčistite zuby olejom, pomôže to aj pri ústnej hygiene. Mnoho olejov má
lahodnú chuť (najmä keď nie je mletý východiskový materiál a keď sa na výrobu oleja

nepoužíva alkohol.
Kapsule - a) musíte ich kúpiť v spoločnosti Big Pharma, čím ich podporíte svojimi peniazmi, b)
niektorí ľudia sú na ne alergickí, c) niektorí sa rozpúšťajú vo vašich črevách a nie v žalúdku, d)
predajcovia často uvádzajú, že menej oleja v kapsule, ako by malo byť, e) nefungujú tak dobre v
toľkých podmienkach, f) je ťažké z nich dostať olej, keď chcete vytvoriť kĺb alebo odpariť olej
pre pľúcne podmienky alebo keď chcete olej použiť lokálne. Nehovorím, že nemôžete používať
kapsuly, hovorím len to, že je lepšie naučiť sa používať olej priamo z tuby. Potom, čo získate
viac praxe, sa naučíte, ako používať olej bez akýchkoľvek nepríjemností. Ja osobne rád jem olej
priamo z ryžovaru, len si doň namočím prst a zjem toľko, koľko si myslím, že môžem. Vieš, je to
veľmi „náročné na olej“ a zvyčajne spotrebujete viac ako zo striekačky. Keď je olej dobrý,
„predávkovanie“ vás iba uspí, veľký problém. Ale samozrejme, kvôli svojim skúsenostiam a
tolerancii to môžem urobiť, neodporúčal by som a neodporúčam to začiatočníkom alebo tým,
ktorí nemajú toľko skúseností. Aj tebe všetko najlepšie, Stefan. Jindrich ”
"Ak sa obávate nákladov, je to oveľa lacnejšie ako spoluúčasť na väčšine liekov proti rakovine a
niektoré, ak lieky, ktoré si na rakovinu vezmete doma, nie sú kryté poistením." Ak by niekto v
mojej rodine potreboval tento olej na rakovinu, našiel by som cestu. Veľa štastia!!!!" Lisa
- "Súhlasím, Lisa, olej je oveľa lacnejšou liečbou, keď človek vezme do úvahy všetky ostatné
náklady a výdavky." Navyše je neporovnateľne bezpečnejší ako čokoľvek, čo by zdravotnícky
systém dodával, nehovoriac o tom, že funguje oveľa efektívnejšie a spoľahlivejšie a jeho
užívanie je rozhodne zábavnejšie ako jed alebo žiarenie. “JB
Otázka: Viem, že odporúčate, aby ste si RSO vyrobili sami, ale ambulancia má niekoľko
miestnych a mňa zaujímalo, aká by mala byť za ňu primeraná cena.
A. Na výrobu gramu oleja je potrebné 4-7 g vysokokvalitného púčika, takže by to mala byť
„správna cena“. Nehovorme o smiešnych cenách konope, pre mňa je správna cena za dávku 60 g
50-100 USD (alebo menej, ak by bola legálne pestovaná vonku vo veľkom). Netvrdím, že v
súčasnej dobe viem, kde ho za takú cenu dostať, špičkový olej stojí to, čo stojí materiál najvyššej
kvality tam, kde žijete. JB

Ďalšie formy extrakcie
Našli ste ďalšie spôsoby výroby oleja?
"Existuje mnoho spôsobov výroby oleja a netvrdím, že moja metóda je nevyhnutne najlepšia, ale
pokiaľ viem, je jedinou, ktorá sa v tisíckach prípadov ukázala ako úspešná."
Metóda, ktorú sme ukázali svetu, by bola v najlepšom prípade považovaná za surovú, ale týmto
spôsobom je možné vyrobiť veľmi čistú formu tohto lieku. Mojím zámerom bolo predstaviť
spôsob výroby oleja pomocou zariadenia, ktoré je ľahko dostupné, takže v prípade potreby by si
takmer každý mohol vyrobiť svoj vlastný liek jednoduchým spôsobom.
Až do razie v roku 2005 som používal destilačné postupy na výrobu lieku a regeneráciu
rozpúšťadiel. Táto metóda je oveľa menej nebezpečná a je „priateľskejšia k Zemi“, pretože s
rozpúšťadlom sa neplytvá. Polícia mi však zhabala vybavenie, čo ma prinútilo začať používať
ryžovary na splnenie úlohy.
Aké ďalšie formy extrakcie je potom možné použiť?
Opäť existuje niekoľko spôsobov extrakcie a nevyhlasujem, že som na také veci odborníkom.
Problém vedeckých metód, ako sú extrakcie vzácnych plynov atď., Je ten, že väčšine ľudí chýba
vybavenie a znalosti na vykonávanie týchto extrakcií. Preto sme verejnosti ukázali
najjednoduchší možný spôsob výroby tohto lieku sami.

Existujú tiež metódy extrakcie studenou vodou, ktoré je možné použiť na extrakciu živíc. Tento
druh extrakcie som sa pokúsil vykonať iba niekoľkokrát a výsledky neboli také dobré, ako sa
očakávalo. Napriek tomu viem o ľuďoch, ktorí tvrdia, že týmto spôsobom vyrobili
vysokokvalitný olej. Studená voda samozrejme nemôže vznietiť alebo explodovať, takže metódy
extrakcie studenou vodou môžu byť určite alternatívou, ale pred podaním pacientovi sa musíte
uistiť, že je olej dekarboxylovaný.
Čo je to dekarboxylácia?
K dekarboxylácii dochádza, keď sú molekuly v oleji otočené do polohy delta 9 s použitím tepla,
takže sa stanú medicínsky aktívnejšími. Teplota, pri ktorej k tomu dôjde, je diskutabilná, pretože
mnohé správy, ktoré som na túto tému videl, nesúhlasia. Tým, čo som navrhol, sa olej zahreje na
teploty výrazne vyššie, ako je teplota, pri ktorej sa údajne vyskytuje dekarboxylácia. Odstráni sa
karboxylová skupina, ktorá potom umožní molekulám zapadnúť do receptorov CB1 a CB2 nášho
endokanabinoidného systému a umožní im prejsť cez mozgovú bariéru.

Existuje spôsob, ako zvýšiť účinnosť oleja?
Existuje niekoľko spôsobov, ako zvýšiť účinnosť oleja, ale opäť mnohé z týchto metód vyžadujú
špeciálne vybavenie a znalosti, ktoré bežný človek nemá. V minulosti som takéto oleje vyrábal a
považujem ich za silnejšie a liečivejšie, ale so zákonmi, ktoré existujú a potrebným vybavením,
nebolo možné vyrobiť žiadne množstvo.
Môžem niečo urobiť, keď olej, ktorý som vyrobil alebo kúpil, nie je dostatočne účinný?
Ak sa na výrobu oleja použije dobrý východiskový materiál, nemalo by sa s týmto problémom
stretnúť, ale som si istý, že sa nájdu takí, ktorí budú. Pri liečení vážnej choroby urobia len tí
najlepší, takže ak olej, ktorý máte, nebude zodpovedať danej úlohe, zohnal by som ďalší materiál
z púčikov a poriadne ho vyrobil. Keďže niečí život visí na vlásku, nie je čas hrať sa s olejom
nízkej kvality. Ak by ste trpeli vy, nechceli by ste čo najlepšie lieky? Skúste teda poskytnúť to
isté aj ostatným. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Výroba olejov najvyššej kvality
"V záujme umožniť obyčajnému človeku vyrábať čo najkvalitnejšie a najliečivejšie oleje som
objavil jednoduchú metódu, ktorá umožní takmer každému vyrábať oleje s ešte účinnejšími
liečivými hodnotami, ako som v minulosti ukázal verejnosti. . Jediné, čo v skutočnosti musíte
urobiť, je pridať niekoľko ďalších krokov k postupu, ktorý sme vám už ukázali, ale potom, čo
budete týmto spôsobom vyrábať olej, myslím, že budete súhlasiť s tým, že to robí obrovský
rozdiel.
Ak máte k dispozícii vysokokvalitné liečivé púčiky, mali by ste byť schopní vyrábať oleje s
veľmi vysokými hladinami kanabinoidov jednoducho pomocou dobrého rozpúšťadla a ryžovaru.
Oleje, ktoré som vyrobil týmto spôsobom, zvyčajne vykazovali hladiny THC 95% alebo viac
spolu s rôznymi hladinami iných kanabinoidov a rastlinných voskov. Liečivá sila týchto olejov
dala konopnej rastline lekárske uznanie, ktoré si zaslúži, ale napriek tomu som zistil, že liečivú
silu tejto látky je možné bez väčších ťažkostí posunúť na úplne novú úroveň.
Stačí, ak vezmete olej a vložíte ho do vykurovacej jednotky, ktorá môže zachytávať kanabinoidy
pri ich odparovaní a výsledkom budú oleje vyššej kvality a čistoty. Napriek tomu, že túto úlohu
môže vykonávať bežný vaporizér, v skutočnosti nie sú navrhnuté tak, aby plnili túto úlohu,
pretože výroba akéhokoľvek množstva liekov by trvala tak dlho a väčšina vaporizérov, ktoré sú k

dispozícii, má tendenciu unikať.
Na výrobu ropy vo väčšom meradle by bola potrebná oveľa väčšia odparovacia jednotka, ktorá
by bola vzduchotesná, a tiež by to vyžadovalo použitie oveľa väčšej zbernej kupoly, ktorá je
umiestnená pod uhlom, takže akonáhle sa kanabinoidy začnú zbierať, začnú sa spustite do
najnižšieho bodu kupoly, kde ich bolo možné zozbierať z malého odtokového otvoru vo forme
vysoko čisteného oleja. Každý, kto je mechanicky naklonený, by nemal mať príliš veľké
problémy zostaviť jednotku na vykonanie tejto úlohy, ale zostavenie zariadenia bude vyžadovať
trochu času a úsilia.
Množstvo oleja, ktoré je možné zozbierať po odparení, závisí od toho, aké hmotnostné percento
kanabinoidov má pôvodný východiskový olej. Ak olej, ktorý používate, mal 99% hmotnostných
kanabinoidov, potom by ste mali zhruba toto množstvo vrátiť potom, čo bol odparený.
Tiež by som mal spomenúť, že je to skvelý spôsob, ako zlepšiť kvalitu olejov nižšej triedy, ktoré
majú veľa nečistôt, takže ich možno použiť ako účinnejší a účinnejší liek. Aj štartovací olej s
oveľa nižším obsahom kanabinoidov môže priniesť slušný liek, ak sa kanabinoidy odparia a
nečistoty zostanú v miske. Možno sa nedostanete von tak, ako ste vložili, ale aspoň skončíte s
olejom, ktorý je oveľa liečivejší, než s akým ste začínali. Pokiaľ ide o uzdravenie, čistota a
účinnosť lieku znamená pre pacienta všetko. Ak teda chcete vyrábať čo najviac liečivých olejov,
myslím, že by ste mali tomu, čo hovorím, venovať vážnu pozornosť.
Zatiaľ nedokážem vysvetliť, prečo sú oleje vyrobené týmto spôsobom oveľa medicínsky
účinnejšie než dokonca tie najlepšie oleje, ktoré boli vyrobené inými metódami. Pretože oleje,
ktoré som odparil, boli dekarboxylované ešte predtým, ako sa dostali do vaporizéra, znamenalo
by to, že už boli tak medicínsky účinné, ako je to len možné, takže by sa dalo očakávať, že po
zozbieraní oleja z vaporizéra bude malý rozdiel v účinnosti. Keď sa kanabinoidy odparia z týchto
vysoko kvalitných olejov, v miske vaporizéra zostanú len nežiaduce rastlinné vosky a iné
kontaminanty. Ak necháte tieto nežiaduce látky v miske, olej, ktorý zozbierate, bude oveľa
čistejší, ale keďže tieto oleje mali málo nečistôt, než boli vložené do vaporizéra, málo to
vysvetľuje, prečo je olej teraz oveľa účinnejší .
Kanabinoidy sa z oleja odparujú medzi 300 a 400 stupňami Fahrenheita a tieto teploty sú oveľa
vyššie, ako nám bolo povedané, sú potrebné na dosiahnutie dekarboxylácie. Buď je niečo, čo
zatiaľ nerozumieme na dekarboxylácii, ktorá spôsobuje tento úžasný nárast účinnosti, alebo
všetko toto extra teplo potrebné na odparenie kanabinoidov môže robiť niečo s olejom, o ktorom
sme v minulosti nikdy nevedeli .
Hovoril som o tomto novom procese posledných niekoľko týždňov, keď robím pohovory, a teraz
sú tu niektorí jednotlivci, ktorí začali vyrábať oleje týmto spôsobom a z toho, čo mi bolo
povedané, boli šokovaní rozdielom v účinnosti. Podľa mojich skúseností sa ani oleje najvyššej
kvality vyrábané pomocou destilačného zariadenia alebo ryžovaru nedajú porovnať s olejmi,
ktoré sa zbierajú po odparení kanabinoidov. Môžu vyzerať trochu rovnako, ale myslím si, že
odparované oleje sú mnohonásobne silnejšie, a preto by mali byť ešte vhodnejšie na liečbu
jednotlivcov s vážnymi chorobami.
Niektorí ľudia jednoducho vložia rastlinný materiál do vaporizéra a potom kanabinoidy v
olejovej forme zozbierajú po zahriatí rastlinného materiálu. Použitím surového rastlinného
materiálu je možné vyrobiť slušný olej, ale testovanie ukázalo, že tieto oleje sa nerovná sile
olejov vyrábaných v ryžovom hrnci, a to je dôvod, prečo dávam ľuďom príkaz vyrábať olej
mojimi metódami. Ak do odparovača vložíte vysokokvalitný olej, výsledný olej, ktorý sa vyrobí
po odparení kanabinoidov, bude oveľa silnejší ako dokonca aj tie najlepšie oleje, ktoré je možné
odparovať z vysoko kvalitného materiálu púčikov. Ak teda chcete vidieť skvelé výsledky, je ich
možné dosiahnuť jednoducho odparením najlepšieho možného oleja, čo vám poskytne liek, ktorý
je podľa mňa neporovnateľný.
Bez ohľadu na to, či sa to vládam páči alebo nie, v blízkej budúcnosti bude mnoho z nás vyrábať
svoje vlastné lieky a keďže tieto oleje sú také účinné pri takom veľkom množstve zdravotných

problémov, očakávam, že sa tento jednoduchý ľudový liek bude vyrábať kdekoľvek. tí, ktorí
nemajú peniaze na hranie hier s drogovými spoločnosťami. Som si istý, že v budúcnosti sa
farmaceutické spoločnosti budú snažiť tvrdiť, že sú jediné kvalifikované na výrobu tohto lieku,
ale všetci vieme, že čokoľvek, čo sú títo zločinci ochotní poskytnúť, bude stáť veľmi vysokú
cenu; a keďže túto látku dokáže vyrobiť takmer každý, nevidím potrebu, aby farmaceutické
spoločnosti dokonca hrali svoju rolu.
Potom, čo vykonáme požadovaný jednoduchý výskum, budeme schopní kombinovať rôzne
prírodné kanabinoidy a vyrábať oleje špeciálne určené na liečbu rôznych chorôb, ale napriek
tomu, že tieto nové oleje budú mať úžasné liečebné schopnosti, oleje, ktoré dokážeme sami
vyrobiť, budú vždy majú svoje miesto v našich lekárničkách. Nikdy som sa nepokúsil patentovať
žiadnu z metód, ktoré som objavil, pretože mám pocit, že tieto znalosti by mali byť k dispozícii
každému, kto sa ich rozhodne použiť a nikto nemá právo zadržiavať nič, čo môže niekomu
zachrániť život, a v zásade v skutočnosti si myslím, že by bol oveľa lepší svet, keby sme nemali
nič také ako patenty.
Aj keď tí, ktorí chcú zakázať používanie tohto lieku, ako napríklad farmaceutické spoločnosti, v
minulosti dokázali, že sú viac ako radi, keď nás otrávia a zabijú odpadkami, ktoré poskytovali,
som si istý, že sa nám pokúsia povedať, že sú jediní, ktorí môžu správne vyrábať tento liek.
Použitím novej metódy, ktorú som práve popísal, môže ktokoľvek vyrábať lieky, ktoré sú
rovnako čisté ako čokoľvek, čo by mohla poskytnúť farmaceutická spoločnosť. Okrem toho si
myslím, že lieky, ktoré si dokážeme vyrobiť sami, budú oveľa účinnejšie, než aké by ponúkala
farmaceutická spoločnosť, pretože na rozdiel od nich nám nejde o peniaze a naším cieľom je
jednoducho uzdraviť sa.
Teraz neexistuje žiadny rozumný dôvod, prečo by sme nemohli vyrábať vlastné lieky, a keď sa
nám to kúpené a zaplatené vlády pokúsia zabrániť, bude to len ďalší príklad toho, prečo sa
musíme zbaviť ich korupcie a raz a pre všetkých oslobodiť ľudstvo od ich pazúrov. Teraz by
malo byť viac ako zrejmé, že farmaceutickým spoločnostiam a našim vládam na našom zdraví a
blahobyte záleží len málo alebo vôbec, dajme teda zdravému rozumu a matke prírode príležitosť
zistiť, čo môžu urobiť pre zlepšenie nášho celkového zdravia, a raz robíme to, som si istý, že už
nebudeme akceptovať to, čo sa stalo v minulosti. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Konope alebo marihuana?
„V histórii bol kanabis vždy známy ako konope tým, ktorí ho tisíce rokov pestovali ako plodinu.
Vďaka manipulácii zo strany obáv o veľké peniaze a vlád, ktoré ovládajú, boli konopné kmene s
vysokým obsahom živice premenované na marihuanu a darebácke pre širokú verejnosť. V čase,
keď k tomu došlo, široká verejnosť väčšinou ani netušila, čo to vlastne marihuana je. Povedali
im len, že marihuana je nebezpečná návyková a smrteľná droga. Všetci sme boli presvedčení, že
fajčenie kĺbu je len o tom najničivejšom a najškodlivejšom, čo sme mohli pre seba urobiť.
Samozrejme, že to všetko bol len balíček lží, ale v tom čase verejnosť nemala prostriedky, ako to
zistiť inak.
Keby verejnosť vedela, keď sa ich vlády pokúšali postaviť tento závod mimo zákona, že mnohí
zo zakladateľov a bývalých prezidentov USA počas svojej kariéry fajčili konope dosť často,
možno by neprehltli tieto nové obmedzenia, ktoré sa im tak ľahko vnucovali. . Existuje veľké
množstvo zdokumentovaných správ, ktoré celkom živo opisujú fajčenie mnohých známych
štátnikov a dokonca aj to, ako si prezidenti ako Abraham Lincoln užívali čas, ktorý trávil
fajčením konope vo svojej fajke sedením na verande.
Súdiac podľa niektorých dokumentov, ktoré vytvorili politickí vodcovia tej doby, ako je
Deklarácia nezávislosti a ústava, si myslím, že je bezpečné povedať, že v skutočnosti to boli
veľmi jasní myslitelia. Zdá sa, že obávané účinky marihuany, ktorú fajčili, o ktorej sa verejnosti
teraz hovorilo, sú také škodlivé, že nemali žiadny vplyv na týchto jedincov ani na ich schopnosť

racionálne myslieť. Napriek tomu, o desaťročia neskôr, keď boli na začiatku 20. storočia
zavedené zákony obmedzujúce používanie konope, veľmi málo ľudí o týchto veciach vedelo.
Konopné liečebné využitie v celej histórii je legendárne. Používala sa na liečbu prakticky
všetkých typov chorôb a úrazov. Len niekoľko posledných desaťročí bolo verejnosti verejnosti
odopreté liečebné využitie konope. Aby sme rozpoznali rastlinu konope takú, aká skutočne je,
musíme iba oddeliť skutočnosť od fikcie.
Systém konopí prepadol verejnosti tým, že ho premenoval na marihuanu. Novým rodičom a
starým rodičom spravodajské a filmové médiá oznámili, že marihuana a/ alebo konopná rastlina
je smrteľná, nebezpečná a návyková droga. Nič nemohlo byť ďalej od pravdy, ale v tej dobe bolo
pre verejnosť takmer nemožné zistiť si fakty sami.
Tí, ktorí produkovali túto smiešnu propagandu, sú už dávno mŕtvi, tak prečo klamstvá a podvody
o konope pretrvávajú? Odpoveď je jednoduchá - peniaze. Trpíme a umierame, pretože
farmaceutické spoločnosti a iné veľké peňažné záujmy chcú zlepšiť svoje ziskové marže. Aby v
tom mohli pokračovať, musia zaistiť, aby bolo konope nezákonné a mimo dosahu verejnosti, na
lekárske účely a na iné účely.
Ak sa pozrieme na históriu tohto všetkého, zistíme, že to bol John D. Rockefeller a jeho bohatí
priatelia spolu s korupciou zahŕňajúcou vlády tej doby, ktorá už bola preč, ktorá nám dala
zdravotný systém, ktorý dnes máme. Na lekárskych fakultách financovaných bohatými a
mocnými sa lekári vyučovali alopatickej medicíne, teda medicíne z chemikálií a jedov. Ich
klamstvá a podvody časom presvedčili nielen lekárov, ale aj širokú verejnosť, že chemikálie a
jedy sú pre zdravotné ťažkosti prospešné. Inými slovami, tieto takzvané lekárske fakulty vymyli
mozog lekárom aj širokej verejnosti v presvedčení, že čierna je biela. “ Rick Simpson, Konope:
najliečivejšia rastlina

Aký kmeň alebo kmene mám použiť na výrobu oleja?
"Na túto otázku je dosť ťažké odpovedať, pretože v skutočnosti sme všetci na milosť a nemilosť
obchodníkov so semenami, pretože práve oni majú posledné slovo v tom, čo pestujeme."
Problém je, ak by ste si kmeň ako White Widow objednali u piatich rôznych dodávateľov osiva,
keď ste ich pestovali, pravdepodobne by ste skončili s pestovaním piatich úplne odlišných typov
rastlín. Typ White Widow, ktorý som pestoval v Kanade, mal veľmi silný sedatívny účinok ako
dobrá odroda Indica a bol to jeden z najlepších liekov proti bolesti, s akými som sa kedy stretol.
Ale keby som sa pokúsil objednať rovnaké semená od spoločnosti, od ktorej som ich pôvodne
kúpil, dnes by mi pravdepodobne poslali semená s úplne inými liečivými hodnotami.
Biela vdova, ktorú som v Európe videl, je oveľa energickejšia ako to, čo som pestoval v Kanade,
takže sa zdá, že semená, ktoré sú k dispozícii tu, musia dominovať sativám. Bohužiaľ, väčšinou
to nemalo liečebné hodnoty, ktoré hľadám, aby vyvolali silný ospalý efekt ako biela vdova, v
ktorej som rástol v Kanade.
Niektoré kmene sú lepšie na úľavu od bolesti, zatiaľ čo iné budú účinnejšie na kontrolu hladiny
cukru v krvi u diabetikov alebo na zníženie očného tlaku u pacientov s glaukómom. Potrebujeme
nepretržitú a stabilnú dodávku semien, ktoré majú známe liečivé hodnoty, aby bežný človek
vedel, čo pestuje. Všetko, čo potrebujeme, je sloboda pestovať najliečivejšie kmene na Zemi, a
potom pomocou jednoduchého procesu eliminácie určiť, ktoré kmene produkujú najlepší olej na
liečbu rôznych zdravotných stavov.
Akonáhle to bude hotové, stabilná ponuka týchto semien by mohla byť dostupná verejnosti a
potom by mohli pestovať kmene, ktoré vyhovujú ich zdravotným potrebám. Ale kým ten deň
nepríde, nemôžem skutočne odporučiť konkrétneho predajcu kmeňa alebo osiva a povedať, že
„toto je pre vás“ a má „zaručené účinky“.

Niektoré osivárske spoločnosti majú k dispozícii informácie o liečivých hodnotách kmeňov,
ktoré predávajú. Preto by bolo dobré si tieto informácie pred kúpou prezrieť.
Aké kmene by potom pacienti mali hľadať?
V tejto chvíli môžem iba povedať verejnosti, aby si objednala silné a veľmi sedatívne kríže
sativa alebo indica, ktoré majú 20% THC alebo viac na výrobu oleja. Okrem toho sa ma ľudia
vždy pýtajú, kde môžu získať semená, a to môže byť skutočný problém pre tých, ktorí žijú v
niektorých krajinách, ktoré im neumožňujú predaj. Ak pôjdete na internet, nájdete mnoho
osivárskych spoločností, ktoré budú dodávať semená kanabisu a niektoré lode po celom svete.
(Tip: Vygooglite si slová semená marihuany na celom svete a zobrazí sa vám výber online
obchodov, ktoré by mohli uspokojiť vaše potreby).
Na čo si treba dávať pozor pri výbere alebo kúpe závodov na výrobu oleja?
Na ľudí, ktorí s konope nemajú žiadne skúsenosti, musia byť opatrní, pretože mnoho
pestovateľov a dílerov sa vám jednoducho pokúsi predať čokoľvek, čo majú. Pre tých, ktorí
nikdy nefajčili konope, navrhujem, aby pri nákupe zobrali niekoho, kto má skúsenosti.
Nemôžete vždy ísť podľa vzhľadu a vône, aby ste určili silu konope. Videl som púčiky, ktoré sa
leskli živicou a krásne voňali, ale chýbala im sila na výrobu dobrých liekov. Pred kúpou veľkého
množstva je preto najlepšie zistiť, aký silný je materiál.
Keď niekto prinesie libru na výrobu lieku, najskôr vyskúšam jeho účinky na sebe. Nakrájam
trochu púčika a zviniem ním spoj. Ak je konope dobré, kým vyfajčím polovicu kĺbu, pocítim
jeho účinky. To, čo hľadám, je ťažký ospalý pocit, kvôli ktorému sa ti chce ísť ľahnúť. Ak fajčím
dobrý kríženec indickej alebo dominantnej sativy, zvyčajne tieto odrody prejavujú tieto účinky.
Zistil som, že prakticky všetky odrody konope, ktoré spôsobujú tento ťažký, ospalý pocit, sú
veľmi liečivé. Toto sú odrody, ktoré som s takým veľkým úspechom použil pri výrobe olejov na
liečbu rakoviny a iných vážnych vnútorných problémov. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia
rastlina

Ako určiť, ktorý východiskový materiál si kúpiť?
"Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, aké vlastnosti v sebe materiál púčikov má, je jednoducho
niektoré vyfajčiť a zistiť, aký to má na vás vplyv." Keď mi ľudia prinesú konope na výrobu tohto
lieku, zvalím si kĺb. Kým som polovicu vyfajčil, viem, či má sedatívny účinok, ktorý hľadám, a
podľa toho si vyberám materiál, ktorý používam.
Ak sa chystáte kúpiť konope na výrobu liekov a nefajčíte sami, vezmite so sebou niekoho, kto je
skúseným fajčiarom, a nechajte ho vyskúšať niektorý z materiálov, o ktorých kúpe uvažujete.
Povedzte im, že hľadáte sedatívny účinok a nechcete kupovať niečo, čo je povznášajúce alebo
energizujúce.
Nie je tiež zlé priniesť si vreckovú lupu, aby ste si mohli prezrieť živicu na púčiku, ktorý si
chcete kúpiť. Dobrý púčik vyzerá, že je pokrytý mrazom, väčšinou ho dokonca možno vidieť aj
voľným okom. Keď si zvyknete vyrábať olej, často si môžete urobiť celkom dobrú predstavu o
tom, koľko oleja môže kmeň vyprodukovať na libru, a to tak, že sa pomocou lupy pozriete na
materiál púčikov. Živica, ktorú pozorujete, je liek a vo všeobecnosti platí, že čím viac je
materiálu púčikov prítomných, tým väčšie množstvo oleja vyprodukuje.

Prečo odporúčate, aby ľudia vyrábali olej z pol kila alebo viac východiskového materiálu?
Mohli by to vyrobiť povedzme za uncu sušeného konope? “
Áno, samozrejme, olej sa dá vyrábať aj v menších množstvách. Z unce dobrého suchého
konopného púčika by mali vzniknúť 3 až 4 gramy prvotriedneho oleja a na dve prania bude
potrebných iba asi 16 tekutých uncí rozpúšťadla.
Existujú však dôvody, ktoré navrhujem, aby pacienti vyrábali olej z libry, pokiaľ je to možné, a
zahŕňali by uvedenie pacienta do bezpečia pri jeho použití. Mám pocit, že aj tí relatívne zdraví
by mali prehltnúť celú 60 gramovú kúru, aby svoje telo detoxikovali a vrátili do zdravého stavu.
Vyrobiť také množstvo oleja zvyčajne vyžaduje asi pol kila púčikov a myslím si, že pre pacienta
je o niečo jednoduchšie, ak sa nepokúša vyrábať oleje z rôznych odrôd.
Každý kmeň produkuje oleje s rôznymi účinkami, takže ak pacient prechádza z jedného kmeňa
na druhý, nikdy nevie, čo môže očakávať. Pre tých, ktorí sú s užívaním tohto lieku v pohode,
zmena oleja nespôsobuje žiadne alebo len malé problémy. Ale pre pacientov, ktorí pociťujú jeho
účinky po prvýkrát, je podľa mňa najlepšie, ak požívajú iba jeden druh oleja.
Ako silné a silné sú rastliny, ktoré používate na výrobu oleja?
Vždy vyrábam liek z najsilnejšieho a najviac sedatívneho materiálu, ktorý mám k dispozícii, a
často kmene, s ktorými pracujem, majú aj euforický účinok. Oleje vyrobené z kmeňov s týmito
vlastnosťami majú veľmi príjemné účinky a pacienti ich užívajú radi.
Miestne sa mnoho fajčiarov v hrnci sťažuje, že kupujem všetko dobré konope na lieky a
nenechávam nič pre tých, ktorí chcú fajčiť. Nevenujem tomu veľkú pozornosť, pretože záchranu
života považujem za oveľa dôležitejšiu ako rekreačné potreby tých, ktorí nie sú chorí.
Vždy hľadám kmene, ktoré vykazujú vysoký obsah živice a správne liečivé hodnoty. Väčšina
materiálu, ktorý používam na výrobu lieku, pochádza z odrôd, ktoré by mali byť v rozmedzí 20%
THC. Samozrejme, keby tieto kmene skutočne obsahovali toľko THC, jedna libra by
vyprodukovala 90 až 100 gramov oleja. Existujú ľudia, ktorí skutočne pestujú liečebné konope
tejto kvality, ale vezmite to odo mňa, konope, ako je toto, môže byť veľmi drahé a ťažko
dostupné.
Väčšina materiálu z púčikov, ktorý som mal k dispozícii, vyprodukoval okolo 60 gramov
prvotriedneho oleja na suchú libru; takže nepochybne mohla byť kvalita lepšia. V skutočnosti
som mal v tejto záležitosti veľmi malý výber. Ak som mal zachrániť životy pacientov, musel som
použiť to, čo bolo k dispozícii. Ľudia skutočne potrebujú vedieť, že každý kmeň sa bude líšiť v
množstve oleja, ktoré produkuje, a tieto oleje sa budú líšiť aj v medicínskom zmysle.
Metódy používané na pestovanie konope majú navyše veľa do činenia s tým, koľko THC je
prítomné v materiáli suchých púčikov. Kmeň, ktorý sa pestuje, môže byť schopný produkovať
púčiky, ktoré môžu obsahovať 20% THC alebo dokonca viac, ale mnoho pestovateľov nemá
schopnosti ani vybavenie potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Pracoval som s kmeňmi, ktoré
produkovali 90 gramov oleja z jedného suchého kila púčika a niekedy dokonca aj trochu viac.
Konope tejto kvality je bohužiaľ dosť vzácne, takže ak môžete zo suchého kila konopného
púčika získať 60 gramov dobrého oleja, buďte radi. Pri nákupe východiskového materiálu vždy
hľadajte najsilnejšie konope; na tom môže závisieť niečí život. “ Rick Simpson, Konope:
najliečivejšia rastlina

Cannabis Sativa verzus Cannabis Indica
Aký je hlavný rozdiel medzi cannabis sativa a cannabis indica v liečbe?
"Nerád vidím niekoho, kto konzumuje sativa olej, aby sa pokúsil liečiť rakovinu a iné vážne
stavy." Existuje určite možnosť, že olej vyrobený z dobrej sativy môže vyliečiť rakovinu, ale

energizujúci účinok tohto oleja nevedie k uzdraveniu. Iste by som neváhal liečiť rakovinu kože
zvonku takýmto olejom, ale požitie olejov z odrôd sativy môže zle ovplyvniť spánkový režim
pacienta. Takéto oleje považujem za veľmi účinné aj pri liečbe ľudí trpiacich depresiou. V
niektorých prípadoch by tým, ktorí trpia depresiou, mohlo prospieť, keby si užili malú dávku
tohto oleja, keď vstanú z postele. To by ich povzbudilo a zdvihlo náladu, ale ak sa užije príliš
veľa, niektoré silné sativa oleje môžu byť príliš energizujúce a väčšine ľudí sa tento efekt nepáči.
Napriek tomu, že oleje vyrobené zo satív môžu byť v niektorých situáciách prospešné, väčšinou
sa ich používaniu snažím vyhnúť. Tieto oleje sú často príliš energizujúce a nechcem vidieť
niekoho, kto sa pokúša vyliečiť rakovinu alebo iné vážne ochorenie, ako sa pokúša vymaľovať
stodolu. Niektorí pacienti nezvládajú účinky energizujúcich olejov dobre, čo ich často môže
veľmi znepokojiť. Podľa mojich skúseností bude pacient oveľa lepšie reagovať, ak bude olej
vyrobený zo sedatívnych kmeňov s vlastnosťami, akými sú tie, ktoré som spomenul.
Extra spánok, ktorý pacient zažije, je veľmi osviežujúci a logicky sa dobre oddýchnutý pacient
uzdraví lepšie ako ten, kto má problémy so spánkom. Na vnútorné použitie na liečbu väčšiny
zdravotných stavov dôrazne navrhujem, aby sa používali kmene indica alebo krížiky sativa
dominantné. Indikátory uvoľňujú človeka a poskytujú mu viac oddychu, spánku a duševnej
pohody.
Zistil som tiež, že oleje vyrobené z kmeňov dominantných Indica sú účinné pri liečbe depresie a
ďalších zdravotných problémov. Z môjho pohľadu sú oleje vyrobené z dobrých kmeňov indiky
medicínsky vhodnejšie ako väčšina olejov vyrábaných zo sativy.
Vyskúšal som oleje z mnohých kmeňov a kombinácií kmeňov. Pamätám si jeden olej, ktorý mi
takmer dal nirvánu. Ako by ste opísali ideálny olej, ktorý by pacientom poskytoval
najpríjemnejší zážitok?
Dosiahnutie nirvány nie je nevyhnutné, ak používate tento olej na účinné uzdravenie tela, ale aj
keby ste toho zobrali príliš veľa a dosiahli ste tento stav, nič by vám neuškodilo. V skutočnosti
pre tých, ktorí sú veľmi blízko smrti z takých vecí, ako je rakovina, by veľké predávkovanie
vysoko kvalitným olejom zvýšilo ich šancu na prežitie.
Pacient to mohol urobiť doma, ale ak by bol olej povolený, myslím, že by sa to dalo oveľa lepšie
vykonať v nemocničnom prostredí. Pokiaľ nie je pacient blízko smrti, hovorím mu, aby
dodržiavali naše pokyny na dávkovanie, ale osobám v ohrození života odporúčam, aby tento liek
užili čo najskôr.
Mnohí, ktorí v minulosti fajčili konope, sa tejto látky neboja a videl som niekoľko ľudí s
rakovinou v terminálnom štádiu, ako si za mesiac liečia svoj stav. V skutočnosti je na samotnom
pacientovi, ako rýchlo sa tento liek užije. Akonáhle sa dostane do povedomia verejnosti, aké
bezpečné je ich prehltnutie, očakávam, že sa ich pokúsi rýchlejšie prehltnúť viac.
Indica, Sativa alebo Ruderalis?
Našťastie sa zdá, že dobré kmene kanabisu indica sú väčšinou účinnou liečbou všetkých typov
rakoviny. Teraz existujú tisíce rôznych typov konope, ktoré vznikli v dôsledku chovateľov
krížiacich rôzne kmene. Tri hlavné odrody tejto rastliny sú cannabis indica, cannabis sativa a
cannabis ruderalis. Čisté indiky produkujú veľmi sedatívne lieky, ktoré sú účinné pri liečbe
väčšiny zdravotných stavov.
Tento dobrý sedatívny liečebný účinok môžu mať aj dobré kmene indica, ktoré boli krížené so
sativou alebo ruderalis. Napriek tomu do značnej miery závisí od percenta indikov prítomných v
týchto nových krížoch, ako účinné budú ako lieky. Všeobecne platí, že čím vyšší je obsah indiky,
tým budú tieto krížiky ako liek sedatívne a účinné.
Čistá sativa, na druhej strane, má energetický účinok, ktorý vo väčšine prípadov neprospieva k

uzdraveniu a môže interferovať so spánkom tých, ktorí sa ho pokúšajú použiť ako liek. Lieky
vyrobené z čistej sativy alebo sativa dominantných krížikov indiky alebo ruderalis môžu byť
prospešné pri liečbe osôb trpiacich depresiou alebo kožných ochorení, ktoré je možné liečiť
lokálne.
Na účely požitia sa oleje vyrobené zo sativy a dominantných krížov sativy musia používať
opatrne. Takéto oleje môžu byť pri požití neskutočne energizujúce a tento efekt podľa mňa
nepodporuje proces hojenia.
V posledných rokoch si konope ruderalis získalo v konopnom svete veľkú pozornosť. Pokiaľ
tomu rozumiem, ruderalis sa kríži s indikami a sativami, aby boli tieto kmene odolnejšie a
odolnejšie voči plesniam. Odrody ruderalis majú navyše vysoký obsah CBD a niektorí si myslia,
že by to mohlo mať veľký význam, ale to sa ešte musí dokázať. Nemôžem vysloviť názor na to,
aké účinné by boli lieky vyrobené z tejto odrody v medicíne. Pretože nemám skúsenosti s prácou
s odrodami ruderalis, necítim sa v tejto chvíli kvalifikovaný ponúkať svoje názory.
Na dosiahnutie najlepších výsledkov by som však na výrobu tohto lieku použil krížiky sativa
čisto indické alebo dominantné sativa, pretože sa už osvedčili.
Podľa mojich skúseností prakticky všetky dominantné kmene indikov môžu vyrábať lieky, ktoré
sú účinnou liečbou mnohých zdravotných stavov. Dokonca aj ľudia trpiaci depresiou môžu ťažiť
z účinkov olejov vyrobených z dobrých indík. Preto je najlepšie vyhýbať sa sativám, aby
vyrábali lieky na väčšinu vnútorných účelov. Napriek tomu, ak chcete liečiť kožné ochorenie
alebo rakovinu kože lokálne, myslím si, že prídete na to, že oleje vyrobené z odrôd sativy môžu
byť pri liečbe takýchto vecí celkom účinné. Nie je pochýb o tom, že niektoré kmene produkujú
oveľa účinnejšie lieky ako iné na rôzne zdravotné problémy. V budúcnosti sa tam musí
uskutočniť výskum. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Vonkajšie versus vnútorné
Existujú rozdiely medzi olejmi z izbových a vonkajších rastlín?
"Olej som vyrobil z konope, ktoré sa pestovalo v interiéri aj exteriéri, s dobrými výsledkami."
Dávam prednosť práci s konope pestovanou vonku, pretože v priemere vysoko kvalitné konope
pestované vonku v dobrom vegetačnom období môže byť účinnejšie a často produkuje viac
živice. Pripisujem to väčšinou slnku, pretože neverím, že väčšina vnútorných svetelných
systémov môže tomuto zdroju svetla konkurovať. V prírode existujú aj ďalšie stresy a faktory,
ktoré môžu ovplyvniť silu pestovaného kmeňa, s ktorou sa rastliny pestované v interiéri
nestretávajú.
Konope, ktoré sa pestuje v interiéri, môže byť samozrejme veľmi silné a prinesie dobrý liek, ale
s pestovaním v interiéri existuje mnoho nevýhod. Rastliny pestované vo vnútri majú zvyčajne
oveľa menšiu postavu ako rastliny pestované vonku. Pri vnútornom usporiadaní tiež vznikajú
problémy týkajúce sa zápachu, pohybu vzduchu, zamorenia a tepla. Interiérové pestovateľské
systémy zvyčajne produkujú veľké množstvo prebytočného tepla a často sú zamorenie a rast
rastlín kontrolované použitím chemikálií.
Nemôžem povedať, že som sa stretol s akýmikoľvek problémami pri výrobe liekov z izbových
plodín; takže ak nemáte alternatívu, je to dobrý spôsob, ako sa zásobiť. Pre tých, ktorí nežijú vo
vidieckom prostredí, navrhujem, aby si vybudovali alebo kúpili malý izbový pestovateľský
systém, z ktorého môžu zásobovať liečebné potreby celej svojej rodiny. V súčasnej dobe je k
dispozícii mnoho rôznych typov izbových pestovateľských komôr, alebo ak chcete, môžete si
vždy postaviť vlastnú. Napriek tomu z môjho pohľadu existuje iba jeden spôsob, ako správne
pestovať konope, a to vo voľnej prírode. Vyžaduje sa otvorená zem s dobrou drenážou a
správnym pH. To spolu s množstvom slnečného svitu, konského hnoja a veľkého množstva vody

môže priniesť úžasnú úrodu.
Nezaznamenal som žiadne rozdiely v konopnom oleji vyrobenom z izbových alebo vonkajších
rastlín, okrem skutočnosti, že izbové rastliny sa zdajú byť o niečo menej účinné. Dôvodov, prečo
k tomu došlo, však môže byť niekoľko a izbové rastliny môžu byť za vhodných podmienok
rovnako silné ako rastliny pestované vonku.
Najúčinnejšie oleje, aké som kedy v Kanade vyrobil, pochádzajú z vonkajších rastlín. Izbové
rastliny môžu produkovať o niečo menej silné oleje, ale napriek tomu sú veľmi účinné ako liek.
V súčasnej dobe by som teda pracoval s najsilnejším upokojujúcim púčikom, aký môžete dostať,
bez ohľadu na to, či pochádza z interiéru alebo exteriéru. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia
rastlina

S akým typom umelého svetla dosiahnete najlepšie
výsledky?
"Najlepšie výsledky som dosiahol v interiéri pomocou kombinácie vysokotlakových svetiel." Na
výrobu najväčších púčikov, aké som vo vnútri kedy pestoval, sme použili 1000 W
vysokotlakového sodíka a 1000 W halogenidu kovu v tej istej rastovej komore. Aj keď som
nikdy nepoužil 600-wattový vysokotlakový sodík v pestovateľskom systéme, z toho, čo môžem
zistiť, sú tieto žiarovky najefektívnejšie, pretože vydávajú najviac lúmenov na watt. Hlavným
problémom vysokotlakových svetelných systémov je teplo, ktoré produkujú, a energia, ktorú
spotrebúvajú, a preto som sa zameral na iné formy osvetlenia, ktoré by pomohli tieto problémy
vyriešiť.
Štandardné 4-stopové chladné biele fluoreskujúce žiarovky budú vo vegetatívnom stave pestovať
konope celkom pekne; ale pre pučanie by som odporučil oveľa väčšiu intenzitu svetla. Dnes je k
dispozícii mnoho foriem vysoko intenzívnych LED a kompaktných žiariviek, o ktorých mi
pestovatelia povedali, že dosahujem dobré výsledky. Tento typ osvetlenia produkuje veľmi málo
tepla, má nízku spotrebu energie a tieto svietidlá majú dlhú životnosť.
Za posledných niekoľko rokov náklady na tieto rôzne formy osvetlenia dramaticky klesli, takže
tieto svietidlá sú teraz v cenovom rozpätí, ktoré si môže dovoliť veľa pestovateľov. Pre každého,
kto je novým v umení izbového pestovania, verím, že táto forma osvetlenia v spojení s
používaním žiariviek je dobrým spôsobom, ako začať a môže odstrániť mnohé z problémov
spojených s vysokotlakovými svetelnými systémami.
Napriek tomu, že LED a fluorescenčné svietidlá môžu pestovať pekné plodiny v interiéri,
zdrojom svetla, z ktorého som nadšený, je plazmové osvetlenie. Z toho, čo chápem, je to veľmi
energeticky efektívne s nízkym tepelným výkonom a množstvo svetla, ktoré môže vyžarovať iba
jedna 1 000 W žiarovka, je takmer nemožné pochopiť. Len použitie jednej takejto žiarovky môže
eliminovať potrebu použitia mnohých 1 000 W vysokotlakových sodíkov. Väčším pestovateľom
to môže pomôcť vyriešiť problémy s teplom a dramaticky znížiť náklady na energiu a káble. V
súčasnej dobe je takéto osvetlenie dosť drahé, ale rovnako ako LED svietidlá, cena čoskoro
klesne.
Myslím si, že plazmové zariadenie v rovnakom svetelnom spektre ako naše slnko vo vašej
pestovateľskej miestnosti by bolo dobrou investíciou pre väčšinu serióznych pestovateľov. V
krátkom čase očakávam, že kompaktné žiarivky, LED a plazmové svietidlá navždy zmenia tvár
izbového pestovania a urobia všetko oveľa menej komplikovaným pre všetkých, ktorí sa
podieľajú na pestovaní konopnej rastliny. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Čo potrebujú pacienti vedieť, aby mohli pestovať konope?

"Pre každého, kto je novým v pestovaní konope, je dobrá kniha alebo video na túto tému
nevyhnutnosťou." Choďte jednoducho na jednu z publikácií o kanabise online alebo si jednu z
týchto publikácií kúpte v miestnom obchode, kde žijete. Tieto časopisy vám zvyčajne povedia,
kde sú k dispozícii dobré knihy na túto tému. Mojím osobným favoritom je „Interiérová
vonkajšia lekárska biblia“ od Jorge Cervantesa. Ed Rosenthal a mnohí ďalší majú navyše k
dispozícii vynikajúce knihy na túto tému.
Tí, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o konope a jeho mnohých použitiach, dôrazne odporúčam,
aby si prečítali knihu Jacka Herera „Cisár nenosí oblečenie“ alebo si pozreli Jackovo video
„Cisár konope“.
Po ceste za objavom ma táto rastlina zaviedla, bez ohľadu na to, aký máte zdravotný problém,
mám pocit, že vám tento liek nepomôže, a potom si myslím, že je veľmi nepravdepodobné, že
nájdete niečo, čo bude. Mám dobrý dôvod nazvať tento zázrak prírody rastlinou s tisícom
rôznych liečivých profilov. Akonáhle zažijete lekárske účinky, ktoré môžu mať oleje vyrobené z
rôznych kmeňov, pochopíte, čo presne mám na mysli. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia
rastlina
Otázka: Je Afghan Kush vhodná na výrobu ropy? Vyrobil som trochu oleja z pouličných vecí a
používam ho posledné dva týždne, pretože som mal problémy so spánkom. Teraz spím ako dieťa
a ráno sa zobúdzam odpočinutý. Problém je, že je ťažké získať dobré veci v Londýne, preto som
si objednal AK, len teraz potrebujem váš názor. Veľká vďaka.
A. Nemôžem skutočne ísť podľa názvu kmeňa. Ak je účinný a spôsobuje ospalosť, môže z neho
byť dobrý liek. Ako viete, odporúčame najsilnejšie a najpokojnejšie kmene (najlepšie s 20%
THC a viac) a najlepšie oleje sa vyrábajú kombináciou niekoľkých veľmi silných a sedatívnych
kmeňov, takže by som skúsil objednať niekoľko sedatívnych kmeňov, ak vôbec možné, to by
bolo ideálne. Ale aj oleje z jedného kmeňa môžu robiť zázraky, hovorím len to, že najlepšie oleje
sa zvyčajne vyrábajú kombináciou niekoľkých kmeňov. Všetko najlepšie, JB
"Dobrý deň, odporučil ma k vám môj priateľ Bobby ... som opatrovateľ/pestovateľ v RI a práve
som zistil, že môj otec má rakovinu, a preto sa prioritou stala výroba oleja Rick Simpson. Mám
rýchlu otázku ohľadne materiálu použitého na výrobu oleja ...
Musí byť vždy dominantný? Mám prístup k veľkému množstvu materiálu A+, ale väčšina z nich
je sativa dominantná, pretože nie som indy hlava ... východné pobrežie kyslej nafty, chemdog d,
chemdog 4, sestra chemdog, klon čučoriedkového sativa, skautské sušienky, OG Kush atď. ...
Všetci sa viac prikláňame k spektru sativy ... V prípade potreby by som mohol dostať do rúk
materiál, ktorý dominuje viac indikám ... Ďakujem vám za všetko, čo robíte ... “Sam
- Sam, chceš, aby bol olej vyrobený z najviac sedatívneho materiálu, sativy budú pacienta príliš
energizovať a nemajú správne liečivé účinky, ktoré hľadáme. Vyberte teda najpokojnejšie púčiky,
urobte niekoľko gramov oleja, aby mohol začať liečbu, a pokračujte v hľadaní správneho
východiskového materiálu. Všetko najlepšie, JB

Existujú kmene, ktoré nie sú účinné proti rakovine?
"Našťastie pre nás, ak je olej správne vyrobený zo sedatívnych odrôd, zdá sa, že funguje veľmi
dobre pri liečbe všetkých typov rakoviny." Ako som už spomenul, zvyčajne vyrábam tento olej
zo silných odrôd indiky, ale krížence sativa dominantné z indiky môžu často priniesť aj
vynikajúce výsledky. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina
"Potom, čo som v 35 rokoch stratil manželku na rakovinu a brat čakal na transplantáciu pečene
posledných päť rokov kvôli rakovine, hľadal som RSO v ambulanciách." Cena sa pohybuje od
100 $/g až po 30 g v štáte Washington. Na jednom z takzvaných miest RSO mala ropa
bezbožných 7% THC s vyššími CBD, stojí to vôbec za to? To bolo 30 g oleja. Sto dolárová
gramová ropa bola nad 90, myslím 92%. Aká je dokonalá rovnováha všetkých troch

psychoaktívnych chemikálií? “ Vresovisko
-Vres, najlepšie RSO je okolo 95-98% THC, zvyčajne okolo 1% CBD a extrémne silné a
sedatívne, s dôrazom na slová silné a sedatívne (uzamykanie gauča, musí vás pri požití veľmi
ospalo a uvoľniť) . Ak nie, vyskúšajte inú dávku a energizujúci olej si nechajte na topické
použitie).
Pokiaľ ide o oleje „s vysokým obsahom CBD“ so 7% THC, aspoň teraz viete, prečo sme proti
takýmto olejom - väčšina olejov s vysokým obsahom CBD, ktoré sa v súčasnosti dodávajú, sú
synonymami toho, čo nazývame odpad, pretože poznáme rozdiel medzi kvalitnými olejmi. olej a
v podstate všetko ostatné.
Je skutočne najlepšie jednoducho si vyrobiť vlastný olej, kedykoľvek je to možné. Získajte púčik
z ambulancií, kúpte si to najlepšie, čo majú, a potom vyrobte olej, na tom vlastne nič nie je. Sám
by som ten olej od nikoho nekúpil, vždy by som si vyrobil vlastný. Chcete byť svojou vlastnou
kontrolou kvality, nechcete byť na nikom závislí. Ak si môžete pripraviť šálku kávy alebo
mojito, môžete si vyrobiť aj olej. JB

Skladovanie
Ako dlho je možné olej skladovať?
"Podľa mojich skúseností neexistuje žiadne 'minimálna trvanlivosť', pokiaľ ide o skladovanie
konopného lieku. Účinnosť konopného oleja môžu ovplyvniť tri veci: vzduch, svetlo a teplo.
Hovorím ľuďom, aby uchovávali tento liek na chladnom a tmavom mieste, ale nevyžaduje
chladenie. Tým sa postará o všetky problémy súvisiace so svetlom a teplom. Pokiaľ ide o
vzduch, ktorý spôsobuje ťažkosti, olej je hustý tuk, takže vzduch do neho nemôže vstúpiť, a
preto môže byť olej skladovaný niekoľko desaťročí a stále si zachováva svoju silu.
Olej z praktických dôvodov zvyčajne dodávam v injekčných striekačkách, aby bolo pre
pacientov jednoduchšie odmerať dávky a aby sa zabránilo kontaminácii. Na dlhodobé
skladovanie oleja by som odporučil nádobu z nehrdzavejúcej ocele alebo fľašu tmavej farby s
tesným vekom. Ak je olej správne skladovaný, obavy o dátum jeho výroby je možné veľmi dlho
prehliadať. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Bolo by lepšie alebo bezpečnejšie vyrábať olej s použitím
potravinárskeho alkoholu?
"Ľudia mi často hovoria, že by uprednostnili výrobu oleja z obilného alkoholu." Zdá sa, že z
nejakého dôvodu si myslia, že používanie obilného alkoholu by bolo bezpečnejšie, ale v
skutočnosti je to stále jed ako každé iné rozpúšťadlo. Jeden z hlavných problémov obilného
alkoholu je ten, že je veľmi ťažké nájsť alkohol, ktorý je 99 alebo 100% čistý. Vo väčšine
prípadov je ťažké nájsť alkohol, ktorý má viac ako 95 % a zvyčajne ostatných 5 % tvorí voda.
Pretože je táto voda prítomná, robí alkohol menej účinným ako rozpúšťadlo a na konci procesu
zostane v oleji dosť veľa vody, ktorú je potrebné odpariť.
Zo svojej skúsenosti nepokladám používanie obilného alkoholu za bezpečnejšie ako
izopropylalkohol alebo ľahký benzín na výrobu oleja. Bez ohľadu na to, ako sa na to pozeráte,
alkohol je jed a keď konzumujete alkohol, produkuje jed, ktorý ovplyvňuje vašu motoriku a je
známy ako opitý. Nehovorím, že vysokokvalitný olej nemožno vyrábať z obilného alkoholu.
Skôr hovorím, že by ste si mali byť vedomí toho, že táto látka nie je lepšia ani bezpečnejšia ako
ostatné rozpúšťadlá, ktoré som použil, a v niektorých ohľadoch nefunguje tak dobre.
Často ma kontaktujú ľudia, ktorí chcú extrahovať olej napríklad z masla alebo olivového oleja
atď. Často sa ma pýtajú, či si myslím, že extrakcia týmto spôsobom poskytne liek s podobnou

účinnosťou ako liek, ktorý vyrábam pomocou moja metóda. Odpoveď je nie. Takto vykonané
extrakcie považujem za jednoducho formy oslabenej konopnej medicíny. Podľa objemu nie je
možné, aby takto vyrobený liek mohol mať rovnakú účinnosť ako lieky, ktoré vyrábam. Ak by
ste mali závažnú rakovinu, chceli by ste ju liečiť nejakou formou zalievaného konopného lieku
alebo by ste skôr použili to pravé vo svojej liečbe?
Môže sa konopný olej používať spolu s alkoholom?
Videl som veľa ľudí, ktorí začali veľmi hlasno hovoriť o alkohole, upokojiť sa hneď po fajčení
kĺbu. Niet pochýb o tom, že alkohol je jednou z najničivejších vecí na tejto planéte, ale ľudia
budú ľuďmi a mnohým sa páči ich alkohol. Z našich skúseností sa zdá, že konopný olej
nepredstavuje pre konzumenta žiadne nebezpečenstvo a skutočne môže často znížiť príjem tejto
škodlivej látky. Silní konzumenti alkoholu, ktorí sa kvôli zdravotným problémom liečili
konopným olejom, uvádzajú, že ich smäd po alkohole sa výrazne znížil a niektorí dokonca
prestali piť úplne. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Rozpúšťadlá a zvyšky rozpúšťadla v oleji
"Za tie roky ma kontaktoval veľký počet ľudí, ktorí sa obávali možnosti, že v hotovom oleji
môžu zostať zvyšky rozpúšťadla." Zo svojej skúsenosti mám pocit, že konzumácia oleja nehrozí,
ak sa budú riadiť pokynmi, ktoré sme dali k dispozícii na správnu výrobu oleja. Sám tento olej
požívam asi desať rokov bez akýchkoľvek škodlivých účinkov. Okrem toho som tento olej
sprístupnil tisícom ľudí a dostal som veľmi málo sťažností. Ak má niekto problém s tým, ako
olej chutí, nie je to spôsobené zvyškami rozpúšťadla. Namiesto toho sú príčinou prírodné
terpény, ktoré olej obsahuje. Niektoré oleje majú veľmi malú chuť, zatiaľ čo iné môžu mať
nepríjemnú chuť, ale pokiaľ viem, medicína by aj tak nemala chutiť, takže sa o tieto veci veľmi
nezaujímam.
V laboratórnych testoch vykonaných na olejoch, ktoré som vyrobil, neboli nájdené žiadne
zvyšky rozpúšťadla. Zdá sa mi absurdné, aby sa niekto obával zvyškov rozpúšťadla v oleji, keď
vezmete do úvahy, čím zdravotnícky systém kŕmi verejnosť. Pečeňové toxické chemikálie, jedy,
chemoterapia, žiarenie, očkovacie látky atď. Zdá sa mi, že každý, kto sa obáva otravy, by sa mal
oveľa viac zaujímať o to, čo dodáva zdravotnícky systém, a nie o zvyšky z rozpúšťadla, ktoré
bolo úplne varené.
Ak má niekto problémy s príjmom oleja, je to zvyčajne kvôli tomu, že na výrobu látky bola
použitá energizujúca sativa. Okrem toho môžu nastať ďalšie problémy, ak sa pacient pokúša
užívať liečivá spolu s ošetrením olejom alebo ak ho nepoužíva správnym spôsobom. V ideálnom
prípade by mohli olej vziať spolu s pacientom aj iní členovia rodiny. Pomohlo by im to pochopiť
účinky oleja a potom by sa už toľko netrápili nad účinkom, ktorý má na pacienta. Pretože
nevedia, čo môžu od použitia oleja očakávať, rodinní príslušníci majú často tendenciu prehnane
reagovať, ak pacient príliš prehltne. Účinky ale v krátkom čase pominú a pacient zostane bez
zranení. Preto si myslím, že aj ostatní členovia rodiny by mali olej vyskúšať v malých dávkach,
Konopný olej vysokej kvality môže nahradiť používanie väčšiny liečiv, ale keď sa pacient
pokúša užívať lieky spolu s olejom, niekedy môžu v dôsledku interakcií nastať problémy. Mnohé
z látok, ktoré lekári poskytujú, sú jedovatej povahy a olej nemá rád prítomnosť takýchto vecí v
tele pacienta. Obvykle krátko potom, čo pacient prestane používať farmaceutické lieky, všetky
problémy, s ktorými sa stretávajú, jednoducho zmiznú. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia
rastlina
"Nafta je obchodný názov pre ropu, takže sa pokúste nájsť to, pet éter má mnoho priemyselných
použití, odmasťovač na riedidlá." Al
"Pamätajte si, že THC a CBD sú nepolárne ... a chlorofyl a H2O sú polárne ... Takže najlepší olej

je vyrobený s nepolárnym rozpúšťadlom ... je čistý ... bez chlorofylu." Michael
„Môj priateľ chemik mi zjednodušil celý príbeh a vysvetlil mi, prečo by mohla byť ťažšia nafta
(aj keď si to nemyslí): nafta je nepolárne rozpúšťadlo, takže ľahšie a účinnejšie extrahuje
nepolárne molekuly (THC a CBD sú v zásade nepolárne molekuly) a vynechávajú polárne
molekuly.
Izopropylalkohol (a ešte k tomu éter) je slabé polárne rozpúšťadlo, takže je na tento účel veľmi
dobrý, ale možno o niečo menej ako benzín, pretože JB hovorí, že testovali oba, a tie boli
účinnejšie. EDIT: Ach áno, takmer som zabudol: povedal tiež, že v konečnom produkte nie je
strach, že by v konečnom produkte zostal benzín (alebo iso), ak sa budete držať receptu, ktorý
poskytol Rick Simpson (môj priateľ povedal, že nesmie používať plastové vedro, ale ale
sklenený alebo nerezový) a ak si nie ste istí, urobte to, čo JB vždy hovorí - pridajte trochu vody a
vložte ju do rúry, aby sa úplne odparila. Použil by však izopropylalkohol, pretože ste si istí, že to
je to, čo to má byť ... “Sandra
- Sandra, metóda, ktorú Rick ukázal svetu, je najzákladnejšia, najkomplikovanejšia a
najdostupnejšia. Je takmer spoľahlivé, keď sa budete riadiť pokynmi T. Sklo je dobré, ale rozbije
sa a nechcete, aby sa to stalo, nikdy. Nerez je v poriadku, samozrejme. 99,9% iso funguje, ale
ľahký alifatický benzín by sme sami stále používali, kedykoľvek je to možné. JB
"Tiež odporúčam pred extrakciou nechať všetko vychladnúť, ako môžete." Väčšina dala alkohol,
konope, nádoby, všetko, čo s extrakciou súvisí, na 24-48 hodín. Tak získate oveľa čistejší
produkt. Vaše výnosy budú nižšie, ale nebudete potrebovať toľko. Ospravedlňujeme sa za
preklepy alebo chýbajúce slová, MS je na hovno a nemám žiadne lieky, lol. Požehnaj. " Chuck
- Chuck, mrazenie je dobré a dobré, ale nie je to nevyhnutné, keď pracuješ s kvalitnými
rozpúšťadlami a východiskovým materiálom. Navyše, neradi si prechladzujeme ruky, izbová
teplota nám dobre vyhovuje a nebudeme mať problémy s artritídou po niekoľkých mesiacoch
alebo rokoch zmrazovania púčikov. Navyše sa často olej vyrába v miestach, kde nie sú žiadne
mrazničky stovky kilometrov. Takže áno, môžete to zmraziť, ak chcete, ale sami by sme to
neurobili.
Sám nemám rád mrazenú zeleninu, vyhýbam sa jej jesť vždy, keď je to možné, takže nevidím
dôvod, prečo by som mal robiť výnimku a zmraziť zeleninu, ktorá mi na nich najviac chutí. Ale
áno, môže to pomôcť, keď musíte na extrakciu oleja použiť alkohol, takže nie som úplne proti.
Ide o to, že alkohol ako rozpúšťadlo sami nepoužívame (alebo lepšie: nie je rozpúšťadlom našej
prvej voľby), nevidím jediný dôvod, prečo by som mal štátu platiť extra daň za rozpúšťadlo,
ktoré sa aj tak vyparí (pokiaľ nepoužijete destilačný prístroj, čo by sme urobili vždy, keď to bude
možné). Môžem kúpiť liter ľahkého benzínu za približne 3 - 4 doláre, liter 99% alkoholu by stál
asi päťkrát viac a vyprodukoval by menej oleja a ten olej nebude celkom pravdepodobne taký
dobrý, ako keby ľahký benzín alebo 99,9 Použilo sa % izo. Navyše získate menej oleja.
Kde presne je teda výhoda použitia alkoholu ako rozpúšťadla? Nevidím jediný racionálny dôvod,
prečo by mal byť uprednostňovaný alkohol pred čistým nízkovriacim ľahkým alifatickým
benzínom, a to najmä vtedy, keď si človek uvedomí, že v oleji nie sú žiadne zvyšky rozpúšťadla,
s ktorými by si musel robiť starosti, keď je olej správne vyrobený. Pokiaľ nie je vyrobený
správne, v oleji sú alebo môžu byť zvyšky rozpúšťadla. Ale nedávajte nám za vinu oleje, ktoré
neboli vyrobené správne, skutočne nemôžeme niesť zodpovednosť za nedostatočnú kvalitu
olejov dodávaných inými. Je to také jednoduché. "JB
"Veľmi jednoduché vysvetlenie nikdy nekončiacej otázky ... Osobne som použil naftu ... izo
alkohol ... a bután na výrobu oleja ... a zďaleka najlepší ... najčistejší ... najsilnejší ... a najlepší
chuťový olej bol z ťažkého benzínu ... nechápem, čo ľudia nemajú radi ... pri správnom vykonaní
už nezostáva žiadne palivo ... a zdá sa, že aj nafta viac zbavuje rastlín ... robí to veľa rýchlejšie ...
Tak čistejší olej ... (zlatý) ... “Peter
„Ľahký benzín je frakcia s teplotou varu medzi 30 ° C (86 ° F) a 90 ° C (194 ° F) a pozostáva z

molekúl s 5 - 6 atómami uhlíka. Ťažký benzín varí pri teplote 90 ° C (194 ° F) až 200 ° C (392 °
F) a pozostáva z molekúl so 6 - 12 uhlíkmi.
Nafta sa používa predovšetkým ako východisková surovina na výrobu vysokooktánového
benzínu (procesom katalytického reformovania). Používa sa tiež v priemysle ťažby bitúmenu ako
riedidlo, v petrochemickom priemysle na výrobu olefínov v parných krekroch a v chemickom
priemysle na aplikácie rozpúšťadiel (čistenie). Bežné produkty, ktoré sa z neho vyrábajú,
zahrnujú kvapalinu do zapaľovača, palivo do táborových kachlí a niektoré čistiace rozpúšťadlá. “
„Nafta má chemický vzorec CnH2n+2. Ľahký benzín má 5 a/alebo 6 atómov uhlíka, ktoré
spadajú do C5H12 a C6H14, tiež známych ako Pentán a Hexán. To, čo hľadáte, je benzín, ktorý
je čisto zmesou pentánu a hexánu. “ Wouter
"Len som chcel napísať niečo o rozpúšťadlách." Išiel som k svojmu priateľovi, ktorý má
niekoľko doktorandských a magisterských štúdií z chémie, a spýtal som sa ho, čo môžem urobiť,
aby som úplne odstránil benzín z oleja. Povedal: „Vezmite 5 ml izopropylalkoholu a vmiešajte
ho, keď naposledy prestane bublať. Vyparí sa a vezme so sebou aj benzín. Z toxického
rozpúšťadla sa potom stane netoxické rozpúšťadlo. Toto nie je moje skutočné meno, je škoda, že
nemôžem použiť svoj skutočný účet v strachu, že ma vyhodia alebo prijmú ako zdravotnú sestru.
“ Bobbie
„Ak chcete nájsť spoločnosť Naphtha vo Veľkej Británii, vyhľadajte výraz„ vymazanie panela
“alebo„ rýchle vymazanie panela “. Jedná sa o výrobok používaný na opravy kovových karosérií
na čistenie kovov a nezanecháva žiadne zvyšky. Problém je nájsť podrobný zoznam presných
zložiek, pretože sa môžu líšiť. 99,9% izopropanol by malo byť ľahké nájsť. “ Em
"Rick Simpson, sledovali sme tvoj postup pomocou VM&P Naphtha a všetko išlo podľa plánu, s
výnimkou prvých pár ťahov striekačiek, ktoré vyšli trochu tekutejšie, ako sme očakávali." Pridal
som pár kvapiek vody a skúsil som to znova a zdá sa, že je to v poriadku. Moja jediná
starosť/otázka je chuť. Stále chutí ako rozpúšťadlo. Je to v poriadku alebo musím urobiť niečo
viac? Prijímateľ tohto spí asi 12 hodín zakaždým, keď si vezme olej. Je to správne, kým si
nevyvinie toleranciu? Každú pomoc si veľmi vážime. ” Pamela
- VM&P sa nezdá byť dobrým rozpúšťadlom (aj keď niektoré karty bezpečnostných údajov
uvádzajú, že by to mala byť rovnaká látka, akú by sme chceli použiť). Zdá sa, že je to ťažký
benzín a zdá sa, že sa úplne nerozvaril a zdá sa, že si vyžaduje ďalšiu starostlivosť.
Pridal by som trochu vody a vložil by som to do elektrickej rúry nastavenej na 130 ° C na
niekoľko hodín, možno cez noc, alebo kým sa rozpúšťadlo úplne nevyparí, podľa niektorých trvá
odstránenie zvyškov rozpúšťadla až štyri dni. . Ak je olej vyrobený správne a olej by nemal byť
tekutý, mala by byť skôr ako mastnota, nemalo by dochádzať k žiadnej pachute rozpúšťadla.
Uistite sa, že je olej skutočne správne filtrovaný, pretože zvyšky rozpúšťadla majú tendenciu sa
lepiť na rastlinné materiály.
Jednoducho urobte test prstom s rozpúšťadlom, ktoré chcete použiť. Namočte doň prst a zistite,
či sa úplne vyparí do 30 sekúnd alebo rýchlejšie. Čím rýchlejšie sa odparí a nezanechá žiadny
film, tým lepšie.
Ak nemôžete získať čistý ľahký alifatický benzín (v Európe nazývaný aj benzín), požiadajte o
číslo CAS 64742-49-0. Predáva sa pod rôznymi názvami. Nie je to typ používaný ako palivo v
automobiloch, ale typ, ktorý sa používa ako rozpúšťadlo alebo riedidlo alebo odmasťovač),
vybral by som 99% alebo ešte lepšie 99,9% izopropylalkoholu - to sa zdá byť možné nájsť
takmer kdekoľvek na svete.
V súčasnosti uprednostňujeme ľahký alifatický (nízkovriaci, hydrogenovaný) benzín, ale
produkuje lepšie a silnejšie oleje ako väčšina ostatných rozpúšťadiel, ktoré sa v súčasnosti
používajú. Čím menej rastlinných materiálov a chlorofylu v oleji, tým lepšie funguje ako liek,
tým lepšie chutí a je účinnejší. Celý trik spočíva v tom, aký silný a sedatívny je olej. Čím
silnejšie a sedatívne, tým lepšie. JB

"Správny benzín sa NEDÁ predávať v USA. Nie je k dispozícii v Tractor Supply alebo Home
Depot alebo v Lowes alebo dokonca v Sherwin Williams." Stále sa však predáva v Kanade. Mám
priateľa, ktorý to destiluje na 100 ° F a šetrí to, čo sa uvoľní z rozpúšťadla, na použitie na výrobu
oleja. “ Steve
"Ak žijete v USA, nedostanete ten správny naftu, všetkému benzínu vyrobenému v USA sa nedá
dôverovať kvôli voľnej regulácii prísad v tomto type rozpúšťadla." V USA nikdy nedostanete
čistý benzín, dokonca aj VM&P môže byť úplne nekonzistentné od jednej fľaše k druhej a nie je
ani inzerovaný ako čistý. V Kanade vyrábajú čistý benzín a je to najlepšie rozpúšťadlo na
použitie v porovnaní s ISO alebo obilným alkoholom, nerobte veľkú chybu a mrhajte liekmi
alebo v ešte horšom prípade urobíte sebe alebo niekomu ďalšiemu ešte väčšiu nevoľnosť pri
použití nesprávneho rozpúšťadla. Upozorňujeme, že benzín z USA dokonca vyrobí olej, ktorý
vyzerá úplne tak, ako by mal, ale bude vám z neho veľmi zle. “ naháňačka
-Skutočnosť, že sa zdá, že čistý alifatický benzín sa nepredáva všade v USA, neznamená, že čistý
alifatický benzín s číslom CAS 64742-49-0 a bodom varu okolo 60-80 ° C neexistuje alebo že
existuje pri správnom použití nevytvára lepší olej ako väčšina ostatných rozpúšťadiel. Ak
nemôžete získať čistý ľahký benzín, 99% alebo ešte lepšie 99,9% izopropylalkohol by bolo
našou druhou voľbou.
Ale aj tak by som to nevzdal - na extrakciu olejov z rastlín sa používa ľahký benzín (benzén)
alebo podobné rozpúšťadlá, preto by som sa obrátil na výrobcov rastlinných olejov a zistil, čo
používajú. Tam, kde žijem v Európe, môžem rozpúšťadlo kúpiť prakticky v každom železiarstve
alebo obchode s farbami, je to jedna z najbežnejších technických kvapalín, ktoré si pamätám z
detstva, používali sme ju na odmasťovanie reťazí bicyklov atď. A prakticky každý mal fľašu z
toho doma. Celá táto nekonečná debata o rozpúšťadlách mi teda príde trochu smiešna. Pri použití
správneho ľahkého benzínu neexistujú žiadne zvyšky rozpúšťadla, o ktoré by ste sa museli
starať, možno niekoľko ppm, rovnako ako vo väčšine lacných rastlinných olejov, ktoré sa často
vyrábajú s takmer presne rovnakým rozpúšťadlom, aké odporúčame. JB
"Ľahký alifatický benzín fungoval skvele, chutil skvele, v mojom oleji nezostal ani náznak
rozpúšťadla." Ak budete do bodky postupovať podľa Ricksových pokynov, nemalo by to mať
žiadne problémy. “ Rick
"Existujú 2 hlavné kategórie nafty - ľahké a ťažké." Ľahký benzín NIE obsahuje benzén, čo tým
Raina myslel (nie hexán). Aj keď by som neodporúčal ani ľahký benzín, pokiaľ nie je možné
konopný extrakt testovať potom, ako sa vyrobí na zvyšky nafty, môže sa použiť, ak je to všetko,
čo môžete pre rozpúšťadlo dostať. Kľúčom je zaistiť, aby bol extrakt varený do hustého tuku - v
tom mieste by mala byť väčšina nafty preč. Použitie destilačného zariadenia je spôsob, ako
vyrobiť najčistejší olej bez rozpúšťadiel, ale presahuje kapacitu väčšiny priemerných ľudí.
Dúfam, že to pomôže. ” Mark
"Raina, nejdem sa s tebou hádať." Z Wikipedie: „Ropný éter, napriek svojmu synonymu pre
benzín, by sa nemal zamieňať s benzénom alebo benzynom ani s benzínom, hoci mnohé jazyky
to nazývajú názvom odvodeným od benzínu, napr.„ Benzín “(nemčina) alebo„ benzina
“(taliansky). Ropný éter je zmesou alkánov, napr. Pentánu, hexánu a heptánu, zatiaľ čo benzén je
cyklický aromatický uhľovodík C6H6. Podobne by sa ropný éter nemal zamieňať s triedou
organických zlúčenín nazývaných étery, ktoré obsahujú funkčnú skupinu RO-R '. Moje znalosti
sú z mikrobiológie - kde som študoval organickú chémiu, nejakú biochémiu / nejakú
anorganickú chémiu ... Určite to všetko neviem, ale trochu viem. Ľahký benzín NEobsahuje
benzén - bodku. Ignorujem tvoj komentár "Bolo by v záujme všetkých, keby ste neuvádzali
tvrdenia mimo vedeckých údajov." Mark
„Čo by si chcel dať svojmu otcovi? Najlepší z najlepších alebo niečo, čo vyzerá podobne, ale
jednoducho nemá správne účinky? Keď vyrobíte liek podľa Rickových pokynov, šanca na
zlyhanie počas liečby je veľmi nízka. Keď vyrábate olej podľa pokynov „expertov a vedcov“,
vyrábate iný výrobok. A na základe našich skúseností nemusí fungovať tak dobre, ako by sme

odporučili.
Chcete teda, aby som mlčal a nechal ich dodávať odpadky nízkej kvality? Alebo sa chcete radšej
učiť odo mňa/nás a vedieť, ako to urobiť správne, aby ste dosiahli rovnaké výsledky, o ktorých
hovoria naši pacienti? “ JB
"Používam 99% izopropylalkohol, ktorý bol pre mňa najľahšie dostupný." Používam krém z
mojich plodín, pestovaný 100% organicky a bez pesticídov, dobre pestovaný a suchý od kostí.
Zmiešam to s viacerými kmeňmi indica. Ošetril som pacienta s Hodgkinovým lymfómom, bol v
štádiu 4 a do 6 mesiacov od užitia oleja podľa pokynov je teraz bez rakoviny !! Ďakujem Rick
Simpson za obete, ktoré ste urobili, aby boli tieto informácie dostupné pre všetkých! Len
nedávno ma požiadal o pomoc ďalší pacient s rakovinou 4. stupňa. Na jednej z obličiek má
nádor, ktorý je nefunkčný. Modlite sa, aby ste získali dve potvrdené liečby za sebou. Boh vám
žehnaj Rick Simpson a JB, pokračujte v šírení informácií a vzdelávaní ľudí o tomto nádhernom
liečivom konopnom oleji. “ GrowGoddess
- Zmiešanie niekoľkých kmeňov je vždy dobrý nápad. Pozrite sa na to jednoducho, neviete, na
čo konkrétne je konkrétny kmeň dobrý, takže keď zmiešate niekoľko kmeňov, dosiahnete oveľa
lepší efekt koberca. Navyše vás tieto oleje zavedú oveľa vyššie - tí, ktorí fajčia „rekreačne“, budú
vedieť, o čom hovorím. Predstavte si, že si sadnete so svojimi priateľmi a každému dáte ten
najlepší púčik. Za pár hodín toho veľa stihnete. A to je efekt, ktorý potrebujete na dosiahnutie
najlepších výsledkov, takže opäť platí, že miešanie kmeňov je tou správnou cestou. Všetko
najlepšie a ďakujem, GrowGoddess, vždy ma poteší, keď počujem o ľuďoch, ktorí sa
jednoducho riadia pokynmi a dosahujú výsledky, o ktorých hovoríme. JB
"Ahoj JB, mám problém s elektrickým varičom ryže, všetko, čo som videl, kleslo na 100 °° C,
pozrel som sa na všetky značky na trhu a všetky, ktoré majú, majú termostat, ktorý sa vypne, keď
obsah dosiahne teplota. Čo odporúčaš?" Cristina
- Cristina, v čom je vlastne problém? Olej môžete vždy vložiť do elektrickej rúry nastavenej na
130 ° C, nechať ho tam asi hodinu a tak ho dekarboxylovať. JB
„Keď teplota dosiahne 100 ° C, elektrický varič ryže sa vypne! Rozpúšťadlo nemá teplotu 110 °
C. “ Cristina
- Rozpúšťadlo nemôže skutočne dosiahnuť takú teplotu, pretože sa podľa mňa varí. Rozpúšťadlo
nechajte variť, kým sa sporák prvýkrát nevypne (do poslednej dávky pridajte niekoľko kvapiek
vody). Potom nechajte vychladnúť a znova zapnite. To je všetko, čo robíme. JB
"Zapne sa a nechá sa variť, kým sa nevráti? Potom sa vypne a olej je už hotový? “ Cristina
- Zapnite varič ryže, varte, kým sa prvý krát nezastaví, potom počkajte päť minút, kým
nevychladne, znova ho zapnite a počkajte, kým sa nevypne druhýkrát. Potom nalejte olej do
hrnčeka z nehrdzavejúcej ocele a vložte ho na hodinu do rúry vyhriatej na 130 ° C a váš olej je
pripravený. JB
- Ďakujem JB, zachránil si mi život. Cristina
"Pri výrobe oleja vdýchneš Naftu." Keď to takto robíte, dýchate na TOXÍN. Ak to cítite, ste už
mŕtvi. Stokrát som v živote zacítil palivo z tábora Coleman, palivo zapaľovača Zippo a benzín
používaný čiastočne na čistenie a priemyselné aplikácie ... Ešte nie je mŕtvy. Lol.
Vážne ... Ak použijete čisté rozpúšťadlo (bez prísad) a rozpúšťadlo poriadne rozvaríte s trochou
vody, ktorá má na konci pridaný vyšší bod varu, či už je to izo, alkohol alebo nafta, získate ho.
všetci von. Za rok spotrebujete oveľa viac nafty, ako pumpujete do auta vlastný plyn, ako by ste
získali za celý život používania správne vyrobeného oleja. “ Matúš
"Ahoj Rick (alebo tí, ktorí čítajú tento mail), v prvom rade ti chcem povedať, že robíš skvelú
prácu pri propagácii tejto čarodejnice sa zdá byť úžasný liek na toľko! Žijem v Nórsku a mám
diagnostikovanú Crohnovu chorobu. Mám tiež veľmi blízkeho priateľa, ktorý má rakovinu, ktorú

lekári prestali liečiť, pretože už nemôžu nič urobiť. Chcem vyskúšať olej v oboch týchto
podmienkach.
Mám otázku ohľadom výroby oleja. Tu v Nórsku je veľmi ťažké nájsť čistý benzín (aspoň po
mojich skúsenostiach), takže hľadám dobré alternatívy. Pred niekoľkými rokmi som si kúpil
„extraktor včiel medu“ (valec, ktorý naplníte bylinkami sušenými z kostí a na extrakciu oleja
použijete plynný bután). Je to rovnako dobré ako varenie oleja s naftou?
A ako sa používa duch? Čo obsahuje viac ako 90% alkoholu? Mám niekoľko priateľov, ktorí si
robia vlastného ducha, a nie je to pre mňa veľmi drahá možnosť, ako sa dostať k sebe. Je to
lepšie ako bután? Fajčil som „extrakciu medu“, keď som to robil naposledy, a premýšľal som, či
je to dobrý liek na tieto 2 podmienky, uvádzam, či to jem. Ak nie je bután alebo alkohol dobrou
voľbou - môžete odporučiť ďalšie možnosti, o ktorých by ste mohli vedieť, že je ľahké ich v
Nórsku alebo Švédsku získať? Ďakujem veľmi pekne! Veľmi sa teším, keď vyskúšam olej na
moju chorobu. S pozdravom, Henry ”
"Drahý Henry, nemám skúsenosti s extrakciou včiel medonosných, ale nemám pocit, že by táto
metóda bola taká účinná ako metódy, ktoré používam." Produkcia oleja za tepla zahrieva olej na
teplotu, ktorá dekarboxyluje hotový výrobok, aby bol olej čo najsilnejší. Tento proces
zahrievania otáča molekuly do polohy delta 9, čo robí olej silnejším. Ak máte problém nájsť
správne rozpúšťadlo, môžete skúsiť acetón. Nikdy som neskúsil acetón na výrobu oleja, ale
nevidím dôvod, prečo by acetón nefungoval tak dobre ako alkohol alebo benzín na výrobu lieku.
Ľahký alifatický benzín by ste mali dostať z obchodov, ktoré dodávajú farby, pretože väčšinou
predávajú benzín ako riedidlo.
Správne vyrobený olej by sa mal postarať o vaše problémy a tiež by mal dať vášmu priateľovi s
rakovinou šancu prežiť. Alkohol, ktorý je 90%, bude menej účinným rozpúšťadlom, pretože
zvyšných 10% je zvyčajne voda a počas dokončovacieho procesu budete mať veľa nadbytočnej
vody na odparenie. Všetko najlepšie, Rick Simpson ”
"Správna dekarboxylácia je veľmi dôležitou súčasťou perfektnej výroby ropy, pretože surová
rastlina neposkytuje veľa čistého delta9-THC a CBD, ale namiesto toho obsahuje kyseliny
THCA a CBDA." Na odstránenie karboxylovej skupiny je postup zahrievania. Robte to veľmi
opatrne, aby ste nespálili svoje cenné molekuly. V časopise Chromatography som našiel dobrú
poznámku, ktorá by mala byť potrebná teplota a čas na zahriatie oleja, pretože v závislosti od
ryžovaru nemusia teploty stačiť. Je preto dobré nechať si olej zahriať minimálne 27 minút pri
min. 122 stupňov Celzia. Teplotu vykurovacej platne vždy kontrolujte pomocou digitálneho
meracieho zariadenia, aby ste predišli prehriatiu oleja. V nižšie uvedenej tabuľke vidíte teploty
varu hlavných kanabinoidov, ktoré by ste nikdy nemali dosiahnuť, inak ich uvaríte. Ďalej
poznamenávam, že je správne to, čo Rick neustále hovoril vo svojich videách. Olej sa
neprehrieva, ale na výrobu liečivého oleja je nevyhnutné teplo. Na správny dekarboxylačný
proces počas uvedeného času v diagrame okolo hodiny je potrebná teplota minimálne 106,2
stupňa Celzia. Ak má váš olej iba kyslú formu THCA a CBDA, nie je taký účinný, pretože
kyseliny príliš nepasujú na receptory CB1 a CB2. Dávajte si preto pozor, aby ste to robili
správnym spôsobom, pretože to, čo povedal Rick, je pravda, iba najlepšie vyrobený olej môže
vykonávať svoju prácu, keď to závisí od života. (…) Ak má váš olej iba kyslú formu THCA a
CBDA, nie je taký účinný, pretože kyseliny príliš nepasujú na receptory CB1 a CB2. Dávajte si
preto pozor, aby ste to robili správnym spôsobom, pretože to, čo povedal Rick, je pravda, iba
najlepšie vyrobený olej môže vykonávať svoju prácu, keď to závisí od života. (…) Ak má váš
olej iba kyslú formu THCA a CBDA, nie je taký účinný, pretože kyseliny príliš dobre nepasujú
na receptory CB1 a CB2. Dávajte si preto pozor, aby ste to robili správnym spôsobom, pretože
to, čo povedal Rick, je pravda, iba najlepšie vyrobený olej môže vykonávať svoju prácu, keď to
závisí od života. (…)
Áno, pozrite sa a interpretujte tento vedecký diagram, aby ste pochopili, že proces
dekarboxylácie prebieha vždy, keď v ryžovare zohrievate zmes rozpúšťadiel a kanabinoidných
rozpúšťadiel. Grafy teda ukazujú, že je veľmi dôležité udržať teplotu na 130 stupňov Celzia

dostatočne dlho, aby sa dosiahla maximálna dekarboxylácia. Je to otázka teploty a času na
dosiahnutie najlepších úrovní.
Ak použijete digitálny prístroj na meranie teploty a počas celého procesu ho dáte na dno
ryžovaru na odparenie rozpúšťadla, uvidíte, že až v neskorej fáze procesu, keď kvapky vody
prídu na konečnú sporák, teplota sa pohybuje okolo 100-110 ° C. Čas v tomto rozsahu však
väčšinou nie je dostatočne dlhý na celý proces dekarboxylácie. Potom olej zahrievajte v malom
oceľovom hrnci na vyhrievacej doske dlhšie. Tak dlho bez aktivity (už žiadne plynové bubliny)
zahrievate a čakáte. Ovládajte teplotu a najlepšie by ste nemali asi pol hodiny stúpať nad 130
stupňov Celzia. Pamätajte si, že THC má bod varu 157 stupňov C. Nerobte preto riskovanie
prehriatím, inak sa vaše hľadané kanabinoidy odparia a vetrí ...
V jadre nie je dôležité dosiahnuť maximálne množstvo dekarboxylácie, takže dlho budete mať v
tele dostatok oleja. Zaujímavá je hodnota JEDEN gramu denne alebo viac, ktorú by ste mali
prijať. Samozrejme, koľko oleja potrebujete, závisí od toho, koľko delta9THC je skutočne v oleji
- to znamená, ako účinná bola dekarboxylácia. Ak budete postupovať podľa Ricksovho
odporúčania a budete mať olej dostatočne dlho zahriaty na 130 ° C - všetko bude v poriadku. Je
nezávislé, aké rozpúšťadlo použijete. “ Stephan
"Ahoj JB, našiel som tento Naftu vo svojom okolí ... (odkaz) Nehovorí sa tam Svetlý nafta ...
bude to ešte fungovať? Ešte raz ďakujem za všetku vašu pomoc a super informácie! “
- Mal by to byť ľahký alifatický benzín- skontrolujte, či je to bezpečnostný list, či ide o čistý
ľahký benzín bez prísad.) palivo v automobiloch). Predáva sa pod mnohými rôznymi názvami.
Používa sa ako riedidlo na farby, rozpúšťadlo, odmasťovač, bývalo to veľmi bežné rozpúšťadlo v
domácnosti alebo na odmasťovanie textílií, môže sa používať aj ako ľahšia tekutina atď. Teplota
varu okolo 60-80 °° C, čím nižšia, tým lepšia .
Trochu namažte na čistú Petriho misku alebo do nej namočte prst a ak sa do tridsiatich sekúnd
odparí a nezanechá žiadne mastné zvyšky, malo by byť použitie OK. Existuje mnoho
dodávateľov, nemôžem vám v tejto chvíli povedať, ktorý je najlepší alebo čo by sme odporučili,
preto uvádzame iba všeobecné pokyny.
Číslo CAS 64742-49-0, čistý, ropný destilát, bez prísad, ak je to možné, a teplota varu by mala
byť čo najnižšia. Väčšina rafinérií ju vyrába, jednoducho sa ich opýtajte, čo by odporučili na
bylinné extrakty.
Druhá možnosť je 99% alebo 99,99% izopropylalkohol alebo veľmi drahý 99% alkohol
potravinárskej kvality. Izopropylalkohol a potravinársky alkohol nie sú také účinné ako
rozpúšťadlá ako nafta a v oleji odstraňujú viac rastlinných materiálov a chlorofylu, čím sú menej
silné a chuťové, preto odporúčame používať benzín vždy, keď je to možné/dostupné. Všetko
najlepšie, JB ”
Q. Rick, v Mexiku je „nafta“ iba jedným z niekoľkých názvov produktov typu nafty. Aby ste sa
vyhli fatálnej chybe, mali by ste náhodou vedecký názov „nafty“, ktorý používate?
A. Hľadaj čistý ľahký benzín bez ďalších prísad. Je to v zásade to isté ako palivo Coleman, ktoré
môžete vidieť na nižšie uvedenej fotografii, ale hľadajte naftu bez antikoróznych prísad, ktoré sa
pridávajú do paliva Coleman.
Ak zistíte, že ľahký alifatický benzín je vo vašej krajine zakázaný (čo bol napríklad prípad
Hondurasu), vyhľadajte 99% alebo lepšie 99,9% izopropylalkoholu, malo by byť ľahké ho nájsť.
99% alkohol je tretie rozpúšťadlo, ktoré by sme použili, ale urobili by sme všetko pre to, aby
sme sa mu vyhli, pretože zbavuje priveľa chlorofylu a iných nechcených rastlinných materiálov.
Niektorí radi zmrazia rozpúšťadlo a východiskový materiál, keď ako rozpúšťadlo použijú
izopropylalkohol alebo alkohol. Osobne tieto rozpúšťadlá nepoužívame, pokiaľ nemusíme a
neradi sa dostávame do mrazených rúk, takže zmrazenie v skutočnosti nepodporujeme, ale
niektorí tvrdia, že to pomáha zlepšiť kvalitu oleja. Keď použijete nepolárnu čistú ľahkú naftu s
nízkym bodom varu, nemusíte nič zmrazovať a napriek tomu získate dobrý produkt, ak budete

postupovať podľa pokynov. JB
"Hej, JB, čo keď je alergia na používanie nafty?" Máme člena rodiny, ktorý má závažné
alergické reakcie na KAŽDÚ maličkosť, najmä rozpúšťadlá. Chceme pre ňu vyrobiť olej, ale
musíme použiť organické rozpúšťadlo. Uvažovali sme o vytvorení organického „mesačného
svitu“, ktorý bol niekoľkokrát destilovaný, aby získal čistotu, ale čo si o tom myslíte? Aké je
vaše odporúčanie pre silne alergických na toľko ľudí? Nemôže vôbec brať lieky, pretože je
alergická na spojivá, veľmi trpí kvôli alergii na všetko. Vopred ďakujem!" Sara
- Môžete použiť 99% alkoholu, nikdy sme nepovedali, že nemôžete. Je to tak, že podľa našich
skúseností sú oleje vyrobené s nepolárnymi rozpúšťadlami o niečo silnejšie a zvyčajne obsahujú
menej rastlinných materiálov. Niektorí zmrazia alkohol a púčiky pred spracovaním, aby získali
olej, ktorý je viac jantárovej farby. Takže si myslím, že je to cesta, ktorou by si mal ísť, Sara.

Vysoký obsah THC alebo vysoký obsah CBD?
"Som trochu zmätený." Môj priateľ má štádium 4 rakoviny obličiek a rakovinu pľúc. Je najlepšie
dať olej s vysokým obsahom CBD alebo olej THC? Olej CBD má iba stopy THC? Kúpil som mu
desať gramovú skúmavku a mala 18% CBD a menej ako 1% THC. Idem na to zle? “Richard
Mikees: Áno, to nie je ono, musíte získať skutočné RSO.
-95-98% THC nie je 18% CBD, však? Povedzte tomu, kto vám to dodal, aby s tým prestal. Ako
sa zdá, vysoký marketingový humbuk CBD zabije mnoho nič netušiacich pacientov, to je
smutné. Prečo sa nemôžu jednoducho riadiť pokynmi, ktoré skutočne fungujú? Používanie olejov
s vysokým obsahom CBD je veľmi obmedzené, nefungujú tak dobre ani na kožné ochorenia.
Skutočne nechápem, prečo sú všetci takí blázniví z týchto nezmyslov týkajúcich sa CBD. Áno, je
to tiež silný liek, ale jeho použitie je skutočne obmedzené iba v porovnaní so skutočným RSO.
95-98% THC, 1-2% CBD, extrémne silné a sedatívne a euforické; to je váš najlepší olej a to
bude najlepšie fungovať. Skúste to najskôr. Keď to urobíte, nedotknete sa ani sa nepriblížite k
vysokému oleju CBD a budete poznať rozdiel a nikto vás neodtrhne. Najprv RSO. JB
„Táto stránka a informácie, ktoré sa z nej môžem naučiť, ma veľmi bavia. Je však sklamaním
počuť, že ostatné kanabinoidy okrem THC sú pokladané za sekundárne. Toto dievča a jej rodičia
nepovažujú CBD za druhoradé. Dalo jej to život. Nebolo to THC, ale CBD. Prestaňte to celé
srať, prosím. Odrádzate ľudí od toho, aby skúšali vysoké kmene CBD, keď im v tom môže
skutočne pomôcť. Vysoké THC nie je odpoveďou na všetko, a preto je v rastline viac ako jeden
kanabinoid. “ Tina
"JB odpovedal na rakovinu pľúc, nie na Dravetov syndróm, nikto sa na nič neserie." Pokiaľ ide o
rakovinu, správy od pacientov a vedecké štúdie naznačujú, že THC zabíja rakovinu. Existuje
niekoľko štúdií, ktoré hovoria, že CBD je prospešné pre niektoré typy rakoviny, ale je ich málo v
porovnaní so štúdiami vykonanými s THC. Teraz sú to záchvaty a niektoré ďalšie podmienky s
vysokým obsahom CBD. “ Kellin
- Kellin a Tina, oleje, ktoré používame, pôsobia aj na záchvaty. A pacienti by dosiahli
neporovnateľne lepšie výsledky, keby použili skutočnú vec a pokúsili sa vyliečiť príčinu a nielen
symptómy.
CBD neodstraňujem, je to sám o sebe skutočne účinný liek a myslím si, že je napríklad
vynikajúci v žuvačkách pre deti atď. Ale ak chcete skutočnú silu, potrebujete najbrutálnejšie
RSO a veľa THC. To je môj pohľad a nezmení sa to.
Jednoducho to vyskúšajte na kožných ochoreniach a zistite, či sa popálenina alebo rana zahojí
rýchlejšie so skutočným RSO alebo s jeho nízkou verziou CBD. Videl som to na vlastné oči,
nepotrebujem pre seba experimentovať s olejmi s vysokým obsahom CBD. Chcem pre seba aj

pre svojich pacientov to najlepšie.
Väčšina olejov s vysokým obsahom CBD má sekundárnu kvalitu v porovnaní s najlepším a
najnarkotickejšie pôsobiacim a sedatívnym RSO s 95-98% THC.
Váš hlavný problém je v tom, že ste si kúpili teóriu jednoduchých kanabinoidov, ktorú
spoločnosť Big Pharma presadzuje, aby mohli profitovať z liekov z kanabisu. Naozaj nechcete
lieky na báze jednotlivých kanabinoidov, ale chcete ten najbrutálnejší a najpokojnejší olej, aby
ste dosiahli najlepšie výsledky.
Rastliny si môžete dopestovať aj sami a olej si môžete vyrobiť aj sami, naozaj to nemusíte
kupovať od veľkých farmaceutických spoločností, ktoré sa pokúsia dať dekarboxylovanej
kanabisovej živici enormnú cenu len z dôvodu svojej chamtivosti. .
Môžete a s najväčšou pravdepodobnosťou budete jedného dňa potrebovať kilo oleja - pre seba
alebo pre svoju rodinu - koľko chcete zaplatiť za gram? Ak sú rastliny pestované vonku a vo
veľkom, je to príliš veľa. Takže žiadne špeciálne dane, nič podobné. 100% legalizácia je jediný
spôsob, ako ísť, a musí sa vykonať hneď, nie je dôvod nechať trpieť stovky miliónov pacientov
na celom svete.
Pokojne sa o tom pohádajte; ale to je asi tak všetko, čo s tým môžete urobiť. Všetko najlepšie, JB
"Prosím, pokračujte v vysvetľovaní tak, ako to máte, ja si predovšetkým robím poznámky a učím
sa od vás čo najviac o tom, čo je na čo dobré a podobne, chcem byť pripravený a pripravený so
správnymi znalosťami pre mňa a môj ... Ak by ste nepovedali o potrebe vysokého THC, myslel
by som si, že je všetko v poriadku, som vďačný za VŠETKO INFO. “ Vicky
"Rick vždy tvrdil, že je vysoké THC, aby ste mu poskytli najlepšiu šancu, s čím mal najlepšie
výsledky." Existuje mnoho vecí, na ktoré môže byť CBD lepšie, zvyčajne sa používa u detí s
Dravetovým syndrómom, ADHD a ťažkou obsedantno -kompulzívnou poruchou, pretože veľa
ľudí sa stále bojí dostať deti do výšky. Vďaka THC sa dostanete vysoko. Našiel som niektorých
ľudí, ktorí používajú olej s vysokým obsahom THC na liečbu väčšiny ľudí, ale ak pacient
nereaguje podľa očakávania, prešiel na vysoký obsah CBD a fungovalo to lepšie.
Myslím, že každý je iný a každá rakovina je iná. Ale kým nie je dovolené vykonať požadovaný
výskum, bude asi najlepšie držať sa Rickovej metódy. Vysoké THC, dominantná indika podľa
protokolu. Hovorí sa, že ak začne s malými a dvojnásobnými dávkami každé 4 dni, pacient si
môže rýchlo vybudovať toleranciu a vážna ospalosť po chvíli na oleji ustúpi. Rickov olej má 958% THC, ale psychoaktívne efekty vám neuškodia.
A keď sa pokúšam rozhodnúť, ktorou metódou sa riadiť, neverím, že niekto má s týmto liekom
viac skúseností ako Rick. Videl som holandskú metódu a myslím si, že ak niekto zomiera, prečo
by ste riedili liek? “ Nick
"Keďže som počul o vysokých olejoch CBD, ktoré pomáhajú pri záchvatoch, vždy som si
myslel, že ak by títo rodičia dali svojmu dieťaťu hybrid, ale dominovali by indickému oleju,
dieťa by sa uzdravilo." Viem, že oleje CBD kontrolujú záchvaty, a som tak rád, že NIEČO môže
pomôcť deťom ako Charlotte, ale predstavte si to uzdravenie, ktoré by sa mohlo stať, keby sa
podalo THC a ďalšie spektrum kanabinoidov v rastline. Takže vaše dieťa veľa spí kvôli THC,
jeho telá sa prispôsobia dávke. Myslím si, že najužitočnejšia je celá rastlina, ani jeden vyčlenený
kanabinoid. “ Sara
„Médiá sa stále zameriavajú na separáciu kanabinoidov, ale bolo dokázané, že THC aj CBD
zabíjajú rakovinu a zmenšujú nádory. Olej Rick Simpson vyrobený z Cannabis Indica je liek,
ktorý lieči Landona a Brave Mykaylu a mnoho ďalších a každý si ho môže vyrobiť. Nedovoľte
médiám, aby si mysleli, že musíte počkať na tento liek, alebo oddeľujte CBD! THC funguje aj s
našim endokanabinoidným systémom. Získajte informácie o lieku, ktorý môže urobiť každý. “
Hanan

Je bezpečné používať olej?
"Bezpečnosť tohto lieku je neporovnateľná a podľa toho, čo som bol svedkom, nie je
nebezpečnejšie ako piť pohár čerstvej vody." Aj keď sa človek predávkuje zle, nie je mu žiadna
škoda, akonáhle účinky oleja pominú. Najčastejším vedľajším účinkom, ktorý sme zaznamenali
u ľudí, ktorí pre svoje zdravotné problémy požívajú konopný olej, je veľa oddychu a úsmev na
tvári.
Rovnako ako všetky ostatné silné lieky, ak niektorí jedinci príliš veľa požívajú, môže to mať
nežiaduce vedľajšie účinky. Napriek tomu, že účinky, ktoré tento olej môže vyvolať,
nepredstavujú nebezpečenstvo, existujú ľudia, ktorých nebaví byť z predávkovania vysoko.
Napriek tomu, že tento liek je bezpečný a väčšina z nich nemá problémy s používaním, treba tiež
vziať do úvahy, že nájdu sa ľudia, ktorí budú mať problémy.
To je dôvod, prečo každému dávam pokyn, aby začal s veľmi malými dávkami a potom zvyšoval
množstvo, ktoré užíva každé štyri dni. Takýmto spôsobom poskytne osobe, ktorá užíva túto
látku, príležitosť vybudovať si toleranciu a mnoho pacientov uviedlo, že sa počas liečby
nedostali ani vysoko. Ak je konopný olej vyrábaný správne z veľmi silných sedatívnych kmeňov
kanabisovej indiky, alebo často, keď je vyrobený z niektorých typov krížov sativa s dominantnou
dominanciou, človek zistí, že účinky týchto olejov budú podporovať ospalosť a spánok, ktoré sú
očividne dôležitou súčasťou liečebného procesu.
Pacienti by si mali byť vedomí skutočnosti, že tento olej môže tiež znížiť ich krvný tlak, očný
tlak a hladinu cukru v krvi. Ak jednotlivci užívajú lieky na liečbu týchto problémov, mali by byť
schopní vo väčšine prípadov veľmi rýchlo znížiť potrebu užívania liekov, ktoré v súčasnosti
používajú. Musím informovať pacientov, ktorí užívajú lieky na krvný tlak, že akonáhle začnú
užívať olej, často si ich problémy s krvným tlakom už nebudú vyžadovať používanie liečiv a to
platí aj pre diabetikov a tých, ktorí tiež trpia glaukómom.
Uvedomte si prosím, že ak sa má olej užívať na liečbu iných stavov a užíva sa spolu s liekmi na
krvný tlak, môže v niektorých prípadoch spôsobiť zníženie krvného tlaku pacienta. Aj keď
neviem o nikom, kto by to zažil a utrpel nejakú skutočnú ujmu, stále mám pocit, že by sa mal
tejto situácii pokúsiť vyhnúť, ak je to len trochu možné. Preto si často kontrolujte krvný tlak a ak
už nie sú potrebné liečivá, nepite ich.
Niektorým jednotlivcom sa môže zdať neuveriteľné, že môžu prestať používať tieto predpísané
látky. Akonáhle si však človek uvedomí liečebný potenciál tohto prírodného lieku, čoskoro
pochopí, že tento úžasný olej môže nahradiť používanie prakticky všetkých liečiv.
Ako je olej obvykle tolerovaný?
Všetci máme rôzne tolerancie na silné lieky, a preto povzbudzujem pacientov, aby pri určovaní
dávky, ktorú požijú, zostali vo svojej komfortnej zóne. Tolerancia väčšiny ľudí sa buduje veľmi
rýchlo a v priemere trvá normálnemu človeku 60-gramovú kúru zhruba 90 dní. Zdá sa, že 60
gramov správne vyrobeného oleja je schopných vyliečiť väčšinu rakovín, pokiaľ pacient nie je
vážne poškodený lekárskym systémom svojou chemoterapiou a žiarením atď.
Pacienti, ktorí utrpeli účinky chemoterapie a žiarenia, vyžadujú viac oleja na odstránenie škôd,
ktoré zdravotný systém zanechal. Väčšinou, keď si človek zvykne na účinky olejov, zdá sa, že
pacienti užívajú látku. Ale kvôli tejto návykovej povahe tohto lieku často tí, ktorí používajú túto
látku, zabudnú správne užiť svoje dávky. Nie je to tak, že by olej spôsobil, že zabudnú, je to
jednoducho preto, že ich telá necítia potrebu jeho prítomnosti, a to len zdôrazňuje skutočnosť, že
látka nie je návyková. Ak by to tak nebolo, je nepravdepodobné, že by pacient zabudol užiť
dávku, pretože ak by to bolo návykové, po ôsmich hodinách by ich telá kričali pre túto látku.

Existujú nejaké vedľajšie účinky, ktorých by ste sa mali obávať?
Niektorí pacienti uviedli, že pri použití tohto lieku pociťovali úzkosť alebo paranoju. Spôsoby,
ako sa s tým vysporiadať, budú prediskutované, keď v tejto knihe príde otázka trochu ďalej.
Hlavnými vedľajšími účinkami konopného oleja, ktoré mi boli hlásené, sú dobré zdravie, šťastie
a dobrý spánok, čo by si teda mohol niekto viac vyžiadať od lieku, ktorý používa?
Mnoho ľudí denne konzumuje veľké množstvo liečiv. Môže to byť dobré pre telo?
Netuším, prečo by tí, ktorí vidia nebezpečné vedľajšie účinky alopatických liekov v reklamách
na drogy, stále zvažovali užívanie týchto liekov. Zdá sa, že bezmyšlienkovite veľa jednotlivcov
urobí, čo im lekár nariadi, a veľký počet týchto istých ľudí používanie konopného lieku
odmietne. Jednoducho kvôli klamstvám, ktoré im povedali ich vlády a tí, ktorí stoja v tieni
farmaceutického priemyslu. Nikto nezomiera na používanie konopného lieku a nie je spôsobená
žiadna škoda. Prial by som si, aby som mohol povedať to isté o tom, čo nám lekári predpisujú
každý deň, ale bohužiaľ to tak nie je.
Niekedy rôzne interakcie, ktoré tieto takzvané lieky spôsobujú, stačia na to, aby sme boli v
ranom hrobe. Ale aj keď nepociťujeme žiadne bezprostredné problémy, ich používanie stále
predstavuje nebezpečenstvo. V priebehu času sa v našich telách hromadia chemikálie a jedy,
ktoré tieto lieky obsahujú, čo môže tiež viesť k vážnym problémom s našim zdravím, ktoré môžu
často viesť k smrti. Aj také jednoduché veci, ako sú aspirínové tablety, spôsobia každoročne
tisíce úmrtí na celom svete. Nemyslím si teda, že by ktokoľvek z nás mal dôverovať
farmaceutickému priemyslu alebo čomukoľvek, čo poskytuje. Ak chcete vidieť skutočnú liečivú
silu, obráťte sa na matku prírodu, pretože v továrni na pilulky nájdete len veľmi málo vecí, ktoré
budú veľkým prínosom.
Ako pacienti porovnávajú vedľajšie účinky konopného oleja s chemickými liekmi?
Neexistuje žiadne skutočné porovnanie vedľajších účinkov konopného oleja s jedovatými
chemikáliami, ktoré poskytuje lekársky systém. Tieto látky, ktoré dodávajú lekári, sú niečo, čo
by sme v tele nemali mať, pretože sú toxické pre pečeň. To znamená, že tieto takzvané lieky by
sme nemali požívať, pretože otrávia našu pečeň a narušia jej funkciu. Navyše ich použitie môže
spôsobiť celý rad ďalších zdravotných problémov, ktorým by sa dalo vyhnúť, keby sa namiesto
nich použil konopný olej.
Pri použití chemických liekov sa často vystavujeme vedľajším účinkom, ktoré môžu byť ešte
horšie, ako sa pôvodne liečilo. Niektorí pacienti s chorobami, ako je rakovina a cukrovka atď.,
Mi dokonca povedali, že ich stavy sú spôsobené liekmi, ktoré im dodávali lekári. Zdá sa teda, že
pomerne často sú za aktuálnu zdravotnú situáciu pacienta aspoň čiastočne zodpovední samotní
lekári. Mnoho pacientov mi podrobne popísalo hrozné vedľajšie účinky, s ktorými sa stretli,
spôsobené liekmi, ktoré im boli predpísané, a preto by som sa pokúsil vyhnúť ich použitiu, ak je
to len trochu možné.
Pretože chémia našich tiel a naša tolerancia voči mnohým ďalším látkam sa veľmi líšia. Lekári
často netušia, aké účinky môže mať nahromadenie rôznych chemických liekov na naše zdravie a
pohodu. Dvaja z nás nie sú rovnakí a rôzne lieky zmiešané dohromady nie sú ničím iným ako
jedovatým chemickým kokteilom, ktorý by v niektorých prípadoch mohol mať pre pacienta
úplne neočakávané dôsledky. Ako by teda ktorýkoľvek lekár dokázal zohľadniť všetky neznáme
veci a určiť, čo je bezpečné a čo neprijateľné?
Úprimne si myslím, že podmienky ako Alzheimerova choroba a mnoho ďalších chorôb sú často
spôsobené zmesou chemikálií, ktoré im lekári predpísali. Mnoho pacientov mi hovorilo o
problémoch, s ktorými sa stretli pri používaní liečiv, ale akonáhle tieto látky prestali užívať a
začali požívať olej, problémy zmizli. Aby sme to zhrnuli bez obalu, ak sa konopné lieky vyrábajú
správne, ich používanie je mimoriadne bezpečné a neškodné, čo však zdravotnícki pracovníci

neposkytujú.
Je možné porovnať účinky alopatickej a empirickej medicíny?
Pokiaľ ide o mňa, neexistuje alopatická medicína a empirická medicína. Alopatická medicína je z
väčšej časti len zmesou škodlivých chemikálií a jedov, ktoré by nikto nemal požívať. Empirická
medicína (medicína z rastlín) sa používa už tisíce rokov a lieky vyrábané z konope sa v oblasti
bezpečnosti nedajú porovnávať. Lekársky účinná a neškodná povaha konopných živíc, z ktorých
sa olej vyrába, robí z konopnej rastliny „kráľovnú celej empirickej medicíny“.
Počas tých rokov som bol v kontakte s mnohými pacientmi, ktorí urobili všetko, čo bolo v ich
silách, a potom, čo všetko zlyhalo, prišli ku mne. Myslím si, že pacienti, ktorí používali
alopatickú aj empirickú medicínu, sú kvalifikovanejší hovoriť o rozdieloch medzi chemickými
liekmi a konopným olejom namiesto seba. Ale smutne sa mnohí stále boja vystúpiť, takže
môžem sprostredkovať iba to, čo oznámili.
Väčšina týchto pacientov mi priamo povedala, že oveľa skôr použijú konopný olej než lieky,
ktoré im poskytli lekári. Jednoducho preto, že fungoval oveľa lepšie, nemal žiadne nepríjemné
vedľajšie účinky a v krátkom čase sa mnohí mohli vrátiť k normálnemu životu. Pri použití
alopatických liekov tieto výrazné liečivé účinky nezaznamenali a väčšina mala pocit, že tieto
lieky veľmi škodia. Myslím si, že to svedčí o tom, prečo by som teraz ani neuvažoval o použití
alopatických liekov a v blízkej budúcnosti si myslím, že oveľa viac sa začne cítiť rovnako.
Existuje nejaký dôvod na obavy zo závislosti na THC?
Výťažky z konopnej rastliny je možné použiť aj na to, aby sa osobám, ktoré sú závislé na
nebezpečných látkach, ľahšie stiahlo z používania. Systém nám hovorí, že marihuana má
vstupný efekt, ktorý spôsobí, že tí, ktorí ju používajú, zahodia život a stanú sa závislými na
tvrdých drogách. Takéto vyhlásenia sú úplný nezmysel. Ako môže liek, ktorý je užitočný pri
odstraňovaní závislostí, spôsobiť, že sa niekto stane závislým na rovnakých nebezpečných
látkach, ktoré spôsobujú problém?
Súhlasil by som, že konopný olej je vstupnou drogou, ale je bránou späť pre ľudí trpiacich
závislosťami a neprijíma tých, ktorí ho používajú, na ceste do záhuby, ako by nás naše vlády
presvedčili. Keď sa skutočne zoznámite s tým, čo lieky vyrobené z tejto rastliny dokážu, zistíte,
že jej liečebné využitie je neobmedzené.
Teraz sa pozrime na „zničujúce“ účinky veľmi veľkého predávkovania konopným olejom. Tento
liek spôsobuje semikomatózny stav nazývaný spánok a ak je vyrobený zo správnych kmeňov, je
tiež oveľa účinnejším liekom proti bolesti ako morfín. Ak by obyčajný človek zobral príliš veľa,
nepochybne by dlho spal, ale keď sa prebudili, neboli by zranení a neboli by závislí.
Poskytol som tento liek mnohým pacientom, ale neviem o žiadnom stave, ktorý by pacientovi
bránil v dobrom využívaní tejto látky; časom však môžeme zistiť, že sú aj takí, ktorí to
nedokážu. Hovorím iba to, že nepoznám žiadny liek, ktorý by bol účinnejší a bezpečnejší na
používanie, a som si istý, že lekársky systém nepoužíva nič, o čom by mohli hovoriť to isté.
Teraz sa pozrite na účinky konopného oleja a pozrite sa na účinky toho, čo poskytuje lekársky
systém. Myslím, že budete súhlasiť s tým, že vyberanie liekov z konope je len o tej
najchudobnejšej výhovorke, akú mohli prísť, keď vezmete na svoje miesto škodlivý a
nebezpečný charakter látok, ktoré v súčasnej dobe používajú.
Tento liek môžete požiť, použiť lokálne, vaporizovať alebo ho môžete použiť aj vo forme
čapíkov s dobrými výsledkami. Keď začnete požívať olej, na začiatku sú najlepšie malé malé
dávky s odstupom približne osem hodín. Ak trpíte vážnym ochorením a užívate silné lieky proti
bolesti, zvýšte dávku čo najskôr a pokúste sa prestať používať tieto nebezpečné látky.
Pre tých, ktorí si myslia, že potrebujú pomoc, pretože váš lekár bol tým, kto vám v prvom rade

položil všetky tieto návykové nepríjemné chemikálie, požiadajte ich o radu, ako najlepšie prestať
používať tieto látky. Ak váš vlastný lekár nie je ochotný pomôcť, navštívte radu prírodného
lekára alebo homeopata. V mnohých prípadoch som v minulosti videl, ako ľudia sami
odchádzajú z nepotrebných liekov bez rady niekoho.
Po začatí liečby olejom môže mnoho pacientov, ktorí užívajú lieky na báze opiátov, okamžite
znížiť používanie týchto nebezpečných látok na polovicu. Vo väčšine prípadov môže pacient do
jedného až dvoch týždňov úplne vysadiť tieto lieky a bude mať menej abstinenčných príznakov.
Tento liek skutočne nie je o tom, aby vás dostal vysoko, ale o tom, že sa necháte uzdraviť
prírodnou látkou, ktorá neškodí. Prečo by sme teda ako ľudia mali dovoliť druhým, aby nám
naďalej odmietali používanie tohto lieku? Bezplatné používanie konope v medicíne je
najdôležitejšou otázkou našej doby, a pretože mnohí tak zbytočne zomierajú, všetky ostatné
starosti sú v porovnaní s tým bledé. Konope je liek pre masy, ktoré môže pestovať a vyrábať
prakticky každý. Nespočetné množstvo ľudí na celom svete teraz vyrába svoje vlastné lieky a
dosahujú rovnaké výsledky, aké sme popísali v našich informáciách. Čas na zmenu je už na
dosah, spojte sa s nami, pomôžeme zastaviť utrpenie toľkých ľudí a priniesť nádej do inak
beznádejného sveta.
Konopná rastlina bola umiestnená na túto zem, aby sme ju všetci mohli voľne používať na
potraviny, vlákninu, medicínu, energiu a množstvo ďalších aplikácií. Nakoniec, z tohto úžasného
závodu, možno vyrobiť viac ako 50 000 rôznych vecí. Keď budú tieto nezákonné obmedzenia
odstránené, ľudia sa vrátia na pôdu, kam patria. Opäť sa dostanú do kontaktu s prírodou a stanú
sa oveľa sebestačnejšími. Milióny pracovných miest by potom boli k dispozícii na prijatie v
konopných odvetviach šetrných k Zemi a v krátkom čase by sme mohli mať konopné
hospodárstvo. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina
"Keď som prvýkrát začal brať olej, mal som" hrozné "vedľajšie účinky, zrejme som zjedol pol
krabice šišiek !!! Ha Ha Ha !!! Prial by som si, aby som mal viac, spal som nádherne! Každý deň
som sa tešil na noc, aby som mohol spať. Dal by som si nejaký olej o 7:00, zaspal by som asi o
9:30 a spal by som do 8:30. Úžasné !!! ” Tom
„Je iróniou, že denne počúvame toľko príbehov ľudí, ktorí užívajú konopné koncentráty, bez
hororových príbehov, bez závislosti, bez vedľajších účinkov alebo súvisiacich úmrtí, ale miestni
zákonodarcovia bojujú proti pestovaniu, používaniu a predaju marihuany v záujme verejnosti.
obavy o bezpečnosť “, čo je zakrytím ich lojality voči spoločnosti Big Pharma a„ finančného
úplatku Booze-Barona s cieľom obmedziť rast priemyslu kanabisu v USA ... “Raphael
"Tento týždeň som začal dávať olej svojmu otcovi." Pokročilý karcinóm prostaty, ktorý sa
rozšíril na niektoré miesta na kostiach. Doteraz veľa spí a vrátila sa mu chuť do jedla. Pre
radiačnú bolesť v krku nič nejedol. Tiež časť jeho úzkosti sa zmenila na zdanlivo veselé veci v
jeho hlave!
V nemocnici stále dostáva lieky proti bolesti, ktoré pomáhajú pri akútnej bolesti, kým nie sú veci
pod kontrolou. Doktori o oleji nevedia. Dokonca sme naznačili myšlienku kombinácie oleja s
liekmi, ale lekári sa vrátili k výmyslom obludných vedľajších účinkov. Chcel som ich požiadať,
aby nám ukázali štúdie, ale nechceme ohroziť prepustenie otca, pretože sme boli označení ako
„ťažkí“ pri spochybňovaní potreby nadmerných liekov, ktoré ho robia stále horším.
Nemocničnú liečbu rakoviny by som neprial svojmu najhoršiemu nepriateľovi. Počul som
hororové príbehy, ale asi som si na istej úrovni myslel, že pre otca bude všetko iné. Úprimne
dúfam, že nie je neskoro. “ Edmund
- Edmund, v možných vedľajších účinkoch mali pravdu, ale tie boli spôsobené chemikáliami,
ktoré mu dali, nie olejom. Čím skôr ho dostanete domov a naplníte ho olejom, tým väčšia je
šanca. Nikdy nie je neskoro začať s olejom, jedinou otázkou je, či nie je neskoro, aby sa dostal
pred chorobu. Ale to je priamo spojené s tým, koľko ropy sa vám do neho podarí dostať a ako
rýchlo.

Tým nechcem povedať, že by ste sa nemali riadiť protokolom alebo že by ste mali začať s
veľkými dávkami. Dostaňte ho domov, riaďte sa protokolom a dúfajme v to najlepšie. JB
"Dobrý deň, Jindrich, chcem sa podeliť o niektoré" vedľajšie účinky "oleja. Najprv si už nejaký
čas vyrábam svoje vlastné a tiež si ich kupujem v ambulancii (ako tie lepšie!), Nemám žiadne
špeciálne ochorenie ani chorobu, pravdepodobne som od roku 2012 požil takmer 30 ml, takže ...
* už nemôžem piť alkohol ... jeden pohár vína a som vonku! Nesnažil som sa prestať piť, ale
moje telo to úplne odmieta a padá to krásne, aby bolo jasné hlavu !!
* Očná dúhovka je úplne zelená ... už žiadne malé hnedé bodky tu a tam (ak poznáte iridológiu,
tieto malé bodky sú znakom poruchy orgánov alebo dokonca ich zániku), takže jasné oči
znamenajú veľké zdravie!
* Rovnaký efekt pre moje 10-ročné ovčiaky-čisté oči a veľa energie! (Mal asi 6 dávok). Olej a
všetky neočakávané vedľajšie účinky !! Ďakujem vám a Rickovi za všetky vaše snahy zdieľať
tento liek so svetom. Veľa lásky, Estelle “
"Môžem vám povedať, že moje dievčatko (ovčiak) malo rakovinu mliečnych žliaz, veľké
hrudky." Dával som jej denne 2 kvapky pred večerou. O 3 týždne VŠETKO UTEČENÉ !!! (Je to
ako rakovina prsníka u ľudí, tiež citlivá na estrogén !!!). A mojej priateľke to zachránilo život,
mala rakovinu močového mechúra - Preč. SOOO HAPPY, aby ste mohli pomáhať ľuďom a
zvieratám. “ Dolly
"Dávam všetkým trom svojim psom kvapku oleja denne ako prevenciu proti rakovine po tom, čo
som v minulosti stratil každého psa na rakovinu." Roger
"Práve som písal minulý týždeň o vracaní z oleja." Nakoniec som prestal a stále používam
rovnakú dávku oleja. Teraz sa cítim skvele. Myslím, že som detoxikoval všetky farmaceutické
lieky z môjho systému. Bol to strašný zážitok, ale detox nikdy nie je zábavný. “ Robin
"Neviem s istotou, ale predpokladám, že si vzal príliš veľa príliš skoro." Existuje niečo, ako sa
dostať príliš vysoko a niektorým ľuďom sa môže zvracať. Viem to z vlastnej skúsenosti. (Práve
som si uvedomila, že to znie trochu blahosklonne, nemyslela som to tak.) “Tina
"Tina, tiež som o tom premýšľal a mal som veľa otázok, prečo som bol taký chorý." Naozaj
verím, že to bol detox kvôli tomu, čo sa mi stalo vlani v decembri. Môj onkológ mi povedal, že
som vo svojich „konečných fázach“, že mi došiel olej a podal som IV Zomety na posilnenie
kostí. Ukázalo sa, že olej fungoval ako alergická pilulka a zachránil ma pred účinkami Zomety. Z
oleja som anorektička, mala som veľké bolesti, pretože Zometa mi prechádzala do kostí a
vracala, mala zimnicu a bola som hospitalizovaná.
Od tej udalosti som nemohol ani sedieť v indickom štýle, pretože ma veľmi boleli kĺby a boky.
Keď som začal s olejom, bol som najskôr v poriadku, ale potom som postupne ochorel. Potom
mi bolo vážne zle a keď som niekoľko dní vracal a bolo mi zle, stalo sa niečo zvláštne, všetky
kĺby sa mi vyčistili a po 6 mesiacoch ma už prestali bolieť kĺby. Som opäť flexibilný. Môžem len
veriť, že olej mi vytiahol to svinstvo z kĺbov, ktoré s tebou môže zostať rok. “ Robin
"Je veľmi dôležité dostať sa čo najskôr do terminálneho pacienta čo najskôr." Väčšina
terminálnych pacientov podstúpila chemoterapiu/ožarovanie, lieky proti bolesti atď. Uistite sa, že
je správne vyrobená a začnite užívať čo najskôr, ako je to možné, a neprestal by som ju užívať,
pokiaľ rakovina úplne nezmizne! “ Bonny
"Keď vám vaši lekári povedia:" Ste terminál, "nechceli by ste vyskúšať čokoľvek, čo je vonku?
Zamyslite sa ... Čo musíte po takejto diagnóze stratiť? Mám neter, ktorá je dnes nažive ... kvôli
tomuto oleju ... Musím hovoriť viac? “ Carol
"To som ja, jej neter." Naozaj to fungovalo. " Joanne
"Urobil som polmaratón, vyzbieral som 5 000 dolárov na výskum rakoviny." Netušil som, že už
existuje kurva liek a nedajú mi ho. Dvakrát mi dali skutočne silnú chemoterapiu. Zničili mi

pečeň; zničili mi obličky. V apríli minulého roku ma poslali domov zomrieť. Povedali, že
nebudem žiť šesť týždňov. A tu som dnes, stále nažive, pretože som zistil, ako si vyrobiť vlastný
liek, aby som tu dnes mohol byť.
Musíme o tomto lieku povedať každému. Každý potrebuje vedieť: Existujú skutočné lekárske
výrobky z marihuany, ktoré vám pomôžu žiť a pomôžu vašim priateľom žiť s rakovinou. Každý
to musí vedieť: nikto nesmie zomrieť na rakovinu. Existuje liek, vždy bol liek. Oni len ... Big
Pharma nám to nedovolí. Ako sa opovažujú ?! Výskum rakoviny je multimiliardové odvetvie ...
A čo robia? Zabíjajú ľudí ako ja svojimi drogami. Je to kravina! Existuje liek! Olej Phoenix
Tears funguje! Povedz to všetkým. Prosím! ” Joanne
"Ahoj, verím v olej a v súčasnej dobe ho používam pre moju matku, ktorá má rakovinu, ale mám
otázku, hovoríš, že by som ho mala skonzumovať 2 unce do troch mesiacov, ale moja mama je
kvôli chorobe veľmi slabá." berie sa iba ako unca a chystá sa splniť tri mesiace, ale stále ho
beriem a chcem vedieť, či je to rovnaký účinok, pretože ste povedali, že by to malo byť do troch
mesiacov. Odpovedzte mi prosím na správu, pretože mám obavy. “ Esmeralda
"Neboj sa príliš, koľko toho doteraz zobrala." Len sa snažte prinútiť ju, aby jedla trochu viac.
Povedzte jej, aby zjedla väčší kúsok, ako kedykoľvek predtým, keď bude v noci spať, kúsok po
kúsku bude môcť jesť viac. Uistite sa, že v noci zje väčšiu dávku a rýchlejšie si vybuduje
toleranciu. Môj otec robil to isté prvé tri mesiace. Trvalo dlho, kým bol schopný zjesť viac ako
pol gramu denne a rakovina zmizla, aj keď sotva jedol 1/4 gramu denne-(nádor sa zmenšoval).
Teraz má až okolo gramu denne a za 10 mesiacov zjedol viac ako sto gramov. Veľa štastia!" Jose

Výmena liekov
"Vďaka svojim skúsenostiam s olejom osobne nepoznám jediný farmaceutický liek, ktorý by
som bol ochotný použiť." Mám na to niekoľko dôvodov, ale hlavným je, že nie sú potrebné. Vaše
telo dokáže spracovať iba to, čo jedli vaši predkovia; nie je pripravená na spracovanie chemikálií
akéhokoľvek druhu a konzumácia chemikálií nakoniec spôsobí problémy. Môžu pomôcť s
ochorením, ktorým teraz trpíte, ale cenu zaplatíte neskôr. Olej rezonuje s ľudskou DNA a
pomáha regenerovať a omladzovať bunky v celom tele. Olej funguje selektívne a útočí na
všetko, čo je vo vašom tele nezdravé. Olej navyše nespôsobuje škodlivé vedľajšie účinky. V
miernom preháňaní radi hovoríme, že jediným vedľajším účinkom používania oleja je spánok,
šťastie a zdravie. Neznamená to, že pacient nezažije neobvyklé stavy tela a mysle, najmä keď si
vezme viac oleja, ako je zvyknutý prijať. Ale aj keď áno, ak použijú vysokokvalitný konopný
olej, jednoducho si idú zdriemnuť a vyspať sa. Nemá zmysel pokúšať sa bojovať s účinkami
oleja, je najlepšie nechať ho pracovať a prúdiť s ním. “JB
"Dobre, musím sa s tým podeliť." Olej som dostal od priateľa v inom štáte. Prvá vec, ktorú som
vzal, bola z výdajne a mala som pocit, že to nie je to, čo by malo byť. Bral som dosť dobrú
dávku každých pár hodín a nezdalo sa, že by to robilo veľa. Keď som včera dostal veci od svojho
priateľa, napadlo mi, že by som mohol vziať rovnaké množstvo, aké som mal z výdajní. Chlapče
mýlil som sa! Nerobíte si srandu, keď poviete, začnite pomaly! Keď máte skutočné veci, je to
rozhodne silné! Bohužiaľ som nemal vôbec dobré skúsenosti, veľkú paranoju a nemohol som
spať celú noc. Môj syn skutočne musel prísť a „strážiť“ ma! Dnes som veľmi unavený a stále
cítim účinky, takže dnes pravdepodobne nepriberiem a ak to urobím, bude to menej ako pol
zrnka ryže! Myslím, že na dobrú stranu ma dnes ráno nebolí.
- Casey, lol. V novej dávke je pravdepodobne nejaká sativa, tak si skúste zaobstarať inú. Olej
vyrobený z toho, čo odporúčame, to nerobí. Skúsil by som novú dávku alebo polovicu toho, čo
ste vzali. Tieto nepríjemné pocity sa môžu objaviť niekomu, ale keď sa naučíte, ako s ním
zaobchádzať, nepredstavuje to veľký problém, ako to môže pravdepodobne potvrdiť vaša
opatrovateľka.

Ale opäť, ako hovorím, v oleji je pravdepodobne nejaká energizujúca sativa. Ale možno má
lepšie účinky proti bolesti ako váš predchádzajúci olej. Skúste si dať menej a uvidíte, ako to
funguje. Ak sa vám to ani druhýkrát nepáči, dajte to svojmu synovi na rekreačné účely alebo ho
použite lokálne (na krásu a podobne) a požiadajte ho, aby vám dal niečo silnejšie a sedatívum,
ktoré bude spĺňať požiadavky uvedené v našom "pokyny." Všetko najlepšie, JB
"Funguje to na všetky druhy chorôb a chorôb." Ak ju užívate, dávajte si pozor na hladinu
draslíka, pretože u niektorých ľudí zrejme klesá. Pre kohokoľvek, kto má problémy s obličkami,
pečeňou a srdcom, pozrite sa na žľazové doplnky v kombinácii s RSO a q10, ktoré majú
regeneračné účinky. “ Matúš
"Bunky regulujú iba kanabinoidy." Väčšina masti/látok na rany sú dezinfekčné prostriedky a
pokúšajú sa iba vytvoriť ideálnu situáciu, aby sa telo uzdravilo. Kanabinoidy sú antibakteriálne /
protiplesňové / antivírusové atď. Atď. A regulujú bunky tak, aby boli škaredé poškodené bunky
regulované a nie opravované a kopírované. Inými slovami, je menej pravdepodobné, že budete
mať jazvy z používania kanabinoidov na rany, pretože bunky sú regulované nasledujúcou
logikou:
Som trochu poškodený? - Áno = autofagia na recykláciu/opravu bunky. Som veľmi poškodený? Áno = programovaná bunková smrť (apoptóza)
Prekonal som dátum spotreby podľa dátumu? - Áno = programovaná bunková smrť (apoptóza)
Som veľmi poškodený? Áno = Nekróza. Keď je poškodenie také závažné, pokiaľ nie sú do
oblasti aplikované kanabinoidy, endogénne kanabinoidy v krvi zvyčajne nedosiahnu bunky a
neregulujú ich, čo bude mať za následok zhnité mäso / nekrózu.
Rakovina zvyčajne vzniká z poškodenej bunky, ktorá zostáva neregulovaná, pretože jej receptory
CB nefungujú kvôli poškodeniu.
Látky, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, sú zvyčajne látky, ktoré pomaly odchádzajú z
tela a počas svojej cesty spôsobujú neustále poškodenie buniek.
Čím častejšie sú bunky poškodené, tým je väčšia šanca, že bunka bude existovať bez funkčných
CB receptorov. “ Scott

Liečenie rakoviny olejom
Súdiac podľa pozorovaní počtu pacientov, ktorých ste liečili, je olej účinný pri všetkých typoch
rakoviny, alebo ste si vedomí všetkých typov rakoviny, s ktorými vám nepomôže?
"Olej je účinný pri liečbe všetkých typov rakoviny kože a podľa mojich najlepších vedomostí to
isté platí pre vnútorné rakoviny a iné zdravotné problémy." Po dlhoročných skúsenostiach s
ošetrovaním pacientov, ktorí trpeli všetkými druhmi zdravotných problémov. Úprimne môžem
povedať, že neviem o žiadnom stave, pre ktorý by olej nebol účinnou liečbou.
Zdá sa, že vysokokvalitný konopný olej vyrobený a používaný podľa mojich pokynov účinkuje
na všetky druhy rakoviny a nie som si vedomý žiadneho druhu rakoviny, ktorý by nebolo účinné
liečiť. Pred nejakým časom som počul o štúdii, ktorá tvrdila, že THC môže spôsobiť určitý typ
rakoviny, ale myslím si, že to bola len väčšia propaganda, ktorá mala zabrániť tomu, aby sa
verejnosť dozvedela pravdu. Môžem len povedať, že táto štúdia musí mať chyby, a teraz
vysvetlím, prečo som k tomuto záveru dospel.
Zjednodušene povedané, väčšina výskumov nám hovorí, že rakovina sú iba mutujúce bunky,
ktoré sa mohli množiť kvôli základnému problému prítomnému v tele pacienta. THC zabíja
mutujúce bunky. Ako teda môže THC produkovať samotné bunky, ktoré dokáže tak dobre ničiť?

Ak hľadáte liečbu, ktorá môže spôsobiť rakovinu, nehľadajte nič iné ako chemoterapiu a
ožarovanie. Obe tieto takzvané „ošetrenia“ sú veľmi karcinogénne, takže inými slovami môžu a
môžu spôsobiť rakovinu. Dokonca aj CT vyšetrenie vystavuje telo obrovskej dávke žiarenia.
Žiarenie spôsobuje, že bunky mutujú, a to je to, čo nám bolo povedané, že rakovina je mutácia
buniek. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Je možné olej použiť spolu s chemoterapiou a ožarovaním?
"Keď sa ma pacienti pýtajú na túto otázku, odpovedám im, že áno, olej je možné použiť spolu s
chemoterapiou a žiarením." Nepochybujem o tom, že použitie tohto oleja by bolo veľmi
prospešné a poskytlo by im väčšiu šancu prežiť účinky, ktoré tieto ošetrenia spôsobujú. Napriek
tomu, prečo by niekto so zdravým rozumom vôbec zvažoval chemoterapiu a ožarovanie?
Chemo a žiarenie rakovinu nevyliečia, spôsobujú ju a v minulosti som odmietol poskytovať ropu
ľuďom, ktorí plánujú podstúpiť takzvané ošetrenia. Prečo by som mal riskovať, že pôjdem do
väzenia vyrábať olej pre niekoho, kto plánuje podstúpiť takú liečbu z lekárskeho systému? Ak sa
človek rozhodne podstúpiť chemoterapiu alebo ožarovanie, je to jeho voľba. Ale z môjho
pohľadu cítim, že by bolo z mojej strany hlúpe poskytovať liek, ak títo jedinci tak veľmi chcú
nechať ich otráviť lekársky systém. Je to ako dodať protijed pri pumpovaní jedu do žíl pacienta.
V minulosti som tento liek poskytoval pacientom, ktorí chcú účinnú liečbu, ktorá neškodí a dáva
im veľmi dobrú šancu na prežitie. Väčšinu z toho, čo zdravotnícky systém dodáva, však
považujem skôr za vraždu než za medicínu. To je dôvod, prečo hovorím ľuďom s vážnymi
zdravotnými problémami, aby si vzali olej a držali sa ďalej od zdravotníckeho systému a ich
lekárov.
Pokiaľ sa profesionálni lekári nezačnú racionálne správať k liečbe rakoviny, domnievam sa, že
pacient sa bude mať lepšie, keď nebude žiadať o radu. To, čo lekársky systém nakoniec
poskytne, zvyčajne oveľa viac uškodí ako pomôže a zníži šancu pacienta na prežitie. Škody
spôsobené a zanechané chemoterapiou a žiarením vo väčšine prípadov povedú k smrti pacienta,
pokiaľ neprijmú veľké množstvo oleja na vlastnú detoxikáciu. Prevažná väčšina ľudí, ktorí
užívajú chemoterapiu a ožarovanie, zomiera na následky, ktoré tieto ošetrenia spôsobujú, a nie na
rakovinu, z ktorej sa liečili.
Ako som povedal, z mojej skúsenosti sa zdá, že olej funguje na všetky druhy rakoviny, ale mal
som niekoľko ľudí, ktorí získali liečbu a potom ju odmietli vziať. Nemôžem vysvetliť ich
správanie inak, ako povedať, že nakoniec sa zdá, že neboli ochotní rozísť sa so zdravotným
systémom. Urobilo to len niekoľko a pokiaľ viem, nakoniec všetci títo pacienti zomreli. Prial by
som si, aby som mohol vysvetliť, prečo ľudia robia to, čo robia a prečo sú tak bezohľadní voči
svojmu životu. Ale pokiaľ nie sú ochotní sa poučiť o tom, čo pre nich zdravotný systém chystá,
očakávam, že to bude pokračovať. " Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Úspešnosť pacientov s rakovinou?
"Keď za mnou prídu ľudia s diagnózou rakoviny a odmietli absolvovať chemoterapiu alebo
ožarovanie, je takmer samozrejmé, že sa dajú vyliečiť, pokiaľ nečakajú, kým sa nedostanú k
smrti, alebo kým odmietnu podstúpiť liečbu." požite olej správnym spôsobom.
Rakovinu možno dokonca zvrátiť u zhruba 75% tých, ktorých zdravotný systém vážne poškodil,
ak správne absolvujú liečbu olejom. Existuje však asi 1 zo 4 ľudí, ktorí boli tak vážne poškodení,
že najlepšie, v čo môžete dúfať, je poskytnúť im oveľa lepšiu kvalitu života, kým sú stále s nami.
Ale pre pacientov v tejto situácii má prehltnutie oleja stále zmysel, pretože veľmi uľahčí ich
utrpenie a často budú žiť oveľa dlhšie, ako sa očakávalo.

Aj keď dokážete rakovinu vyliečiť, poškodenie chemoterapiou a žiarením nakoniec často
prinesie smrť pacienta, pokiaľ nie je možné napraviť spôsobené škody. Títo jedinci neumierajú
na rakovinu; v skutočnosti zomierajú na takzvané „lekárske ošetrenia“, ktoré dostali z lekárskeho
systému. Ako vidíte, konopný olej má úžasnú úspešnosť, najmä ak nie sú zapojení žiadni lekári.
Ale ak by sa zdravotnícky systém začal správať racionálne a používať tento liek tak, ako by mal,
myslím si, že miera prežitia by sa mohla ešte zvýšiť.
Koľko ľudí, o ktorých viete, sa vyliečilo olejom?
Od roku 2003 som poskytol tento olej zhruba 5 000 ľuďom, ktorí trpeli všetkými druhmi
zdravotných problémov. Mnoho z týchto pacientov malo niekoľko zdravotných problémov, ktoré
si vyžadovali pozornosť, ale väčšina z nich sa dostala pod kontrolu alebo sa pomocou tohto oleja
vyliečila. Vzhľadom na nezákonný stav tohto lieku som neviedol záznamy, ale dá sa povedať, že
som videl stovky ľudí vyliečených z vonkajšej a vnútornej rakoviny a mnoho ďalších chorôb.
Okrem toho každý týždeň dostávam obrovské množstvo e-mailov z celého sveta, ktoré mi
hovoria, ako veľmi tento olej pomohol pacientom v ďalekých krajinách. Keď sme vložili pokyny
na náš web a priniesli dokument „Run from the Cure“, ktorý jednotlivcom na celom svete
vysvetľuje, ako sa môžu sami uzdraviť, vzbudilo to veľkú pozornosť a mnohí použili tieto
informácie na to, aby pomohli ľuďom v núdzi poskytnúť liek. to fungovalo. Pretože sa tento olej
ľahko vyrába, jeho výhody pocítil už nespočetné množstvo ľudí na celom svete a ja dúfam, že v
blízkej budúcnosti budeme mať všetci slobodu urobiť to isté. “ Rick Simpson, Konope:
najliečivejšia rastlina

Je niekedy príliš neskoro začať používať olej?
"Nikdy nie je neskoro začať používať tento úžasný liek." Dokonca aj ľudia, ktorí boli
zdravotným systémom vážne poškodení, majú stále dobrú šancu na uzdravenie. Mali sme
jedného pána s rakovinou pľúc, ktorý bol v nemocnici a lekári mu dali dvadsaťštyri hodín života.
Napriek odporu zdravotníckeho systému mu jeho syn podal veľkú dávku oleja a hneď na druhý
deň opustil nemocnicu. Asi o pätnásť mesiacov neskôr tento 83-ročný veterán zomrel, ale nie na
rakovinu pľúc. Zomrel kvôli už existujúcemu srdcovému ochoreniu, ktorým trpel roky. Počas
ďalších mesiacov, ktoré prežil, si užíval dobrú kvalitu života a zomrel v spánku bez bolesti. Nie
je to lepšie ako zomrieť v nemocnici, utopiť sa vo vlastnej tekutine pri rakovine pľúc?
Dosiahli sme skvelé výsledky v liečbe tých, ktorí majú rakovinu v štádiu 4 a neočakáva sa, že
budú žiť. Samozrejme, nemohli sme ich zachrániť všetkých, ale jedna vec je istá, ušetrili sme
oveľa viac, ako dokázal lekársky systém s ich šialenými liečbami a žalostným prežitím. Ako som
už uviedol vyššie, tento olej je účinný pri liečbe všetkých typov rakoviny, ale výsledky, ktorých
som často svedkom u pacientov s rakovinou pľúc a leukémiou, boli skutočne ohromujúce. Tieto
druhy rakoviny často reagujú veľmi dramaticky na liečbu olejom a nie je neobvyklé, že pacienti
denne pozorujú zlepšenie svojich podmienok.
Vždy povzbudzujem tých, ktorí olej berú, aby ho dostali do svojho systému čo najskôr. Ide o to,
že čím rýchlejšie môžu do svojich tiel absorbovať olej naložený THC, tým rýchlejšie dokážu
vyliečiť rakovinu a ďalšie stavy. To zaistí, že pacient bude mať oveľa väčšiu šancu prežiť, ale
napriek tomu mu nič neublíži.
Každému s vážnymi život ohrozujúcimi podmienkami hovorím: „Olej vám buď zachráni život,
alebo vám uľahčí cestu von.“ Aj keď pacient zomrie, urobí to dôstojne a dá sa vyhnúť účinkom
všetkých tých hrozných liekov proti bolesti. Našim cieľom je zachrániť čo najviac ľudí, ale pre
tých, ktorým sa nedá pomôcť, je stále pekné vedieť, že nebudú musieť prežiť bolestivú mučivú
smrť, ako musia ostatní s rovnakými podmienkami prežiť v nemocniciach. “ Rick Simpson,
Konope: najliečivejšia rastlina

Majú niektorí ľudia ťažšie vyliečiť ako ostatní?
"Ľudia, ktorí sa liečia najťažšie, sú tí, ktorí sa nechali vážne poškodiť zdravotným systémom."
Chemoterapia a ožarovanie sú karcinogénne liečby, inými slovami spôsobujú rakovinu. Ak
pacient dokáže prežiť tieto takzvané ošetrenia, môže byť svedkom zmenšenia veľkosti nádoru.
Nakoniec však tieto ošetrenia otrávia telo tak silno, že im už neostáva žiadny imunitný systém,
ktorý by ich chránil. To v spojení s rakovinotvornými účinkami samotných ošetrení pomáha šíriť
rakovinu na iné miesta v tele.
Pretože pacient už nemá imunitný systém, ktorý ho správne chráni, nie je schopný brániť sa pred
mnohými zdravotnými problémami, ktoré môžu viesť k jeho smrti. Každý racionálny človek by
nemal mať problém porozumieť tomu, prečo ošetrenia poskytované zdravotníckym systémom
nefungujú. Lekári nám však stále hovoria, že neexistujú žiadne iné formy účinnej liečby. Hádam
to svedčí o tom, že ak zaplatíte lekárom a iným odborníkom dostatok peňazí, aby ste niečomu
nerozumeli, vo väčšine prípadov radi vyhovejú.
Musím spomenúť aj fakt, že pomerne často pacienti už užívajú lieky, ktoré blokujú ich
kanabinoidné receptory, alebo zasahujú do funkcie endokanabinoidného systému. Medzi tieto
lieky patrí len Remonabant, Surinabant, Taranabant a Ibipenabant. Keďže to boli predovšetkým
lekári, ktorí predpisovali tieto látky, cítim, že je to niečo, čo by sa s nimi malo prediskutovať. To
je jeden z dôvodov, prečo hovorím pacientom, aby čo najskôr prestali používať chemické lieky.
Ak je funkcia vašich kanabinoidných receptorov narušená, liečenie takýchto ľudí je oveľa ťažšie
alebo nemožné.
Mnohí jednotlivci si dnes myslia, že sila našej mysle má veľa spoločného s zotavovaním sa z
vážnych chorôb. Často majú pocit, že pozitívny prístup a silná viera v používanú liečbu sú veľmi
dôležité, pokiaľ ide o uzdravenie. Ale väčšina z tých, ktorí prišli ku mne, neverila, keď začali s
liečbou, že tento olej bude mať nejaký prínos. Takže aj keď súhlasím s tým, že sila pozitívneho
myslenia by mohla byť nápomocná, veľká väčšina tých, ktorých som liečil, vyzerala, že sa bez
toho dokážu celkom pekne vyliečiť.
Skôr sa pozerám na úspešné liečenie ako na to, čo súvisí skôr so správnym používaním liekov,
než so stavom pacientovej mysle. Očakávam, že mnohí, ktorí veria tejto rétorike nového veku,
budú mať tendenciu nesúhlasiť, ale nemám dôvod prekrúcať fakty o tom, čoho som bol
svedkom. Navyše, naši miláčikovia a ďalší živočíšny život majú vo svojom tele aj kanabinoidné
receptory, takže aj oni môžu ťažiť z účinkov tohto oleja. Ošetril som mnoho zvierat a hoci
niektoré z týchto tvorov boli celkom inteligentné, som si istý, že zázraky, ktoré tento olej
produkoval, nemali nič spoločné s pozitívnym myslením. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia
rastlina

Leukémia
"Ak liečite niekoho, kto má leukémiu, konopným olejom, často to prináša výsledky veľmi
rýchlo." Leukémia, podľa mojich skúseností, je jednou z najľahšie liečiteľných vnútorných
rakovín a pri použití tohto oleja sme zaznamenali pozoruhodné výsledky. Prvé miesto, kde THC
vstupuje do tela, je priamo do krvného obehu. Ak je rakovina prítomná v krvi, pravdepodobne
nebude dlho existovať. Videl som, ako sa počet bielych krviniek u pacientov s leukémiou
dramaticky znížil za dva dni a podľa môjho názoru mám pocit, že neexistuje lepšia liečba pre
tých, ktorí trpia týmto ochorením. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Liečba rakoviny kože

"Ak sa olej vyrába správne, určite bude fungovať na liečbu rakoviny kože a na splnenie úlohy
zvyčajne potrebuje iba malé množstvo oleja." Olej naneste na oblasť, ktorá spôsobuje problém a
prikryte ho obväzom, potom každé tri alebo štyri dni znova naneste čerstvý olej a nový obväz a
rakovina by mala čoskoro zmiznúť.
Vždy pacientom hovorím, aby pokračovali v liečbe, kým rakovina nezmizne, a potom
pokračovali v ošetrovaní oblasti ešte asi dva týždne, akoby rakovina stále existovala. Zaistíte
tým, že všetky rakovinové bunky budú odumreté a nikdy som nevidel, že by sa rakovina kože
vrátila, ak sa budem riadiť mojimi pokynmi.
Ak máte rakovinu kože už nejaký čas a rakovina je dobre zavedená, jej vyliečenie môže nejaký
čas trvať, ale zvyčajne dokonca v dosť závažných prípadoch rakovina kože zmizne za menej ako
mesiac. V extrémnom prípade to môže trvať dlhšie, ale ak áno, potom pokračujte v liečbe, kým
sa úplne nezahojí. Mnoho ľudí môže vyliečiť svoju rakovinu kože v krátkom čase, ale všetko
závisí od vašej vlastnej rýchlosti hojenia a od toho, ako hlboko sa rakovina zapustila.
Koľko ľudí vyliečilo z vášho konopného oleja rakovinu kože?
Poskytol som olej stovkám ľudí s rakovinou kože. Obvykle do troch týždňov rakovina zmizne a
zostane len zdravá ružová koža. Naozaj vám nemôžem poskytnúť odhad, koľko pacientov
použilo moju metódu liečby na liečbu takýchto rakovín. Napriek tomu, pretože sa to stáva tak
známym, očakávam, že do tejto doby sa stovky tisíc, ak nie milióny ľudí na celom svete vyliečia
z tohto stavu týmto spôsobom.
Môžete porovnať túto liečbu so štandardnými postupmi?
Neexistuje žiadne porovnanie medzi liečbou rakoviny kože konopným olejom a tým, čo
zdravotnícky systém zvykne nazývať správnou liečbou. Pomerne často sa vykonáva chirurgický
zákrok a niekedy sú úspešné pri odstraňovaní všetkých prítomných rakovinových buniek. Ale
podľa tých, ktorých som stretol a ktorí sa museli znova a znova vracať, aby to odstránili, by som
povedal, že je to dosť zriedkavé. V príliš mnohých prípadoch sa pacienti musia vrátiť k svojim
lekárom, aby tieto operácie opakovali znova a znova.
Aj keď sa tieto operácie vykonávajú niekoľkokrát, lekárskemu systému sa často nepodarí
problém odstrániť. Lekári tiež používajú inú liečbu rakoviny kože, ako je tekutý dusík a krémy
obsahujúce chemo. Tieto liečby sú zvyčajne bolestivé a v mnohých prípadoch sa rakovina stále
vracia a má tendenciu sa zhoršovať.
Keď sa konopný olej používa na liečbu rakoviny kože, zabíja iba mutujúce rakovinové bunky a
stav sa zvyčajne rýchlo uzdraví. Táto neškodná účinná liečba nepoškodzuje zdravé bunky a z
mojej skúsenosti sa domnievam, že je to zďaleka najrozumnejší spôsob liečenia tohto stavu.
Metódy používané zdravotníckym systémom sú v porovnaní s tým najmenej nepríjemné a pri
použití oleja sa nemusíte obávať infekcií alebo iných komplikácií. “ Rick Simpson, Konope:
najliečivejšia rastlina

Olej versus chemoterapia
Aké sú hlavné výhody tejto liečby v porovnaní s chemoterapiou, ožarovaním alebo inými
chemickými liekmi?
„Konopný olej má tri hlavné výhody oproti takzvaným konvenčným ošetreniam. Po prvé,
konopný olej neškodí, za druhé funguje a po tretie nezabije pacienta. Chemoterapia, ožarovanie a
iné jedovaté chemické lieky poškodzujú telo a v príliš mnohých prípadoch znižujú našu šancu na

prežitie. Okrem toho pacienti, ktorí vydržia takéto ošetrenia, často skončia s inými zdravotnými
problémami spôsobenými týmito ošetreniami samotnými.
Konopnú medicínu nemôžem skutočne porovnávať s tým, čo poskytuje lekársky systém, pretože
to, čo nám dávajú, nepovažujem za medicínu. Chemické lieky sú toxické pre pečeň. Z toho by
malo byť každému zrejmé, že takéto chemikálie by nemali byť v našom tele, pretože sú jedy a
predstavujú nebezpečenstvo pre pacienta.
Chemoterapia a ožarovanie sú rakovinotvorné, čo znamená, že tieto ošetrenia sú nielen
jedovaté, ale môžu tiež spôsobiť rakovinu. Veľkosť nádoru je často možné znížiť pomocou
chemoterapie alebo ožarovania, ale vo veľkom počte prípadov jednoducho umožňuje šírenie
rakoviny. Vzhľadom na karcinogénne účinky takýchto ošetrení a ich jedovatú povahu ničia váš
imunitný systém vtedy, keď to najviac potrebujete. Podľa mňa je smiešne nazývať chemoterapiu
alebo ožarovanie liečbou rakoviny alebo akéhokoľvek iného stavu, keď by sa očividne nemali
používať vôbec.
Môže používanie oleja nahradiť rádioterapiu?
Pojem rádioterapia znie celkom neškodne. Zdá sa, že pacient musí len počúvať hudbu v rádiu a
bude sa mať dobre. Samozrejme, ako väčšina z nás už vie, toto nie je ani zďaleka to, čo sa
skutočne odohráva, nazvime to preto v skutočnosti radiačnou terapiou.
Nemyslím si, že radiačná terapia je o niečo lepšia ako chemoterapia, pretože obe tieto liečby sú
jedovaté a spôsobujú rakovinu. Konopná medicína by mala byť prvou obrannou líniou proti
rakovine a všetkým ostatným chorobám, nie liečbou, ktorá by mohla spôsobiť našu smrť alebo
zhoršiť naše podmienky.
Pokiaľ vidím, umožniť lekárskemu systému robiť také deštruktívne veci na našom tele je len
rýchlejší spôsob smrti. U niektorých funguje chemoterapia a ožarovanie ako zdržiavacia taktika,
ale nakoniec je poškodenie, ktoré tieto ošetrenia vášmu telu spôsobia, hrozné. Ak ste niekto, kto
náhodou prežil takéto ošetrenia a ich trvalé účinky, spočítajte si svoje šťastné hviezdy, pretože
drvivá väčšina také šťastie nemá. Okrem toho chcem ľudí varovať, že je lepšie vyhýbať sa CT
vyšetreniam a podobným veciam, pretože vystavujú pacientov tiež obrovskej dávke žiarenia,
ktoré môže opäť spôsobiť rakovinu alebo iné zdravotné problémy.
Konopný olej nie je pre telo toxický a keď sa tento olej používa na liečbu rakoviny alebo iných
chorôb, nepoškodzuje zdravé bunky. Po užití konopného oleja sa pacient dostane do veľmi
uvoľneného stavu, aby si potom mohol viac oddýchnuť a spať, čo podporuje uzdravenie.
Z môjho pohľadu neexistuje porovnanie medzi chemickými liekmi a konopným olejom.
Chemikálie a jedy škodia a ovplyvňujú vašu pohodu; môžu mať aj závažné vedľajšie účinky a
môžu dokonca viesť k smrti. Konopný olej je neškodný a podporuje dobré zdravie a rýchle
uzdravenie. Rád hovorím, že táto látka podporuje život a zo svojich skúseností s jej používaním
môžem v skutočnosti oznámiť, že je to tak.
Opísali by ste, ako THC pôsobí na rakovinové bunky oproti zdravým bunkám?
Po prvé, THC nepoškodzuje zdravé bunky, ale môže mať zničujúce účinky na bunky, ktoré sa
stali rakovinovými. Väčšina jednotlivcov má málo znalostí o tom, ako sa tieto bunky správajú,
ale v skutočnosti sa rakovinové bunky pokúšajú spáchať samovraždu, a to je dobre
zdokumentovaný fakt. Ak je však náš imunitný systém ohrozený, nemôžeme vyrobiť dostatok
prírodných kanabinoidov, ktoré by zastavili ich rast. Keď sa bunky stanú rakovinotvornými, v
skutočnosti produkujú viac kanabinoidných receptorov, čo umožňuje prirodzenejším vstupom
prirodzených kanabinoidov, ktoré produkujú naše telá. Tie isté receptory budú tiež prijímať
kanabinoidy ako THC, ktoré konopná rastlina produkuje, a to môže byť pre pacienta veľkým
prínosom. Ak teda vaše telo nevyrába dostatok týchto prírodných látok na zastavenie rastu
rakoviny,

Požitím konopného oleja poskytuje tieto kanabinoidy v hojnom množstve a potom sa dá choroba
dostať pod kontrolu a vyliečiť. Naše telá produkujú rakovinové bunky každý deň, takže v
podstate všetci máme rakovinu, ale ak náš imunitný systém funguje správne, tieto bunky
predstavujú malé alebo žiadne nebezpečenstvo pre našu pohodu. Keď sa náš imunitný systém
poškodí, často vtedy rakovina oznámi svoju prítomnosť. Ak je však človek dostatočne múdry na
to, aby namiesto toho, aby chodil do lekárskeho systému, požíval konopný olej, aby posilnil svoj
imunitný systém, jeho prítomnosť dlho nepocítite.
Študovali sme výskumné práce na túto tému a teraz vám poskytnem vedecké vysvetlenie, prečo
je THC účinný pri liečbe rakoviny. Keď sa konopný olej požije ako liek proti rakovine, THC v
oleji spôsobí nahromadenie molekuly tuku nazývanej ceramid. Keď ceramid príde do kontaktu s
rakovinovými bunkami, spôsobí to naprogramovanú smrť buniek, pričom zdravým bunkám
neublíži. Takto to bolo vysvetlené vo vedeckom výskume, ktorý sme študovali, ale nikdy som
neprestal hľadať iné vysvetlenia.
S pomocou úžasnej dámy menom Batya Stark som vyvinul novú teóriu, ktorá zahŕňa našu
epifýzu a melatonín, ktorý produkuje. Fluorid a mnohé chemikálie, ktoré lekári poskytujú, plus
ďalšie veci, s ktorými prichádzame do styku, často zhoršujú schopnosť epifýzy produkovať
melatonín. Melatonín je najväčší antioxidant, ktorý je ľudstvu známy a ktorý sa šíri do všetkých
buniek nášho tela. Epifýza a melatonín, ktoré produkuje, môžu hrať veľmi dramatickú úlohu pri
udržiavaní dobrého zdravia a skutočne majú veľa do činenia s naším celkovým pocitom pohody.
Keď je funkcia epifýzy narušená, jej schopnosť produkovať melatonín je výrazne znížená. Zistilo
sa, že ako starneme, hladiny melatonínu sa znižujú a mám pocit, že toto zníženie môže mať
vplyv aj na rozvoj rakoviny. Je vedecky dokázané, že práve fajčenie konope môže veľmi zvýšiť
hladiny melatonínu. Možno je to jeden z dôvodov, prečo ľudia, ktorí fajčia konope, majú nižšiu
mieru rakoviny ako tí, ktorí nie. Teraz sa zamyslite nad tým, čo by požitie surového nespáleného
oleja znamenalo pre vaše hladiny melatonínu.
Z toho, čo chápem, kanabinoidy v oleji spôsobujú, že epifýza prejde do preťaženia a následne sa
prudko zvýši hladina melatonínu. To je, prinajmenšom čiastočne, to, čo si myslíme, že spôsobuje
nádherný účinok, ktorý tento liek má na toľko stavov vrátane rakoviny. Ak epifýza produkuje
obrovské množstvo melatonínu, nepoškodzuje telo, ale môže mať zničujúci vplyv na chorobu,
ktorou pacient trpí. Keď hladiny melatonínu zostanú vysoké, choroba alebo choroba, ktorá
sužuje pacienta, sa často dá dostať pod kontrolu alebo dokonca úplne vyliečiť. V skutočnosti nie
som lekár ani nemám kvalifikáciu potrebnú na to, aby som sa ním stal, ale stále mám pocit, že by
sme mali nechať svoju myseľ otvorenú iným vysvetleniam. Ak mám pravdu o význame
melatonínu, potom nám to môže poskytnúť nový spôsob pohľadu na kontrolu chorôb a mohlo by
to pomôcť vysvetliť účinky proti starnutiu, ktoré tento liek vytvára. “ Rick Simpson, Konope:
najliečivejšia rastlina

Odporúčania pre rakovinu
Motto: Zdá sa, že k spontánnej remisii rakoviny dochádza prekvapivo často v prítomnosti
konopného oleja
"Priateľ má rakovinu kostí." Olej sa spustil minulý týždeň, bolesť je preč, cíti sa lepšie. Lekári z
onkológie sú šokovaní. “ Joe
"Včera skvelá správa." Muž, ktorému sme práve dali vyšetrenie, podstúpil vyšetrenie u svojho
lekára, keď sa o niekoľko týždňov neskôr zistilo, že nádory v jeho pľúcach zmizli, rovnako ako
nádor v jeho pečeni, ktorý sa zmenšil iba na jedno miesto. Jedna malá tuba! Máme ich niekoľko
na cestách a všetkým sa darí. Dúfam, že veci sú dobré. Phoenix Tears žije a je v poriadku. “
Chris
"Aktualizácia - Môj 81 -ročný priateľ absolvoval tri skvamocelulárne karcinómy tváre (rakovina

kože). Proti najlepšej medicíne na svete nemali šancu. 5 týždňov na oleji a cíti sa lepšie ako za
15 rokov. Jeho apetít je späť! Vyhráva bitku !!! Vyhrávame bitku! Jose
Steve: Požíval olej a používal ho aj lokálne?
Jose: Obaja
Steve: Fantastické Nie je úžasné vedieť, že môžeme v niečom takom živote niečo zmeniť
Jose: Začal si trieť 68% THC olej zmiešaný s olivovým olejom a kokosovým olejom na tvár 2
týždne, než sa objavil. Tiež ho prehltne bez olivového oleja po tom, ako si ho vtiera na vnútornú
stranu líca.
Jose: Včera mi zavolal jeho doktor a povedal mi, že má tiež rakovinu kože a chcel by, aby sa na
sebe pokúsil nejaký olej.
Steve: Teraz je to fantastická správa o lekárovi, ktorý chce pomoc. Výborne, priateľ môj !!!! A
som rád, že sa tvoj 81 -ročný priateľ opäť teší zo života.
Jose: Áno, je to skutočne úžasné! Doktor P, nazveme ho, je známy autor niekoľkých kníh a veľký
liečiteľ naturopatov a MD. Za posledné 2 týždne mi odporučil 5 svojich pacientov. Všetci
terminálni pacienti s rakovinou. “
"Pred dvoma týždňami som dal ďalšiemu z mojich pacientov/priateľov s rakovinou kože/hrdla
nejaký liečebný olej na požitie a lokálne použitie spolu s trochou kokosového oleja." V utorok mi
povedal, že koža na líci sa mu otvorila a nádor bol odhalený. Povedal som mu, aby pokračoval v
nanášaní oleja, ale bez kokosového oleja len čistý liečivý olej. Liečivý olej natrel priamo na
odhalený nádor a povedal: „Hrbolček, ktorý trčal, zmizol do nasledujúceho dňa. Po natretí začalo
vypúšťať do niekoľkých minút. Vytieklo - olej vytiahol rakovinu ako salva. “ Rakovinový nádor
tam bol, teraz je preč ... Dva týždne !!! “ Jose
"Člen rodiny mal do 48 hodín nádor na hrdle s rakovinou hrdla, ktorý spôsobil rakovinu." Je to
zdokumentované. Pomáha aj pri ženských problémoch. Nikoho nezaujíma, aby našiel lieky alebo
im poskytol iba syntetické konské hormóny, potom sa čuduje, prečo sa ženy zbláznia. “ Debra
„Dobrý deň, Rick Simpson a Jindrich Bayer, chcel by som sa podeliť o niekoľko veľmi HAPPY
HAPPY noviniek. Maminine skeny ukázali „merateľný“ pokles veľkosti VŠETKÝCH nádorov v
pečeni a pankrease. Rovnako tak nádor v jej pľúcach je teraz ÚPLNE, 100% PONÚKANÝ !!!
Je toho veľa, čo je potrebné urobiť, ale osobou číslo jedna, ktorá si zaslúži najväčšiu lásku, je
Rick za to, že tak otvorene zdieľal tieto informácie od začiatku so svetom.
Ďakujem Jindrich za všetko, čo robíte, vrátane vašej podpornej láskavosti a pokynov. Viem, že
stále kráčame po vaječných škrupinách s jej diagnózou/prognózou, ale ak sa veci budú naďalej
zlepšovať (nádory sa zmenšujú alebo "riešia", ako to nazývajú bez ďalších metastáz). Nakoniec
vám ju pošlem pred a po lekárskych správach, aby ste videli, že ste pomohli zachrániť život
neuveriteľnej, milujúcej, aktívnej, darujúcej žene, ktorá vonku píše, ako píšem. : o). Veľa lásky,
Barbara “
-Ahoj Barbara, ďakujem, spríjemnila si nám deň svojim e-mailom. Pozdravte za nás svoju mamu
a uistite sa, že už nechodí na ďalšie skeny alebo röntgenové snímky ani iné karcinogénne
hlúposti. Nech sa páči, ako sa cíti, mala by jesť 120-180 g oleja počas šiestich mesiacov alebo
menej. Na jej mieste by som potom aj tak jedol olej každý deň po celý život, rakovina má veľmi
malú šancu, keď je v tele prítomný olej. Udržiavacie dávky sú mimoriadne dôležitou súčasťou
tejto metódy. Všetko najlepšie, Jindrich
"Moja mama olejom vyliečila malobunkový karcinóm pľúc štádia 3!" J Spomínal som, že iba
štyri mesiace po diagnostikovaní bola bez rakoviny? No a to sa stalo. J ”Dawn
"Môj otec má tiež rakovinu pankreasu, ktorá sa mu počas chemoterapie rozšírila do pečene a
pľúc, potom sa znova rozšírila, bolo mu veľmi zle a rýchlo sa zhoršoval." Začal s olejom pred 3
mesiacmi. Najnovší sken v pondelok ukazuje, že všetkých 7 škvŕn zmizlo a rakovina pankreasu
sa zmenšila, cíti sa o 100% lepšie a má kvalitu života. Olej je skutočne úžasný. “ Lisa
"Môj otec je tiež na oleji na rakovinu pankreasu, ktorý sa rozšíril na ďalších sedem miest, na

oleji bol 5 mesiacov. Všetkých sedem miest, ktoré sa objavili pri chemoterapii, od spustenia ropy
zmizlo a rakovina pankreasu sa zmenšila, olej sa zachránil." jeho život!" Lisa
"Ahoj, len som ťa chcel informovať." Otecko mal pred 5 mesiacmi spustenie vyšetrenia rakoviny
pankreasu. Posledný sken ukázal, že rakovina v pankrease sa zmenšila a ďalších 7 škvŕn, ktoré sa
objavili, keď bol na chemoterapii, zmizlo od naštartovania oleja. Nové výsledky ukazujú, že
rakovina pankreasu sa opäť zmenšila a neexistujú žiadne ďalšie škvrny, čo je úplne fantastické,
pretože rakovina pankreasu je taká smrteľná kvôli rýchlosti, ktorou sa šíri. Takže 8 mesiacov po
5 z týchto mesiacov s použitím ropného otca sa má skvele, v skutočnosti sa teraz cíti lepšie, ako
keď mu prvýkrát diagnostikovali. Takže ešte raz ďakujem Rick, JB a všetkým, ktorí pomáhajú
získať tieto informácie, keby nebolo oleja, nemal by som svojho otca !! ” Lisa
"Môj otec mal tiež rakovinu pankreasu v 4. štádiu." Mal tiež 10 škvŕn na pečeni ... to bolo
koncom novembra 2012. Teraz má 1 bod na pečeni (0,08) a 1 bod na pankrease (8 mm).
Porážame to. Jeho lekári sú šokovaní. Priberá na váhe a celkovo sa cíti skvele. Konopný olej
vylúhovaný je tiež dobrý. “ Angie
- Nehraj sa so zriedeným liekom, Angie. Je to dobré na topické použitie, ale nechcete dávať olej
z infúzie kanabisu pacientom s rakovinou ako jedinú liečbu. Plne výkonný útok s plným
spektrom funguje najlepšie.
Zvlášť pre tých, ktorí „musia“ ísť na skenovanie, „aby ste sa presvedčili“, ako sa lieči. Títo ľudia
by mali automaticky pridať ďalších 60 g oleja do protokolu, pretože len zbytočne prešli vysoko
karcinogénnym postupom „aby videli“, ako sa cítia. Zvedavosť stojí peniaze, ospravedlňujeme
sa.
Gratulujeme a prajeme všetko najlepšie. Je skvelé vidieť úspech ľudí, ktorí myslia inak. JB
"Som faktickým dôkazom, že RSO má priamy vplyv na MPNST a NF1." Lekárske záznamy,
vyšetrenia MRI, PET a CAT dokazujú významné zníženie veľkosti nádoru a avidity. “ Kristyne
"Dobre, Peeps." Dnes je deň, v ktorý som len dúfal, že sa to niekedy stane. Výsledky biopsie sú k
dispozícii. Corrie Yelland PRIJALA POTVRDENIE, ŽE JEJ RAKOVINA 100% ÚPLNE
ZMIZLA !!!! Som rakovina ZDARMA !!!!! Dokonca ani žiadna dysplázia, nehovoriac o veľkom
C.
Mojim neuveriteľným, úžasným priateľom, ktorí boli spoločne zodpovední za to, že si môžem
dovoliť liek = neexistujú žiadne slová, ktoré by opisovali, ako som vďačný každému jednému z
vás. Všetci ste úžasní!
Heather, ktorá mi ako prvá poslala RUN FROM THE CURE-To video mi doslova zmenilo život.
Kto by to bol buchol, hej? Ľúbim ťa! Rickovi Simpsonovi, Jindřichovi Bayerovi zo srdca ...
ĎAKUJEME za vaše znalosti a podporu. Kvôli vám všetkým dnes žijem! Som skutočne
požehnaný, že mám takú úžasnú rodinu a priateľov. “ Corrie
Ahoj Jindrich, len taká krátka správa, že dnes som bol u svojho lekára. Správa uvádza, že
rakovina (rakovina análneho kanála) už nie je zistiteľná. Vlani na jeseň mi povedali, že mám 2 až
4 mesiace, ak nerobím žiarenie. Rozhodol som sa nerobiť žiadne žiarenie a namiesto toho skúsiť
RSO. Očividne to fungovalo! Zo srdca ďakujem, ďakujem, ĎAKUJEM Rickovi a sebe !!!! “
Corrie
"Môj najnovší príbeh o úspechu." Jedná sa o ženu po päťdesiatke, ktorej diagnostikovali štádium
3, ale veľmi blízko k rakovine pľúc štádia 4. Dnes som dostal toto: „Moja mama šla pred
mesiacom na vyšetrenie CT a pred pár dňami dostala výsledky. Je to úplne preč! Jej lekár ich
prečítal a povedal, že väčšia masa je jasná a nič nezostalo ...
Stále má CHOCHP, ale na tom a jej fajčení budeme pracovať ... Ďakujem veľmi pekne za všetky
rady a znalosti o veciach, o ktorých sme si nikdy neboli vedomí. Všetko sa spojilo z nejakého
dôvodu a sme tak šťastní. Boh žehnaj teba a tvoju rodinu." Corrie

- K spontánnej remisii rakoviny pľúc dochádza prekvapivo často v prítomnosti konopného oleja.
JB
"Dobre, všetci moji úžasní Peeps, toto bude dlhé čítanie, ale myslím, že som včera zasiahol
PAYDIRT." Od minulého septembra som svojho zubára nevidel. V tom čase som bol uprostred
bojov o život. Mojmu zubárovi vtedy povedali, že mám rakovinu. Mali sme obvyklý rozhovor,
kde som mu povedal, že nerobím žiarenie a robím „alternatívnu liečbu“. V tom čase sa ma pýtal,
čo robím. Váhal som mu to povedať, pretože bol známy svojou „rigiditou“, ale povedal som mu,
aby sa pozeral na Run From the Cure. Vlastne mi zavolal, keď to sledoval. Povedal, že ako
lekársky profesionál mal tendenciu byť v škatuli, že mal brata (lekára) a ďalšieho brata
(farmakológa) a ako niekedy „nedostali všetky odpovede“.
Rýchly posun vpred k včerajšku. Bol ohromený, ako dobre vyzerám, a na chvíľu onemel, keď
som mu povedal, že konopný olej zafungoval. Začal klásť najrôznejšie otázky. Na mnohé z nich
boli „vedecké otázky“, na ktoré som nevedel odpovedať. Pýtal sa na klinické skúšky, rozdiel.
chorobné stavy liečené kanabisom atď. Chce sa so svojim bratom porozprávať o mne, ako aj o
kanabise ako o „lieku“ na rakovinu, a tiež chce, aby jeho brat skúmal konope ako liek. Bolo by v
poriadku, keby mi vzal číslo mobilu a e -mailovú adresu?
Tu sa to zväčší. Jeho brat, doktor Jake Theissen, býval dekanom a propagoval farmakologický
program na Waterloo University. Teraz je konzultantom pre farmaceutické spoločnosti a
špecializuje sa na „Nové prístupy v liečbe rakoviny“. Je silne spätý s Kanadskou rakovinovou
spoločnosťou. (Tiež je to on, koho vláda požiadala, aby viedol vyšetrovanie zriedeného
chemického škandálu.) John hovoril, že jeho brat často hovoril, že na liečbu rakoviny musí
existovať niečo lepšie. Niečo prírodné, nie chemické. Povedal som mu, aby „už nehľadal.“
Konope je „niečo prírodné“.
Prsty mi prešli Peeps. Mať niekoho takého vplyvného na „našej strane“ by mohlo byť strašne
obrovské! Janet Sweeney, Robert Melamede, Peter O'Toole, Lester Grinspoon, Gersh Avery,
Rick Simpson. Cannabis Science, boli by ste na palube, keby ste mi v tejto záležitosti pomohli, a
bolo by v poriadku, keby som k vám nasmeroval svojho zubára alebo jeho brata?
Ďakujem za prečítanie Peeps. Pokračujte v šírení informácií ... KONOPNÝ OLEJ zabíja
RAKOVINU! “ Corrie
Otázka: Videli ste niekedy, ako RSO pomáha liečiť rakovinu prostaty?
A. Samozrejme. Najlepšie výsledky dosiahnete podľa pokynov. Tu je príklad toho, ako to
funguje, a Dennis tiež poskytuje niektoré vedecké vysvetlenia o tom, ako olej funguje. Napriek
tomu postupujte podľa Rickových pokynov, jedzte olej podľa pokynov (nízke dávky, ako
napríklad tie, ktoré Dennis použil, nemusia iným pacientom stačiť) a olej použite aj vo forme
čapíkov. Všetko najlepšie, JB
"Začiatkom roku 2013 mi diagnostikovali rakovinu prostaty a získal som hodnotenie Gleason 9.
Ako svoju prvú možnosť som sa rozhodol vyskúšať konopný olej Ricka Simpsona. Podľa druhej
biopsie väčšina rakoviny zmizla o 90 dní neskôr, ale nádor tam stále bol. Rozhodol som sa, že
moja dávka je príliš malá, čo bola jedna desatina gramu denne, a tak som sa rozhodol zopakovať
to ďalších 90 dní. Tentokrát som zvýšil dávkovanie na 3 desatiny gramu denne počas prvých 60
dní a 5 desatín gramu počas posledných tridsiatich dní, s výnimkou posledného dňa, keď som
vzal celý gram. Nasledujúca biopsia ukázala, že nádor zmizol. A čo je ešte lepšie, moja rakovina
zmizla na 99,9%! Ďakujem Bohu, že ma viedol priamo do kanabisu.
Pred rakovinou som bol veľmi proti marihuane v akejkoľvek forme, ale keď stojíte tvárou v tvár
smrti s hrozným žiarením a chemoterapiou, zistil som, že nemám čo stratiť. Môj urológ povedal,
že nikdy nič také nevidel, bolo to úplne mimo grafu. “ William
"Práve som telefonoval s urológom." Môj manžel má pred rokmi po rakovine prostaty veľa
zdravotných problémov. Asi pred 2 mesiacmi ho poslali na biopsiu, ale kvôli problémom s
trubicou z obličky do močového mechúra nemohli urobiť úplnú biopsiu. Dostali však dostatok

tkaniva, aby zistili, že rakovina prostaty je späť a teraz sú na stenách jeho močového mechúra
rakovinové bunky. Museli ho liečiť z iných problémov, než sa mohli vrátiť a pokračovať v
biopsii kvôli iným zdravotným problémom. S veľkými ťažkosťami sa to dnes podarilo. Práve
som telefonoval s lekárom a hoci má problémy s obličkami v dôsledku žiarenia a môže prísť o
obličku, bola viac zmätená z toho, že neexistovala rakovinová bunka, ktorú zistila pred 2
mesiacmi. Žiadny dôkaz rakoviny a ona na to nemôže prísť. Po prvej biopsii som okamžite
urobil slzy fénixa. Obaja máme celkom dobrú toleranciu, takže do týždňa až 10 dní som ho
dostal na dávku 1 gram. O mesiac neskôr už nemáme rakovinu! Som v nemom úžase, aj keď som
nikdy nepochyboval o zázračných schopnostiach všemohúcej trávy. Tiež mám zriedkavé
autoimunitné ochorenie (rovnaké ako herec Harold Ramis). Každý deň sa divím, pretože som bol
v remisii viac ako 3 roky, čo je hádam dosť neobvyklé. Neviem prečo, ale možno s tým môže
mať niečo do činenia aj moja každodenná spotreba. 2 moji lekári vedia o mojej liečbe a 100%
ma podporujú. Som preto vďačný, pán Simpson! Ďakujeme, že ste viedli cestu! Len som vám
chcel poslať svoje svedectvo, pretože som vám veľmi vďačný. Keď bude doma a nechám ho
usadiť, budem darovať tvoju vec. Ešte raz vám zo srdca ďakujem! S pozdravom DKS ”
"Mám rovnakú chorobu, na ktorú Harold Ramis zomrel minulý mesiac ... vaskulitída." Mám to
viac ako 15 rokov, ale nakoniec mi to diagnostikovali asi pred 4 rokmi, keď boli príznaky také
hrozné, že som nemohol ani chodiť. Teraz som 3 roky v remisi od pôvodnej liečby cytoxanom
(chemo) a prednizónom. Potom na imuran na údržbu. Chcel som vysadiť všetky lieky, pretože
pre mňa boli ich vedľajšie účinky horšie ako choroba. Môj lekár povedal, že nie. Urobil som teda
to, čo každý iný tvrdohlavý, tvrdohlavý človek ... Zobral som sa z nich s vlastným dovolením !!!
Hehe. Steroidy až na 2 mg denne teraz. Je ťažké s nimi prestať !!! Posledná návšteva lekára,
pretože som sa mal tak dobre, že mi doktorka konečne vzala lieky, ktoré som predtým vysadil
(nikdy nevedela, že som s nimi prestal pred rokmi). Neviem, ale už som 3 roky v remisii.
Väčšina ľudí, ktorí trpia touto chorobou, má stále toľko problémov, ale ja sa cítim ako normálny
človek a iba s niekoľkými problémami, ktoré choroba na začiatku vytvorila, ako neuropatia
chodidiel a rúk. Okrem toho som dobrý. Cvičte každý deň a behajte. Viem len to, že ako denný
užívateľ kanabisu sa zdám byť veľmi šťastným človekom v porovnaní s mnohými ďalšími, ktorí
majú túto chorobu a užívajú hrôzostrašné tabletky na potlačenie imunitného systému a kontrolu
choroby. Jediné, čo viem s istotou, je to, že konope mi pomohlo cítiť sa tak, ako sa cítim dnes.
Mám 100% podporu od dvoch z mnohých mojich lekárov, z ktorých jeden je môj neurológ!
Vytvorenie vlastného RSO je veľmi jednoduché. Najprv som bol nervózny, takže som sa najskôr
pokúsil urobiť malé množstvo. Ukázalo sa to úžasne, takže s týmito znalosťami som urobil viac.
Nasledoval som Rickov recept s malou pomocou priateľa! V nedávnom príspevku na Facebooku,
ktorý som zverejnil (som o tejto zázračnej byline VONKAJŠÍ), som dostal množstvo
súkromných správ o úspechu mojej rodiny pri hľadaní pomoci! Chystám sa nechať vychovávať
svoje zdravé dospelé deti, aby mali menšiu šancu dostať niečo katastrofické. Milujem to!!!
Ďakujem veľmi pekne, pán Simpson !!! Toto kalifornské dievča si veľmi váži vaše odhodlanie
pre každého. ” Deborah
"Môj manžel absolvoval program Phoenix Tears, keď mal rakovinu močového mechúra v 4.
štádiu." Správa o ceste po operácii (ktorú by NEMALA mať, keby sme viac verili programu)
neukázala absolútne žiadnu rakovinu. Nie som ochotný tvrdiť úspech s Alzheimerovou
chorobou, ale pre rakovinu neexistuje lepšia možnosť. “ Caren
„Ahoj, Rick! Dúfam, že vás tento e-mail nájde dobre. Dnes vám píšem, aby som sa vás opýtal,
ako dlho by mal pacient zostať na oleji? Máme pacienta s obrovským nádorom. Začal 15. marca
a doteraz vážil 40 gramov. Od 2. dňa drží 1,5 gramu alebo viac/deň. Zastavíte sa pri terapeutickej
dávke 60 gramov? Peniaze sú pre tohto pacienta faktorom. Za svoje lieky doteraz nič neplatil.
Ich opatrovateľ daroval prvých 60 gramov oleja, ale nemôže dávať lieky zadarmo navždy.
Ďakujem za váš príspevok. Cením si tvoj prehľad. S pozdravom Janet ”
"Milá Janet, hovoríš, že od druhého dňa vážil 1,5 gramu alebo viac denne." Olej, ktorý vyrábam,
je taký silný, že priemernému človeku obvykle trvá asi 5 týždňov, kým sa dostane do jedného

gramu denne. Kmeň, ktorý bol použitý na výrobu tohto oleja, môže mať problém s konopnými
kmeňmi, ktoré sa môžu veľmi líšiť v ich liečebných schopnostiach, takže problémom môže byť
kmeň. Rakovina obvykle zmizne, keď pacient užije 60 gramov oleja. Ale ak nie, tak by som im
olej dával, kým nie je. Čas, ktorý potrebuje, a množstvo potrebného oleja sa môžu u jednotlivých
osôb veľmi líšiť. Všetci sme iní a niektorí ľudia sa uzdravujú oveľa rýchlejšie ako ostatní. Ľudia,
ktorí boli vážne poškodení chemoterapiou a žiarením, budú spravidla potrebovať dlhšiu liečbu a
viac oleja. Olej musí odstrániť všetky škody, ktoré tieto takzvané ošetrenia zanechali. Moja rada
by bola skúsiť vyrobiť olej z iného silného kmeňa indiky, ale v každom prípade ho udržať na
oleji, je to jediná vec, o ktorej viem, že mu môže zachrániť život. Všetko najlepšie, Rick
Simpson ”
"Nie som si istý, či je to úspech- ale určite to považujem za jeden!" Len keby sa niekto čudoval,
prečo mám mužný hlas, nie je to preto, že by som fajčil alebo nič- nikdy som nefajčil, ale preto,
že mi odstránili štítnu žľazu. Mám 51 (a pol!) A používam olej od svojich 20 rokov. Vždy sa mi
páčilo odparovať. Pred niekoľkými rokmi som začal mať problémy s prehĺtaním a lekári mi
zistili uzliny na štítnej žľaze. Uzly na štítnej žľaze, že som musel ísť na testovanie rakoviny. Keď
to urobia- vpichnú vám do krku veľkú zadnú ihlu a dostanú sa do uzlov, ktoré sa majú testovať.
Nedávajú vám nič- žiadne anestetikum- kvôli polohe. Urobte to niekoľkokrát a zistite, či môžete
sedieť. Každopádne- potom, čo som bol bodnutý 6x- a moja štítna žľaza bola taká veľká, že som
mal problémy s prehĺtaním a dýchaním- dala mi vybrať štítnu žľazu. So všetkou rakovinou v
mojej rodine- myslel som si, že budem v predstihu. Žiadna rakovina. Žiadny. Som jediný z mojej
rodiny, ktorému sa zatiaľ podarilo uniknúť rakovine. Oleju sa venujem od svojich 20 rokov. Mal
som tam takmer každý test na rakovinu kvôli rodinnej anamnéze- a zatiaľ len vďaka Bohu!
Matematiku zvládneš :-) “Janet
"Ahoj Rick! Amy zomrela dnes ráno. Amy prestala používať olej, keď jej čísla začali byť čudné.
Povedali ste, že niečo nevonia- doktori pokazili jej laboratórne výsledky a boli zlí. Amy bola
taká unavená (23 cyklov žiarenia, 3 alebo 4 chemoterapie). Jednoducho to vzdala. Nerobím si
srandu. Zažila toho pred nami tak veľa, až mala pocit, že nadišiel jej čas. Mala pravdu Bez olejabolo po všetkom. Týždeň predtým vyzerala tak skvele- prisahám! Chcela schudnúť až dva gramy
denne a poriadne to nakopnúť. Potom sa tie prekliate testy vrátili a bola hotová. Prosil som ju,
aby to brala ďalej. Ako to riesis ty Som zničený. Janet ”
"Milá Janet, viem, ako sa cítiš, drahý, stalo sa mi to isté, čo som liečil, a nie je to dobrý pocit."
Môžeme si aspoň vziať na vedomie, že to, čo sme robili, pomohlo a nie sme tí, ktorí spôsobili
škodu. Často je veľmi ťažké neviazať sa hlboko na tých, ktorých liečime, a keď sa niečo také
stane, vždy vo mne vyvolá potrebu uškrtiť tých, ktorí sú za to zodpovední. Nezaujíma ma, ako
veľmi si títo idiotskí lekári myslia o sebe a svojej profesii, vražda je vražda a než sa to skončí,
verejnosť ich všetkých uvidí takých, akí sú. Pozerám sa na to takto, Janet, nemôžeme všetkých
zachrániť, ale to, čo robíme, zmierňuje utrpenie nespočetných ľudí. Takže všetko, čo môžeme
urobiť, je pokračovať, až kým tento svet neprivedieme k zmyslom. Ste úžasná žena s obrovským
srdcom a to, čo robíte, znamená pre trpiace masy veľa. Skúste sa teda sústrediť na všetko dobré,
čo ste urobili a neobviňujte sa za neschopnosť ostatných. Sú to ľudia ako my, ktorí robia rozdiel
a jeho ľudia ako my, ktorí zmenia tento svet, takže sa prosím nenechajte ničím odradiť od cesty,
ktorou obaja cestujeme. Všetko najlepšie, Rick Simpson ”
"Mnohokrát som zdieľal Phoenixove slzy Ricka Simpsona na mojej stene na Facebooku ...
potom jedného dňa bol môj priateľ na smrteľnej posteli s lymfómom." Keď uvidela moje
príspevky o oleji, okamžite začala brať olej a teraz je BEZ RAKOVINY! Jej lekári sa čudujú, že
jej povedali, že má tri mesiace života ... OBSAHOVALI SA. “ Jamie
"Vážený pán Simpson, v USA mám pacienta, ktorý nedávno začal s Phoenix Tears." V našom
štáte je to legálne. Je zhruba mesiac v programe, ale od druhého týždňa požaduje viac ako gram
denne. Prospeje viac ako gram denne? Vzal som si tohto pacienta zadarmo a mám pocit, že si so
mnou trochu hrá. Od druhého týždňa chcel gram denne a potom chcel dva gramy denne - a to je
mimoriadne účinné. Dostanem slučku na štvrť gramu. Používame Budhu - 100% indica s viac

ako 15% obsahom THC. Ako sa správate k pacientom, ktorí chcú stále viac? Ďakujem, George ”
"Vážený doktor, vážený pán doktor, povzbudzujem všetkých s vážnym ochorením, aby si olej
vzali čo najskôr." Čím rýchlejšie to môžu prijať, tým rýchlejšie sa môžu uzdraviť. Videl som
niekoľko ľudí, ktorí prehltli celú 60 gramovú liečbu za mesiac a liečili si rakovinu v konečnom
dôsledku. Ale takíto ľudia sú vzácni a je viac ako možné, že vás tento chlap hrá. Nechal som pár
ľudí, aby to skúsili so mnou a ja som im bežal. Nevadí mi dodávať olej tým, ktorí ho potrebujú z
lekárskeho hľadiska, ale nebudem ho dodávať bláznom, ktorí chcú vytiahnuť podvod. Ak máte
pocit, že sa tento chlap pokúša o podvod, povedzte mu, že na výrobu lieku bude musieť prísť s
konope sám. Ak je skutočný, pravdepodobne sa pokúsi urobiť presne to, ak nie, pravdepodobne
už o ňom nikdy nebudete počuť. Nemáte nekonečné zásoby tohto oleja a musí ísť tam, kde bude
robiť najlepšie. Pokračuj v dobrej práci. Všetko najlepšie, Rick Simpson ”
"Liečim ženu s TERMINÁLNOU rakovinou, s konopným olejom RS a konečne sa zlepšuje."
FUNGUJE TO!" voodootattooo
"Teraz robím to isté." 25% THC SKYWALKER OG, posledný OG olej, môj PSA bol 160. Po
100 gramoch dnes jeho 7. ” Jimmy
"Ahoj Chris, aktualizácia ... rakovina odchádza ... včera ráno jej zavolala zmätená onkologička."
Obvykle máme stretnutie tvárou v tvár, ale tentokrát jej zavolal, aby jej oznámil výsledky
všetkých skenov vykonaných pred niekoľkými týždňami.
Pečeň - rakovina už nie je vidieť. Rakovina pľúc, jedna rakovina pľúc zmizla a druhá rakovina
pľúc sa výrazne znížila. Prsia - nekomentoval ... Nespomínal myšlienku prsníka ... a tak mu
mama volá späť na pár otázok a dohodnutie si schôdzky, aby sme mohli ísť k nemu, porozprávať
sa s ním a pozrieť sa na minulosť. a nedávne skeny. Obávam sa, že bola trochu šokovaná, keď
doktorka začala hovoriť o tom, že jej zmizla rakovina pečene a pľúc, že sa zabudla spýtať na
oblasť prsníkov.
Všetky skeny boli na predbežné vyšetrenie na nový chodník hormonálnej terapie ... ale doktorka
hovorí, že už nie je kandidátom na štúdiu hormónov, pretože pacientka musí rásť v rakovinových
oblastiach a všetky jej oblasti NIE rastú, ale umierajúci.
Máme za sebou mesiac s výsledkami ropy !!! Keď som zhruba pred mesiacom hovoril s Rickom
o mojej matke, navrhol mi, aby išla na 2. 90 -dňovú liečbu, a tak to plánujeme na začiatku
septembra. Medzitým jej dáme udržiavaciu dávku.
Wow! Od začiatku liečby vedela, že olej pôsobí na jej nádory, cítila, ako sa zmenšujú a
odchádzajú. Všetci sme vám veľmi vďační, že ste mi predstavili svoj dokumentárny nápad a
podelili sa o toto ošetrenie. Dnes večer som doma, ak máte čas na rozhovor. Navždy vďačná,
Cindy “
"Dobrý deň, milá Corrie ... Len som vám chcela oznámiť, že som olej, ktorý som dostal od mojej
matky, dal priateľovej priateľke, ktorá má rakovinu prsníka ... Trvala mesiac a je na ústupe ...
Niektoré rakovinové bunky sú mŕtva v nádore ... A doktorka bola užasnutá a pozitívna a zrejme,
ak nabudúce bude mať lepšie výsledky, začne s olejom niečo robiť. Som veľmi šťastný a
ďakujem Bohu, že mi umožnil poskytnúť tieto informácie o konopnom oleji tejto žene .. :)) Tak
som si prial, aby si moja mama mohla brať olej každý deň ... “
"Ahoj Rick, mám dobrú správu." Moja matka už psychicky nevydržala poznanie, že má rakovinu
prsníka, a tak sa podrobila operácii. Zjedla však 30 g dávky a pila niekoľko bylinkových čajov
od nejakého chlapíka, ktorý má všetky druhy liečivých bylín, a z týchto byliniek dala aj obväzy.
Každopádne, keď lekári vybrali túto rakovinu, nebola väčšia ako 7 mm a obsahovala 100%
tkaniva, iba 1% bolo aktívnych a zhubných a vo fáze umierania. Pozerali sa na to 3 lekári a
povedali, že niečo také nikdy nevideli ... Ak by teda bola dlhšie ako jeden alebo dva týždne bez
operácie, všetko by bolo preč. Teraz každý deň užíva olej jeden a pol gramu a teraz chápe, že
operácia bola úplne zbytočná.

Teraz je však oveľa pokojnejšia, pretože bola vydesená, takže sme ju nemohli prehovoriť o tejto
operácii ... ale teraz je všetko v poriadku a bylinky a olej tiež urobili svoju prácu. Každopádne,
hlúpi lekári jej dali 23 rádioterapií, ale ona povedala, že to neurobí a doktor povedal medzi
riadkami, že má pravdu. Je neuveriteľné, kam až títo lekári zájdu. Všetci ťa pozdravujú, Rick.
Ďakujem veľmi pekne za odporúčanie a ešte raz ďakujem Jindrichovi. ” Sasa
"Rick ... priateľovi práve odstránil mozgový nádor z hlavy ... má škvrny na pľúcach ... chcú, aby
mal chemoterapiu a ožarovanie ... bral by olej ako plytvanie pri chemoterapii a žiarenie? Vidieť,
ako sa má po odstránení mozgového nádoru, je pozoruhodné, je s 80 % lepší ako minulý týždeň s
tou vecou v hlave ... Chcem mu povedať, aby nerobil chemoterapiu a ožarovanie a nerobil olej,
ale nie je to tak. moja voľba ... “Sharon
- Sharon, zvýšilo by to jeho šance na prežitie. Ale v skutočnosti chemo spôsobí iba to, že potom
bude musieť zjesť 120-180 g oleja, aby odstránil škodu. Samozrejme, ak otravu prežije. Všetko
najlepšie, JB
"Pre všetkých, chuckleheads, ktorí si myslia, že Rick Simpson je podvodník, by ste mali vedieť,
že Michelle Aldrich práve vyliečila svoju rakovinu pľúc štádia 3 konopným olejom, ktorý
poskytli Valerie Corral a WAMM! Prečo nemôžu médiá a lekári začať hovoriť raz pravdu ?!
Konope lieči rakovinu, bohvie čo !!! A nezodpovední ľudia sa pokúšajú ututlať túto realitu, nie
ľudia ako ja a Tommy, ktorí chcú, aby svet poznal pravdu o kanabise a rakovine. “ Steven
"Ahoj všetci, mám skvelú správu. Manželka dostala v pondelok výsledok vyšetrenia PET. Po 6
kolách chemoterapie a jednej transplantácii kmeňových buniek mala rakovinu 5 rokov, potom sa
to stále vrátilo. Pred 6 mesiacmi mala urobiť ďalšiu transplantáciu, ale bola zrušená, pretože
nemohli nájsť žiadneho darcu. Začala teda na oleji. V pondelok nám lekár povedal, že rakovina
je preč. Ďakujem za olej, Rick. Ty si ten muž, ďakujem. " Luc
- Ďakujem, Luc. Lekárska dokumentácia by bola viac ako vítaná. Mala by držať udržiavaciu
dávku, ja by som zjedol čo najviac oleja, kedykoľvek to bude možné. Ak je to možné, držte ju
ďalej od ďalších skenov. Svedectvo videa na YouTube by bolo skvelé. Všetko najlepšie, JB
"Rok 2013 je preč a ja som rád, že môžem vidieť rok 2014, ktorý si lekári nemysleli, že môžem
vidieť rok 2013. Ale tu som stále nažive a dobre." Niekoľko ľudí, ktorých som niekoľko rokov
nevidel, povedali: Wow, stále žiješ! Áno, stále žijem, pretože som na zabitie nevyliečiteľnej
rakoviny mozgu GBM používal správny bylinný liek (konopný olej).
Ďakujem ti teda, Bože, že si mi ukázal cestu k uzdraveniu. A doktor Tiew Han za vaše schopnosti
v kraniotómii, tiež Rickovi Simpsonovi za zdieľanie vašich znalostí o tomto olejom odoslanom
Bohom a mojej manželke Cinimin Mansurovej za starostlivosť o mňa a mojim anjelom za vašu
pokornú pomoc a priateľom a mojej rodine za ich úžasnú prácu podporu a lásku. Bez vás
všetkých je nemožné ma znova vidieť zdravého. Cítim sa tak šťastne a požehnane. A áno, verím
v anjelov.
Všetko najlepšie všetkým do roku 2014, snažte sa nestresovať, byť šťastný a zostať zdravý. “
Elia
"Rád by som poďakoval (xxx) za olej, ktorý bol darovaný na moju rakovinu !! Odteraz sa v
mojom tele nenachádza žiadna rakovina !! Naozaj to funguje, ľudia, dôkaz je v mojej zdravotnej
dokumentácii! Ďakujem veľmi pekne a veľké rekvizity Slzám !!! ” Becky
"Palec hore Jindřichovi, mal úplnú pravdu v tom, že sa topická aplikácia nanáša priamo na kožu,
nie na obväz." Rozdiel bol ako noc a deň. " Roland
-- Samozrejme. Výborne fungujú aj tinktúry s 20-30-50% olejom, pretože sa ľahko dostanú pod
povrch. V niektorých prípadoch sú veľmi prospešné aj zmesi konopného oleja (alebo
bambuckého masla) a konopného oleja. Ale logicky, čím viac oleja sa dostanete priamo na ranu,
tým lepšie. JB
"Predtým som napísal, že sme mali úspech pri liečbe rakoviny prsníka." Teraz lekári povedali

pacientke, že jej výsledky sú také dobré, že musí ísť do práce. Pacientka povedala VĎAKA
BOHU a doktorka povedala, že mu musí poďakovať nie pre Boha a ja sa pýtam, za čo neurobil
nič, ale stále jej opakuje, že musí brať chemo a ožarovanie ... bláznivý doktor .. .
Ale posunuli sme to na ďalšiu úroveň, niekomu liečime tvár, pretože to bolo zničené tabletkami
pred 5 rokmi. Táto osoba mala veľké problémy s črevom a myslia si, že to bola najskôr rakovina
a dali jej silné tabletky, ktoré jej zničili tvár a boli ako žaba. Potom povedali, že to môže byť
Crohnova choroba a tak ďalej a tak ďalej.
Ide mi o to, že táto osoba sa pokúšala liečiť svoju tvár 5 rokov bez úspechu. Konopný olej si dala
na tvár 5 -krát a opäť nemôžeme uveriť tomu, ako teraz vyzerá jej koža. OMG, teraz je taká
šťastná, že môže byť opäť sama sebou.
Snažím sa odfotiť, ale každé 3 dni, ale pokožka sa zahojila tak rýchlo, že vám nemôžem ukázať,
ako vyzerala jej tvár predtým, ale s jej dovolením vám v nasledujúcich dňoch ukážeme jej staré
obrázky (iba pokožku tváre) a nový, aby ste ľudia videli rozdiel ... “Jasmin
"Som 39 -ročná žena s 2 -ročným ochorením na rakovinu prsníka." Tento olej je môj liek a liek.
Títo ľudia sú plní chamtivosti. Netušia, akú bolesť a trápenie prežívame my a naše rodiny. Len
sebecká chamtivosť. Karma. " Sally
"Dva týždne ... Doktor povedal, že mám v močovom mechúre 2-3 cm nádor." Chcel ma vziať
priamo na OR. Zmizlo to za menej ako 14 dní. Potvrdené CT vyšetrením. Diagnostikované 15.
februára 2, CT vyšetrenie bolo urobené 29. februára. Gersh
"Toto CT vyšetrenie bolo urobené 14 dní po tom, čo bol v mojom močovom mechúre pomocou
ďalekohľadu pozorovaný 2-3 cm nádor." Za pouhých 14 dní, pri použití iba esenciálneho
konopného oleja, nie je v močovom mechúre pozorovaný žiadny nádor. Konope iba ... 14 dní ...
preč. Zákonodarcovia, prosím, pochopte to. Neberte mi moje lieky. Nie je to len ďalší spôsob,
ako sa opiť. Tento liek mi zachraňuje život. “ Gersh
"Dobre ... dostal som správu o patológii." Nádor v mojom močovom mechúre sa zmenšil, než ho
vybrali. Doktor to naposledy videl, meral asi 2,5 cm. Keď ho odstránili, zmenšil sa na 0,5 cm.
Som zvedavý, čo na to povie tento lekár. “ Gersh
„Drahý Rick, Boh vám žehnaj! Za tie roky som stratil svoju matku, moju starú mamu, milované
tety a strýkov a priateľov na rakovinu. Najviac ma však zasiahla moja nádherná, inteligentná a
úžasná sestra Kim. V júli 2010 jej bolo 42 rokov diagnostikovaná rakovina pľúc v štádiu 4 a do
februára 2011 bola mŕtva. Neviem, aké liečebné postupy používala, pretože nikomu z rodiny
nepovedala, že zomiera, až kým nie je neskoro, a jej feťácky bývalý manžel vstúpil do jej
starostlivosti a rodinu uzamkol. O oleji som sa dozvedel až posledný mesiac a odvtedy som
usilovne pátral. Najprv som si myslel, že je to hadí olej, ako veľa iných vecí, ale zatiaľ som
uviedol 27 ľudí, ktorí tvrdia, že ním vyliečili alebo výrazne obmedzili rakovinu. 27 ľudí !!! A to
len na YouTube a online blogoch! Prial by som si, aby som o tom vedel v roku 1997, keď
diagnostikovali moju mamu, alebo v roku 2000, keď sa moja babička dostala z odpustenia, alebo
v roku 2010, keď mojej sestre povedali, aby išla domov a zomrela, alebo minulý rok, keď môj
brat -práve diagnostikovali rakovinu úst a hrdla a museli mu odstrániť a zrekonštruovať polovicu
tváre. Ale teraz áno, vďaka tebe. Boh vám žehnaj a vám všetkým, ktorých máte radi, a ďakujem
vám, že ste tak tvrdo pracovali na tom, aby bol tento úžasný liek dostupný pre všetkých. “ Denise
a ďakujem vám, že ste tvrdo pracovali na tom, aby bol tento úžasný liek dostupný pre všetkých.
“ Denise a ďakujem vám, že ste tvrdo pracovali na tom, aby bol tento úžasný liek dostupný pre
všetkých. “ Denise
- Milá Denise, čo mám povedať? Moju mamu zabili chemoterapiou kvôli včasnej malobunkovej
rakovine pľúc, takže presne viem, ako sa cítiš. Nič príjemné. Celý čas mal byť liek k dispozícii a
nebol len preto, že niekto chce zarobiť peniaze. C'est la vie, ale nie každý to bude pokojne
prehĺtať ako ja. Je to veľmi traumatizujúci zážitok, keď zistíte, čo všetko olej dokáže vyliečiť
alebo ovládať a čo všetko sa namiesto neho použilo.

Pošlite mi prosím zoznam týchto online posudkov, mohlo by to byť zaujímavé a nápomocné pre
ostatných, ktorí mali rovnako vymývaný mozog ako ja predtým, ako som stretol Ricka a
dozvedel sa o skutočnom stave vecí v oblasti „konvenčnej medicíny“.
Ďakujeme za vašu podporu a pomoc pri šírení informácií o tomto lieku. Po dva a pol roku práce
s Rickom môžem povedať len to, že správne vyrobený a použitý olej robí presne to, čo hovorí.
JB
"Ahoj Corrie! ÚŽASNÁ správa ešte raz. Môj priateľ ***** *****, s ktorým si hovoril a poslal si
ho do *** v Los Angeles, už asi 2 mesiace používa konopný olej a dnes si nechal urobiť lekárske
vyšetrenia a v jeho tele NIE JE VIAC RAKOVINY !!!!!!! VŠETKO JASNÉ!!!!!!! Je mi
nesmierne vďačný za to, že som mu o tebe povedal, a je vďačný za to, že si mu o ňom povedal
**** !!!
ĎAKUJEM navždy viac. Ste takí dobrí, že pomáhate všetkým týmto ľuďom, ktorých ani
nepoznáte, a zachraňujete životy po celom svete! Budem jazdiť do Los Angeles do práce s ****
a pokúsim sa zastaviť všetky moje hnačky a dostať ma z toalety, aby som chodil 60-80 krát
denne. Čo poviete na ďalšiu úžasnú správu? Toto veľmi milujeme !! ”
"Chcem sa dnes podeliť o komentár od svojho lekára. Už dlhší čas mám infekciu močového
mechúra a doktor lieči infekciu. Dnes sa z prvej ruky pozrel na kameru (nie je to žiadna zábava)
A zdá sa, že mám pozostatky hmoty (nádoru) močového mechúra, ktorá zomrela (jeho slová nie
moje) a spôsobuje pretrvávanie infekcie.
ZNOVU! JEHO SLOVÁ NIE JE MOJE; Doktor povedal: „Lekársku prax vykonávam viac ako
40 rokov a nikdy som nevidel zomrieť nádor na mieste bez nejakého vonkajšieho zásahu.“ Olej
odoberám a zapínam od marca, ale odkedy prišla moja úroda, olej som dvakrát dávkoval asi 6
týždňov. 8. októbra sa chystám na malú upratovaciu operáciu, aby som sa ubezpečil, že hmota je
preč (ak ju do tej doby neprejdem). O oleji som mal pochybnosti, ale ĽUDIA NEMÁM VIAC
DOUBTOV.
Mám dostatok materiálu z púčikov, aby som vytvoril asi 5 alebo 6 uncí oleja. Použitý materiál je
Sativa Blend Pineapple Kush, 25% THC. Nemôžem vám povedať, ako som zatiaľ spokojný s
výsledkami. Ešte som svojmu doktorovi nič nepovedal, pretože vo FLa vás potom nejaký Dr.
odmietne liečiť. Zatiaľ teda nič nevie. “ John
- Ale ty vieš viac než dosť, John. Gratulujem Pokračoval by som v užívaní oleja a chirurgiu by
som nechal na neskôr. Ak je to možné, žiadne ďalšie skenovanie. A tiež by som bral olej v
čípkovej forme, vždy chceš dostať olej čo najbližšie k boľavému miestu. Ak je to možné, pokúste
sa vyrobiť olej z viac ako jedného kmeňa, aby ste dosiahli najlepšie výsledky. Všetko najlepšie
vám, JB
"Úplný súhlas, JB." A zdôrazniť oneskorenie operácie. Akákoľvek invazívna práca na tele vnáša
do vášho systému infekcie. Prostredníctvom hlúpych návykov a úplného nerešpektovania ich
vlastných zázračných liekov máme teraz mäsoožravé baktérie odolné voči antibiotikám, ktoré sú
rozšírené vo väčšine nemocníc. RSO to vyrieši, ale čo chirurgické „riešenie"? Run from the Cure
hovorí za všetko. “ Tielman
"Pred 3 dňami sme liečili kamarátovi bazocelulárny karcinóm RSO." Dnes sme to skontrolovali
a takmer to zmizlo. Znova sme použili RSO a prikryli obväzom. Skontrolujeme to o ďalšie 3 dni
a očakávame, že zmizne, a to podľa výsledku za predchádzajúce 3 dni. Tento je po jeho pravej
ruke. Predchádzajúce rakoviny, ktoré sme mu vyliečili, boli na jeho ľavej ruke. Hurá, funguje to.
" Mark
-- Áno. Nerobili by sme, čo robíme, keby to tak nebolo. JB
"Volám sa George a rád by som vám poskytol svoje svedectvo." Vo veku 82 rokov, 22. decembra
2010, mi diagnostikovali rakovinu pažeráka. Bolo mi povedané, že budem mať 6 mesiacov až 2
roky života a možno budem potrebovať v určitom okamihu po ožarovaní vložiť hrdlo do krku,

aby som pomohol s prehĺtaním.
Pred diagnostikovaním som mal problémy s dýchaním a prehĺtaním jedla, mal som opuchnuté
obidve nohy a bol som unavený ľahkou aktivitou. Začiatkom roku 2011 som sa podrobil
ožarovaniu. V septembri 2011 som už ťažko prehĺtal a žul pevné jedlo. Mala som pocit, že sa
dusím. Moje jedlo bolo potrebné nakrájať na malé kúsky. Radšej som jedol kašovité jedlo a
namiesto toho sa chvil Boost. Tiež som zažil silný plyn v žalúdku. Plyn mi prerazil žalúdok ako
hrom a blesk. Začínala som pociťovať závraty, sťažené dýchanie, dýchavičnosť a potenie. Moja
rovnováha bola slabá a nemohol som sa veľmi dobre pohybovať. Bolo ťažké nosiť potraviny do
mojej suity bez dýchavičnosti a potenia.
Neskôr ma vážna epizóda závratov poslala do nemocnice a lekár mi nasadil druhú tabletku na
krvný tlak. Krátko po pobyte v nemocnici ma oslovil neznámy človek, ktorý mi ponúkol
konopný olej na liečbu rakoviny a presmeroval ma na webovú stránku Phoenix Tears, kde mám
získať ďalšie informácie. Zo začiatku som bol nesvoj a bál som sa užívať konopný olej, vždy
som si myslel, že konope je vstupná droga, ktorá spôsobí závislosť a privedie ma k iným tvrdým
drogám. Po skúmaní konopného oleja Ricka Simpsona som sa rozhodol, že sa idem liečiť. Počas
a po liečbe som si uvedomil, že konopný/konopný olej je „bránou“ k lepšiemu zdraviu.
Po mojej prvej dávke -1/2 ryžového zrnka konopného oleja som si hneď všimol, že v mojom tele
funguje.
• Cítil som, ako mi tečie telom od prstov k prstom na nohách.
• Zažil som pocit uvoľnenia, šťastia a zdokonalenia svojho humoru.
• Moje nohy boli pogumované, čo po 6 hodinách vybledlo.
• Dýchanie bolo pokojnejšie počas odpočinku a tiež počas spánku
• Po dňoch/týždňoch:
• Moje hromady/hemoroidy zmizli.
• Bolesť v ramene sa zmenšila
• Dýchavičnosť sa zmenšila.
• Od druhého dňa sa tvorba plynu a žalúdočných ťažkostí upokojili a stali sa pravidelnejšími a
pokračovali v liečbe.
•

Znížil som a prestal som užívať tabletky na krvný tlak, pretože môj krvný tlak bol príliš
nízky. Po vysadení tabletiek na krvný tlak sa môj krvný tlak normalizoval

•
•
•
•
•

Opuch oboch nôh a členkov bol výrazne znížený.
Znížil som chuť do jedla a reguloval svoju váhu - doteraz som schudol 26 kíl.
Zlepšila sa farba pokožky
Závrat zmizol
Srdcový tep sa zdá pravidelnejší a nie tak obťažujúci, pretože mám od narodenia
nepravidelný srdcový tep

• Pohyby čriev sa stali pravidelnejšími
• Zažite lepšie, pokojnejší spánok.
• Zlepšila sa rovnováha a koordinácia
• Dokáže sa lepšie obísť bez dýchania.
• V rozhovoroch sa stal výrečnejším
• Zmenil sa môj pohľad na veci a zlepšila mi náladu
• Zmenil sa môj pohľad na marihuanu
Vo všeobecnosti všetky symptómy, ktoré som zažil pred liečbou konopným olejom, zmizli.
Dokončenie liečby mi trvalo 3 1/2 mesiaca. Táto skúsenosť nebola taká nepríjemná. Bola to však
úprava, keď som zvýšil dávky, ale po dni alebo dvoch sa všetko upravilo. Viac -menej som
sledoval prírastky dávky, ktoré navrhol Rick Simpson.

Po 2 mesiacoch liečby bola moja návšteva onkológa prekvapujúca. Uviedol, že moja farba
pokožky vyzerá dobre, krvný tlak a tlkot srdca sú v norme, a pretože som nemal problém s
prehĺtaním, nebolo potrebné žiadne stintovanie. Tiež uviedol, že röntgen z predchádzajúceho
stretnutia vyzeral dobre a že sa nemusím vrátiť najmenej 6 mesiacov. Normálne som bol
naplánovaný na návštevu onkológa každé 3 mesiace ...
Verím, že konopný olej zabil môjho Raka. Vďaka všetkým ďalším zlepšeniam zdravia z
konopného oleja sa cítim ako nový muž. Som úplne ohromený zázrakom konopného oleja. Som
tak vďačný, že som sa rozhodol vziať konopný olej.
Konopný olej mi obnovil zdravie a predĺžil život. Ďakujem vám, Rick Simpson, Boh vám
žehnaj! Pokračujte v dobrých skutkoch! Som úplne presvedčený, že konopný olej môže
zachrániť život. Ďakujem." George
"Mini aktualizácia pre Georga ... Do dnešného dňa schudol +31 libier, teraz pred malou chvíľou
musel navštíviť svojho zubného lekára, pretože schudol (býval niečo ako 280 libier)." Naučil sa,
že teraz môže veľmi rýchlo schudnúť, ak chce, ale vyberá si zdravšiu nižšiu hmotnosť a životný
štýl), musel si dať zubné protézy znovu usadiť/upraviť. Jeho zubný lekár poznamenal, ako dobre
vyzerá a či je aj jeho farba lepšia.
Musím spomenúť, že George povedal, že sa mu stále dobre dýcha a že už nemá žiadne problémy
s dusením. Začiatkom tohto týždňa mal na večeru steak, zemiaky a zeleninu a jedlo mu klesá
oveľa, oveľa jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. zvyknutý pred svojou „liečbou“. Hovorí
nám, že začiatkom tohto týždňa navštívil svojho praktického lekára (pravidelného doktora) ...
Jeho lekár zvolal „WOW! Jeho doktor tiež povedal, že jeho farba sa zlepšila. George mi hovorí,
že neskôr svojmu lekárovi ukázal, koľko tekutín stratil v oboch nohách, a povedal mu, že si
myslí, že je takmer preč ... Potom doktor povedal: „George, už nemáš edém.“
Zaobstaral si nejaké staré lekárske informačné papiere a tiež mu bolo povedané (teraz), že by
mal/ mal by sa pokúsiť získať od svojho onkológa pri svojom ďalšom stretnutí (jún) svoj starý
röntgenový a CT obraz (na disku). Skúša sa dostať k svojmu onkológovi skôr ... teraz s pomocou
svojho praktického lekára. Pri tejto návšteve požiada o MRI. Teraz prešiel kus cesty ... avšak v
súčasnosti je jeho jediným skutočným problémom (inak hovorí, že by bol skvelý !!), že má od
narodenia nepravidelný srdcový tep a v poslednej dobe sa zvyšuje o niečo viac ako obvykle.
Neviem, či jeho chudnutie spustí jeho nepravidelný srdcový tep alebo vzrušenie z tejto udalosti,
ktorá mu zmení život, alebo čo to určite robí, viem len, že to chcem pre neho príliš pevné. Teraz
má odporúčanie navštíviť kardiológa ohľadom jeho srdcového tepu atď. Tiež sa nedávno jeho
farba ešte zlepšila, má viac červenú/ružovú tvár, jeho krvný obeh sa zdá byť ešte lepší. To je
zatiaľ všetko, čo som mohol dostať ... Mier 1 ”Sloboda
"Rick a Jindrich, moja tvrdá práca a oddanosť RSO sa konečne vyplatila." Slzy Ricka a Phoenixa
sledujem od roku 2004 a okamžite som veril v liečivé schopnosti oleja. Rozoslal som slovo a
100% som si za tým stál, aj keď sa ľudia smiali a označovali ma za blázna. Teraz som vyliečil 3
ľudí s rakovinou v terminálnom štádiu a môjmu poslednému pacientovi, ktorému vďačím za
veľkú zásluhu, že skutočne prešiel zdravotníckym systémom a odmietol všetku tam uvedenú
liečbu a mal zdokumentované, že na liečbu rakoviny používal RSO ... obe jeho pľúca boli plné
rakoviny a dali mu 3 mesiace života, keď mu prvýkrát diagnostikovali ... pred 5 mesiacmi. Dnes
je oficiálne bez rakoviny a v skutočnosti pribral 27 kíl. Lekári zaoberajúci sa rakovinou sú
unesení jeho zázračným uzdravením za pouhých 5 mesiacov, sotva im pomôžu, a v skutočnosti
tvrdia, že je zdravší ako teraz. Lol, jedol olej pred lekármi v nemocnici a nosil so sebou svetový
časopis Weed s článkom Phoenix slzy, ktorý ho ukazoval všetkým ostatným pacientom a šíril
správu o RSO. Čoskoro budem mať kópie všetkej nemocničnej dokumentácie, že mu RSO
vyliečilo rakovinu ... priamo v papieroch je uvedené, že na liečbu používal konopný olej. Čo
najskôr pre neho pripravím príbeh, aby som ho šíril ďalej, ako to len bude možné. Tiež viem o 25
ďalších ľuďoch, ktorí videli zázraky RSO na mnohé rôzne choroby a v súčasnosti pracujú aj na
vyliečení. .. slovo je vonku !!!! : ) V mene vyliečených a čoskoro mnohých ďalších v mojej
oblasti by som chcel povedať DAKUJEM, chlapci za vašu nepretržitú tvrdú prácu a oddanosť

znovuobjaveniu všeliekom ... Chlapci, záchrancovia života ... Doslova !! MIER A LÁSKA od PA
”Steve
"Ahoj, musím ti povedať príbeh o zázraku, ktorý sa stal včera." Mám priateľa a volá sa Shannon
O'Brien. Je 17 -ročná, ktorá prežila rakovinu mozgu. Už asi rok jej rastie neoperovateľný nádor.
Narástla jej takmer do celej veľkosti mozgu. Podelil som sa s ňou o RSO a včera jej výsledky
MRI ukázali, že nádor sa zmenšil takmer o polovicu. Berie to od 14. februára. Musíte pochopiť,
že to bola Zdravas 'Mária. Som veľmi vďačný, že môj duch našiel váš príbeh a mohol som ho
ďalej odovzdať. “ Nadine
"Môj priateľ bol za 4 týždne užívania konopného oleja úplne uzdravený z rakoviny čreva."
Lekári sa škriabu po hlavách, nevedia na to prísť. Tento muž sa mal 12. októbra podrobiť
radikálnej operácii, mal 10% šancu, že z operácie vyjde. 1. novembra mu lekári poskytli čistý
zdravotný stav. Sú to tí istí lekári, ktorí mu povedali, že na Vianoce by nežil. Hallelujah. Chváľte
Pána, že dal na túto zem túto mimoriadne liečivú rastlinu, aby uzdravil všetkých, ktorí majú
dostatočnú vieru, aby ju mohli používať. FUNGUJE TO." Sherrie
"No, cítim sa lepšie." Bol na RSO asi 30 dní pre nádor na mozgu a cukrovku. Hladina cukru v
krvi mi klesá. Pred 2 dňami som zastavil inzulín, pretože hladina cukru v krvi klesala príliš
nízko. “ Jeff
"Tiež sa vyčistilo štádium 1. rakoviny prsníka iného priateľa. Do dvoch týždňov som prešiel z
nádoru veľkosti golfovej loptičky na menší ako hrášok." 0,4 g dvakrát denne, surový olej. Ďalší
priateľ s rakovinou kože ho odstránil topickým roztokom vtieraným priamo na kožu.
Sám som sa zbavil infekcie a opuchu zlého zuba, vyčistil si pľúca po záchvate astmy a odstránil
som z pokožky dve funky škvrny, ktoré môžu alebo nemusia byť rakovinou ... nikdy som to
nekontroloval a ono je preč ... oops. Žiadna chemoterapia, žiadne žiarenie, žiadne vedľajšie
účinky, žiadny problém. “ Bruce
"Použil som olej, ktorý som vyrobil podľa Rickových video pokynov, a vyliečil som sa z
difúzneho veľkého lymfómu" B "buniek 4. stupňa, údajne" nevyliečiteľného "folikulárneho
karcinómu za pouhých 58 dní !! Od tej doby pokračujem vo výrobe oleja pre seba a ostatných a
videl som viac ako 10 potvrdených prípadov pľúc, prsníkov, prostaty, mozgu, hrubého čreva,
leukémie, pankreasu, pacienti sa sami liečia tmavozelenými olejmi !! Vyrábam olej z OBOCH
listov a kvetov kvôli špeciálnym protizápalovým zlúčeninám, ktoré sa nachádzajú IBA v
zelených listoch! V roku 1992 som prišiel o celé hrubé črevo. Z tenkého čreva som si nechal
vyrobiť „vrecko“, ktoré funguje ako bežné inštalatérske práce po dobu 20 rokov a ktoré by sa
malo odčerviť pred 7 rokmi! Podľa môjho gastroenterológa na PAMF; pripisuje ťažké použitie
kanabinoidov zdravému „vrecku“ „v lepšej kondícii ako pred 20 rokmi v deň, keď bol prvýkrát
vložený. "Počul rovnaké výsledky od mnohých ďalších pacientov, ktorí používajú kanabinoidy, a
teraz to odporúča svojim pacientom!" Craig
„Hej, hej, Rick Simpson Oil je úžasný !! Ďakujeme, že ste sa so svetom podelili o to, ako urobiť
tento úžasný liek pre všetkých. Nechal som moju priateľku Carmen, aby si vzala olej, keď jej
diagnostikovali rakovinu Hodgkinovho lymfómu. Už rok je ZDARMA RAKOVINA !!! A moja
Addisonova choroba je PONUKA bez stopy a lekári nedokážu vysvetliť, ako a prečo, pretože sa
to NIKDY nestalo. ALE môžem a ROBÍM !!! Cannabis CURES !!! ” Amy
"Dobrý deň, myslel som si, že sa s vami podelím o dobrú správu." Pacient s rakovinou, o ktorom
som vám hovoril predtým, nedávno prešiel skenovaním CAT. Neexistujú žiadne nádory !!! Na
hrudi mal nádor, ktorý bol veľký asi ako bejzbal. To a ostatné nádory sú úplne preč! Jediná vec,
ktorá zostáva, je nejaké jazvové tkanivo. On aj ja chválime Boha za tento úžasný liek. Konope,
úžasná rastlina, dar, ktorý nám všetkým dal Boh. Všetci by sme mali poďakovať Rickovi
Simpsonovi a obetiam, ktoré priniesol, aby si ľudia uvedomili, čo Božia rastlina dokáže. Pacient
získal späť 40 kíl, ktoré stratil. Vyzerá zdravšie a lepšie, ako som kedy videl. Som 100%
presvedčený a verím, že olej Rick Simpson, ak je vyrobený a používaný správne, môže liečiť
rakovinu. Teraz, po 12 rokoch boja s touto chorobou, tento pacient je bez rakoviny. Za to

môžeme vzdať iba svoju slávu Bohu.
Ešte raz ďakujem Rickovi za to, že je standup chlapík, ktorý pre ľudí priniesol veľmi veľké
obete. Už rok šírim správu o tom, čo dokáže RSO. Teraz som si 100% istý, že všetko, čo bolo
povedané vo vašich videách, je skutočne modré. Prijímam ďalšieho pacienta s rakovinou štádia 4
a som si veľmi istý, že do necelého roka sa zbavím rakoviny. Budem pokračovať v šírení
informácií, ako najlepšie viem. Tiež pomôžem čo najväčšiemu počtu ľudí. Pravda zvíťazí.
Ďakujem za všetko, čo ste urobili a stále robíte. S pozdravom, rast bohyňa ”
"Tento liek je TERAZ realitou." Minulý rok v decembri povedali matke, že má štvrté štádium
rakoviny pľúc. O 14 mesiacov neskôr vyzerá a cíti sa lepšie ako roky. Ďakujem vám, že máte
gule, ktoré sa držia vašej viery. “ CK
"DR. Rondeau mi pred Vianocami povedal, že táto čierna škvrna na mojom chrbte je melanóm.
Išiel som k nemu potom, čo začalo krvácať. Prišiel som domov a začal som si dávať púčikový
olej na chrbát a tiež som začal stabilne jesť olej. Trvalo to menej ako 2 týždne a miesto na
mojom chrbte sa vyčistilo a pokračoval som v jedení asi 2 uncí oleja. Sotva mám na chrbte stopu
a cítim sa fantasticky.
Philip mal tiež ročnú kontrolu a už viac ako rok je bez rakoviny. Hovorí sa tomu teda rakovina.
Nepotrebuje navštíviť lekára najmenej 3 roky. NEBRAL ŽIADNY CHEMO A ŽIADNE
ŽIARENIE, ZABRÁNIL NAPROSTO 4 OUNCY Z KONOPNÉHO OLEJA A STÁLE KAŽDÝ
DEN JE MALO KUS. NIE VEĽKÝCH ĽUDÍ ROPU Z BITOVEJ BOWELE. RICK je náš
hrdina. “ Flétnové drevo
"Môj priateľ a ja sme nedávno vyrobili váš olej a ponúkli sme ho dobrému priateľovi, ktorý mal
na nohe zle vyzerajúci melanóm." Vysvetlili sme, ako používať váš olej, a práve včera zavolal,
aby zvolal prekvapenie, že je úplne PONÚKANÝ! S čerstvým novým rastom pokožky pod ním.
“ Gwendolyn
"Je ťažké uveriť ľuďom, ktorí nemali šancu získať vzdelanie o liečivej sile konopného oleja ...
Žijem v oblasti, z ktorej pochádza Rick Simpson, a liečivú silu vidíme už 10 rokov." Lieči
rakovinu, cukrovku, svalové poruchy, bolesti zubov, obzvlášť zázračný liek na popáleniny
(musíte to vidieť, aby ste tomu verili).
Zatiaľ nie je nič, čo by sme videli, že by to nefungovalo, ak by sa bralo správne a pravidelne.
Zvlášť dobré na rakovinu kože, nevoľnosť, kŕče v žalúdku a čokoľvek, čo človek potrebuje.
Dobrý spánok. Konopný olej v živote nič nezbavuje stresu a väčšina našich vnútorných
problémov je spôsobená stresom. Tak tu to máte. Vela stastia vsetkym. Naozaj to funguje, len
tomu musíte veriť. Dôverujte Bohu a Rickovi Simpsonovi. “ Terry
"Viem len to, že som bol pripravený ísť, už som to nevydržal, vložil som sem svoj príbeh a môj
anjel vystúpil a pripojil ma k oleju RSO." Prestal som jesť a už pri niekoľkých ryžových zrnách
oleja som vo svojom vnútri cítil zmenu. Predtým som bol na gauči s vyhrievacou podložkou,
držal som nápoje. Ale na druhý deň som bol hore, v boxe na ľad a hľadal som niečo na jedenie,
osprchoval som sa. Pre niektorých to nie je veľký problém, kým nepríde čas, kedy sa nemôžete
dostatočne dlho sprchovať. Zostal som na tom, pribral som na váhe, začal som znova žiť,
skutočne sa mi vrátil život. Len ľutujem, že som o tom nevedel skôr, ako som mal operáciu. 56,
biela žena, obeť rakoviny prsníka Kathleen ”
"Matka môjho priateľa mala trikrát rakovinu prsníka." Marihuanu užívala pravidelne, ale lekár
jej povedal, aby ju neužívala, keď podstupovala chemoterapiu. Počúvala svojho lekára a
prerušila používanie marihuany, ale nikdy sa nepolepšila. Keď sa to tretíkrát vrátilo, lekára
ignorovala a počas liečebných procedúr používala marihuanu a naďalej ju používa
prostredníctvom oleja a požívatín Rick Simpson. Už 5 rokov je bez rakoviny a nemá žiadne
známky toho, že by sa to vrátilo! “ Duane
"Musím sa s vami a vašimi nasledovníkmi podeliť o túto vynikajúcu správu ... Pracovný priateľ
mojej manželky jej pred niekoľkými mesiacmi povedal, že rakovina pankreasu jej manžela sa

vrátila druhýkrát, moja žena a ja sme už vedeli o vašom RSO, takže sme dajte ich na svoje
stránky, aby ste sa o nich dozvedeli viac, atď., hneď na tom začal a včera sa vrátil do nemocnice
kvôli výsledkom jeho posledných testov, nemocnica mu do značnej miery hovorila, že opäť
potrebuje chemoterapiu, ale čo sa vlastne stalo, keď sa pozreli na výsledky, je to, že rakovina
bola rozhodne oveľa menšia, ako keď si prvýkrát všimli, že sa vrátila, v skutočnosti takmer
zmizla. Boli zmätení z toho, ako sa to môže zmenšiť (mali by sa dozvedieť o všetkých druhoch
medicíny, potom nielen o tých jedovatých). Povedali, že chcú odstrániť to, čo zostalo, ale poradil
som mu, aby pokračoval v rovnakých dávkach, aké robil predtým, pretože to malo očividne
pozitívny účinok, a neobťažoval sa nechať tých mäsiarov kdekoľvek v jeho blízkosti. Napriek
tomu som bol taký šťastný, že som sa dozvedel túto správu, a nemohol som sa dočkať, až vám to
poviem. :) “Mark
- Dobrá práca, Mark, riaďte sa tým, ako sa pacient cíti, skenovanie vo väčšine prípadov nie je
potrebné. Ak zje 120-180 g počas šiestich mesiacov, zdá sa, že sa nemá čoho obávať. JB
"Existujú tisíce zdokumentovaných dôkazov, že skutočne lieči rakovinu u ľudí, ktorí odmietli
mať s lekármi čokoľvek spoločné, iba ropu." Mal som rakovinu 4. stupňa. Mal som len tri
mesiace života a to bolo pred 14 mesiacmi. “ Tom
"Len aby som ťa informoval, tu je správa o mojom strýkovi Tomovi." Jeho nová hladina PSA je
0,1 a stabilná. Ďakujeme, že ste nám poskytli znalosti na záchranu jeho života. Bol v 4. štádiu
rakoviny prostaty. Snažíme sa urobiť svedectvo. Boh ti žehnaj." Sherri
"Odkedy sa zotavujem z ulceróznej kolitídy a rakoviny, môj gastroenterológ má teraz
VŠETKÝCH svojich pacientov na produktoch z kanabisu, pretože sú to najsilnejšie
protizápalové lieky, aké pozná ... a fungujú LEPŠIE AKO KAŽDÝ DROG, KTORÝ MÔŽE
PREDPISOVAŤ !!!" Craig
"Viem, že to lieči rakovinu ... Trikrát som vyliečil moju mamu a teraz je bez rakoviny." Mc Jay
"Drahá Lara, chcel som ti len rýchlo poslať správu, aby som ti poďakoval za všetko, čo robíš."
Sledujem vašu stránku už asi 6 mesiacov. (Prepáčte, toto je prvýkrát, čo hovoríme. Myslím, že
nie som príliš veľký hovorca.) Aj keď na vašej stránke len veľmi zriedka niekedy niečo poviem,
veľmi si vážim výskum, ktorý ste urobili, pretože ma viedol k tomu, že robím si vlastný
prieskum. Jedna z vecí, o ktorých som sa dozvedel, keď som začal sledovať vaše príspevky, bolo,
ako môže kanabis liečiť rakovinu. Toto sa mi stalo domovom, pretože moja matka je už asi rok
veľmi chorá na rakovinu pankreasu. Chvíľu bola naozaj zlá a my sme sa skutočne báli, že by to
neprekonala. Jedného dňa som si prečítal váš príspevok o konopnom oleji a rozhodol som sa
opýtať svojej matky, či by to neskúsila. Nikdy predtým nekonzumovala žiadne konope, ale v
tomto mieste bola ochotná skúsiť čokoľvek. Keďže žijeme v južnej Kalifornii, mohol som jej u
miestneho distribútora objednať dodávku konopného oleja na 3 mesiace. Prišli sme na to, že
chemoterapiu na niekoľko mesiacov odstavíme, aby sme zistili, či konope funguje samo. Je
prekvapujúce, že ste mohli vidieť, ako sa hneď zlepšuje. Cítila sa lepšie, dokázala lepšie jesť,
mala viac energie, ale dokázala sa dobre vyspať bez neustáleho prebúdzania .. Dokonca dokázala
prvýkrát prejsť po miestnosti bez pomoci chodca v r. mesiacov. Len pred pár dňami sme ju vzali
k špecialistovi, aby zistil, ako veľmi sa rakovina zmenšila. Od dnešného dňa užíva tento olej 2
mesiace a 2 týždne a ja s potešením oznamujem, že jej rakovina je takmer úplne preč. Lekár
povedal, že je to iba 5 PERCENT, ako kedysi. Keď som mu povedal, ako sa to stalo, doktor tomu
neveril. Naozaj si myslím, že si pomohol zachrániť život mojej mamy. Boj sa ešte neskončil, ale
je takmer na konci a teraz je celkom možné ho vyhrať. Táto správa je odo mňa a celej mojej
rodiny ... Ďakujem za to, čo robíš, Lara. Zo srdca vám ďakujeme. ♥ ”Dean
"Vážený CureYourOwnCancer.com, pred chvíľou som čítal o oleji Ricka Simpsona a rozhodol
som sa skúsiť ho vyrobiť." Marihuanu pestujem už veľmi dlho. Použil som niektoré zo svojich
najlepších púčikov a pripravil som prémiový konopný olej. Skúsil som to a neveril som tomu.
Bolo to také silné, že to bolo ako nič, čo som kedy mal.
Keď som to vyskúšal, vedel som o pacientovi, ktorý v tom čase bojoval s rakovinou (Hodgkinov

lymfóm) asi 11 rokov. Ponúkol som sa, že budem jeho opatrovateľom lekárskej marihuany, a
dodám mu ten olej bezplatne, pokiaľ bude brať olej podľa odporúčania. V tom čase bol pre mňa
cudzinec viac ako menej. Stretol som sa s ním asi rok predtým na stretnutí klubu súcitu a potom
som sa dozvedel, že má rakovinu. Naozaj som chcel zistiť, či olej dokáže vyliečiť rakovinu, ako
je uvedené v „Run from the Cure“ Ricka Simpsona.
Potom, čo sme sa s týmto pacientom dostali do kontaktu a predložili sme mu ponuku, podali sme
svojmu štátu náležité dokumenty a začali sme s liečením. Nastavili sme to tam, kde bude mať
rastliny v držbe, takže nakoniec bude schopný poskytnúť olej sám sebe. To bolo tiež súčasťou
dohody, že sa naučí, ako si pomôcť. Začali sme s liečbou. Spočiatku to bolo pre neho ťažké,
pretože olej bol taký účinný, a užiť ho trikrát denne môže byť dosť ťažké.
Po troch mesiacoch sa mu veľmi zmenšil nádor na hornej časti hrudníka. Po piatich mesiacoch
nádor úplne zmizol. Potom vošiel na skenovanie KOČKY. Výsledky vrátili, že je bez rakoviny!
Lekári sa pokúšajú vyliečiť jeho rakovinu už najmenej 11 rokov. Chemo, transplantácie kostnej
drene a pod. Stačilo asi pol kila prémiového púčika premeneného na konopný olej. Má svoje
výsledky skenovania CAT pred a po CAT (budú nám čoskoro poskytnuté). Vystúpil a verejne
hovoril s ľuďmi. V skutočnosti je teraz ošetrovateľom, ktorý pomáha iným pacientom s liečivým
konopným olejom!
Tento príbeh je skutočnou záležitosťou, nie BS, mám dve videá (obe vpravo), ktoré boli natočené
v miestnom konopnom tábore. Jedno video je len môj pacient. Druhé video je mojím pacientom
a svedectvami iných pacientov. Ja a môj pacient vzdávame slávu Bohu za tento zázrak. S
pozdravom GrowGoddess ”
"Pred rokom nám môj onkológ povedal, aby sme čoskoro kontaktovali hospic, rakovina hrubého
čreva sa vrátila do mojich pľúc a hrubého čreva, bola odstránená z hrubého čreva v roku 09 a z
pečene v 11. Môj manžel trval na tom, aby skúsili ešte jedno kolo chemoterapie keď som objavil
konopný olej, začal som brať olej v ten istý deň ako chemo. Môj nádorový marker bol 17.6. Po
JEDNOM ošetrení (a 2 týždňoch oleja) bol môj nádorový marker 10,6. Minulý piatok po 2
ošetreniach a 5 týždňoch oleja mám nádorový marker 4,8. Moja sestra mi povedala, že nevie, čo
robím, ale toto chemo nemalo priniesť tieto výsledky. Cítim sa lepšie ako dlho, pred dlhým
časom. “ Diane
"Skúsil som to, mal som rakovinu hrubého čreva, rakovina je preč !!!" Jean
"Drahý Rick, aj keď ťa nepoznám osobne, mám pocit, že by si bol členom mojej rodiny, pretože
tvoja úloha už bola dôležitá pre môj život a život v mojej rodine!"
Nikdy nebudem mať dosť slov, aby som vám poďakoval za váš záväzok pomôcť celému ľudstvu
v úplne nezištnom cieli. Žijem v Slovinsku a počul som, že tu budete koncom mesiaca a
nenechám si ujsť príležitosť poďakovať vám osobne za podanie ruky môjmu hrdinovi!
Mojej priateľke matke diagnostikovali takmer pred 3 mesiacmi 4 -fázový malobunkový
karcinóm pľúc (nádor veľký ako tenisová loptička v pravých pľúcach, s 2 metastázami na pečeni
a lymfatických uzlinách). Len pár mesiacov predtým, ako som mal to veľké šťastie, že som
narazil na vaše video „Run from the Cure“, a aj keď som vedel o mnohých výhodách lekárskej
marihuany, bol som šokovaný odhalením, ktoré sa vo vašom filme objavilo, a pamätám si, že
som si myslel „ak stane sa mi, že mám rakovinu, určite pôjdem po oleji. “ Potom sa to nestalo
mne, ale matke mojej priateľky, skutočne zvláštnej osobe, ktorú som vždy miloval, okrem
skutočnosti, že je mojou priateľkou matkou!
Rozhodli sme sa teda okamžite konať a ja som mal to šťastie, že som našiel všetku surovinu na
prípravu lieku! Hoci bola otvorená myšlienke užívať olej, začala aj s chemoterapiou, pretože v
tom čase mala taký strach, že urobí čokoľvek, aby sa tejto sračkovej choroby zbavila.
Najprv teda začala s chemom a deň nato začala aj s olejom. Už po 1 hodine od užitia prvej dávky
oleja mohla vidieť veľký anti-chemo efekt. Bolo to neuveriteľné, aj keď sme vedeli, že olej bude
pravdepodobne fungovať, nečakali sme také rýchle zlepšenie! Po 24 hodinách neustáleho

vracania a pocitu, že odchádza, sa začala cítiť lepšie z akéhokoľvek pohľadu (už žiadna
nevoľnosť, žiadna pachuť v ústach, veľká chuť do jedla, skvelý spánok atď.) A stále sa
zlepšovala. a lepšie do ďalšej chemoterapie.
Po 3 kolách chemoterapie a 35 ml oleja absolvovala prvé CT vyšetrenie a výsledky boli skutočne
povzbudivé. Veľký nádor na jej pľúcach bol teraz polovicou toho, čo bol na predchádzajúcom
CT, a z dvoch metastáz zostal iba jeden a bol menší!
V tomto období som tiež začal veľa skúmať endokanabinoidný systém a vlastnosti kanabinoidov.
A je neuveriteľné vidieť, koľko výskumov, štúdií a experimentov na túto tému existuje a
skutočne to vyzerá, že celá veda podporuje to, čo ste objavili takmer náhodou. V poslednej dobe
dokonca National Cancer Institute (of America) otvoril na svojich webových stránkach sekciu s
názvom „Konope a kanabinoidy“ a len pred mesiacom bola aktualizovaná o množstvo
dokumentácie o THC a rakovine.
Dôvod, prečo by som sa s vami rád stretol osobne (okrem toho, že vám musím poďakovať tak,
ako si to zaslúžite) je ten, že potrebujem pomoc, aby som presvedčil svoju priateľku matku, aby s
týmto nezmyselným chemoterapiom prestala, aj keď sa už lieči rakovina, jej veľmi škodí!
Vypočítal som, že 15. tohto mesiaca absolvuje 60 ml liečbu, ale 27. bude musieť ísť na 5. kolo
chemo (po ktorom bude nasledovať dokonca 6.!).
Aby ste pochopili, chcem sa jej vyhnúť, aby išla na chemoterapiu, keď už môže byť bez
rakoviny! Problém je v tom, že je známe, že malobunkový karcinóm pľúc reaguje dobre na
začiatku chemoterapie (alebo to aspoň hovoria lekári), a tak jej povedali, že skutočne nie je
prekvapujúce, aké dobré výsledky mala pri svojom poslednom CT vyšetrení ...
To, čo som jej navrhol, je urobiť ďalšie CT vyšetrenie predtým, ako pôjde na 5. chemoterapiu,
aby si bola istá, že chemoterapiu na čistom tele neurobí. Súhlasila, ale stále viem, že sa bojí ísť
proti tomu, čo hovoria lekári ...
Rozmýšľal som, či by bolo možné s vami súkromne stretnúť pred kongresom a pred jej 5. kolom
chemo. Som si istá, že bude nadšená, že sa s tebou stretne, a pravdepodobne by si dokázal nájsť
správnu argumentáciu a dať jej ten správny podnet, aby s chemoterapiou skončila!
Viem si predstaviť, že ste pravdepodobne preťažení všetkými druhmi žiadostí o pomoc, takže by
som úplne chápal, ak nemáte čas a energiu alebo sa dokonca chcete zapojiť do každého
osobného smutného príbehu, s ktorým sa stretnete na svojej ceste ... A nezávisle od vašej
dostupnosti. Ak sa stretnem osobne, budem vždy nekonečne vďačný za to, čo si pre mňa a pre
celý svet urobil!
Ďakujem z celého srdca. Prajem vám všetko najlepšie do života a dúfam, že sa jedného dňa
budete môcť vrátiť aj do normálneho života v normálnom svete! Rešpekt, xxx
PS Ak chcete zverejniť toto odporúčanie, urobte to, ale neoznačujte ma ani nepoužívajte moje
meno, pretože stále používame ropu a stále žijeme v krajine, kde vládne prohibícia, takže si
nemôžem dovoliť riziko prichytenia. V každom prípade vás budem informovať o vývoji liečby a
rád vám poskytnem úplný príbeh s dobrým koncom.
"Xxx, mala by jesť 120-180 g kvalitného oleja o šesť mesiacov rýchlejšie, ak môže." Už žiadne
chemo, už žiadne CT vyšetrenia, ak je to možné - obe sú karcinogénne a rozšíria rakovinu ešte
ďalej. Vytvorte čapíky, v ktorých je 0,2-3 g oleja (rozpustite kakaové maslo, pridajte olej,
premiešajte, nalejte do foriem, nechajte vychladnúť pri izbovej teplote) a nechajte ju používať
dva alebo trikrát denne okrem oleja, ktorý bude jesť ( ak ho môže užívať, ak nie, mierne znížte
perorálnu dávku). Olej by mala odparovať aj niekoľkokrát denne - kašeľ pomôže vyčistiť pľúca a
neskôr vykašliava aj nádory.
Pokiaľ ide o osobné stretnutie s vami, budeme viac ako radi, ale s tými, ktorí si chcú dať chemo,
zvyčajne urobíme veľmi krátky proces, nemrháme časom ich presviedčaním, rozhodnutie je na

nich. Z nášho pohľadu sú všetky potrebné informácie na našich stránkach a v Rickových
knihách. Ak by niekto prišiel a povedal, že chce vziať olej s chemom, ani by sme mu ten olej
nedodali, niekto iný by ho bez smrteľného chema viac ako rád zjedol. Každý rozumný človek
musí vedieť, že konzumácia jedu nie je dobré. Olej urobí oveľa lepšiu prácu bez chemoterapie.
Potom, každopádne, čím viac chemoterapie vezme, tým viac oleja bude musieť zjesť, aby
odstránila škody - ak chemoterapiu prežije, samozrejme, že to nikdy neviete vopred a každá
injekcia môže byť posledná. Prepáčte, že to hovorím, ale je to tak.
Takže, ako sa na to pozerám, mala by do nej vrážať olej a držať sa čo najviac od lekárov a ich
ošetrovania. Mala by zvýšiť pH svojho tela, jesť semená z dvoch jabĺk každý deň a potom zjesť
olej, vziať ho do čapíkov, odpariť olej a možno ho tiež použiť lokálne na hruď v alkoholovej
tinktúre alebo v zmesi s konopným semienkom olej alebo podobne. Najlepšie výsledky
dosiahnete jednoducho podľa pokynov na našich stránkach a v Rickovej knihe. Pozrite si aj
Rickove videá na YouTube - budete počuť do značnej miery tie isté vety, ktoré by ste od neho
alebo od nás počuli osobne, správa zostáva rovnaká - a je to „Drž sa ďalej od chemo a žiarenia“,
ako sa len dá. Všetko najlepšie, Jindrich Bayer ”
"Ako niekto, kto ako teenager prešiel chemoterapiou, vám môžem povedať, že to nie je žiadna
prechádzka parkom !!! Keď to cítim, môžem vám povedať, že sa pokúšame nájsť liek a prečo
neskúsiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ho našli menej bolestivými spôsobmi.
Poskytnutie jedu na zabitie jedu nie je vždy odpoveďou, vyskúšajte prírodný liek a uvidíte, čo sa
stane. “ Kostnica
"Musíme vidieť nejaké skutočné zmeny ... a rodičia by nemali byť nútení vpichovať do svojho
dieťaťa jed (chemo)!" Ak by ľudia skutočne vedeli, čo je to chemo, najskôr by uhádli, že si ich
vtiahnu do tela. Nehovoriac o tom, ak máte šťastie a porazíte rakovinu pri chemoterapii! Je to
hnusné! Čas prebudiť Ameriku a svet! “ 46/7 Boj o liek
"Ahoj Jindrich, včera som dočítal Rickovu knihu." Skvelé veci! Úprimne povedané, naozaj
nepotrebujem žiadne ďalšie dôkazy o skutočne magickej sile oleja!
Urobil som tiež niekoľko experimentov a každý deň objavím niečo nové, čo tento liek dokáže!
Úžasný! Je smutné, že aj keď som presvedčený, a aj keď je moja priateľka stále presvedčená, jej
matka sa akosi nedokáže úplne „pustiť“ ... a stále si nie je istá, či prestáva s hovnou chemiou ...
Neustále sa snažím predniesť dobré argumenty, ale nemôžem sa pre ňu rozhodnúť! Je to ona s
rakovinou a je jediná, ktorá sa môže rozhodnúť, čo so svojim životom.
Viem, že sa nakoniec aj tak vylieči, pretože do nej nalejeme toľko oleja, že nebude možné, aby
zomrela. Ale stále mám pocit, že je také hlúpe a nebezpečné hrať sa s týmito posranými
chemikáliami, najmä keď máte prístup k prírodnej medicíne, ktorá dokázateľne lieči rakovinu!
Čítal som o vašich skúsenostiach s rakovinou a zdravotným systémom ... Je mi skutočne ľúto
vašej straty ... a teraz lepšie chápem váš postoj k tradičnej takzvanej „medicíne“! “ Luigi
- Ahoj Luigi, ďakujem za pekné slová o knihe a je škoda, že si tým musíš prejsť. Je to jej voľba,
ktorú liečbu zvolí, ale ja by som sa k chemoterapii nepriblížil - stačí si pre ňu prečítať príbeh
mojej mamy, možno pochopí, že vziať jed nie je nikdy dobrý nápad, zvlášť keď nie je podložené
ani nevyhnutné. Jej šance na prežitie chemoterapie sa výrazne zlepšia, ak si vezme olej, ale
znova, prečo ešte viac poškodzovať svoje choré telo? Vôbec to nedáva zmysel. Všetko najlepšie,
Jindrich
"Priateľ ma posadil, aby som sa pozeral na Run From The Cure asi pred dva a pol rokmi a myslel
si, že to môže pomôcť mojej psoriáze." Olej sme vyrobili spoločne- prvýkrát pre nás oboch- do
troch týždňov, moja plaková psoriáza bola preč. Olej odvtedy vyrábam a prijímam. Ak požijem
každý deň a aplikujem olej lokálne v noci na jednotlivé škvrny, ktoré sa objavia náhodne,
psoriáza je veľmi kontrolovaná a takmer neviditeľná. Kvôli týmto skúsenostiam som skočil s
dvoma nohami a teraz vlastním prvý plne licencovaný obchod s marihuanou na lekárske účely v

Colorade. O rok neskôr môjmu otcovi diagnostikovali melanóm v štádiu IV- rozšírilo sa mu to
do pľúc a pečene. Jeho onkológ mu dal 3 až 12 mesiacov a povedal mu, aby bol pripravený na
hospicovú starostlivosť. Okamžite som mu nasadil režim RSO a o päť mesiacov neskôr jeho
rakovina zmizla. Preč. Najľahšia vec na svete! Ďakujem Rick, za opätovné zavedenie tohto
úžasného lieku do sveta! :-) “Erica
"Konopný olej lieči rakovinu." Som pacientkou rakoviny prsníka 3. stupňa a používam olej na
svoje liečenie. “ Adele
"Nie, chemo, žiadne žiarenie ... RSO a zmena stravy ... RSO mi vyliečilo rakovinu žalúdka bez
akýchkoľvek týchto sračiek ..." Dale
"Zvládol som to, podal som to svojmu 18 -ročnému synovi ... Teraz nie sú žiadne známky
rakoviny." Som vám veľmi vďačný, Rick Simpson. Mojmu synovi v októbri diagnostikovali
synoviálny sarkóm po odstránení nádoru pred biopsiou ... Bolo mu povedané, že rakovina tam
stále bude a môže sa rozšíriť do pľúc kvôli agresívnemu typu rakoviny, ktorou je ... Najnovšie
Výsledky testov, nemohli nájsť žiadne stopy po ich zmätku ... Konopný olej bol jednou z
mnohých vecí, s ktorými som ho začal takmer okamžite po diagnostikovaní. “ Amanda
"Môj blízky priateľ dostával morfín na bolesť nádoru na mozgu." Samotný morfín spôsoboval
závislosť, abstinenčné príznaky a počas používania to iba zhoršoval. Kanabis bol jediným
liekom, ktorý poskytoval úľavu od abstinenčných symptómov, depresie, bolesti a rakoviny. Tvoja
správa je to, čo zachránilo môjho priateľa. “ Jaspis
"Som tak nadšený z ropy." Tento posledný mesiac som o tom vôbec prvýkrát čítal alebo počul.
Som nadšený ... pán Simpson, mnohí z nás vám ďakujú za nezištnú a láskyplnú prácu, ktorú ste
urobili pre celé ľudstvo. Si moja definícia humanitárneho pracovníka !!! Od roku 1998 som
dobrovoľne pracoval v Hospici, videl som mnohých trpieť a zomierať, dokonca aj v náručí.
Myslieť si, že toľko z tohto utrpenia sa dalo zmierniť, je doslova skľučujúce ... “Cindy
- Určite je, najmä keď sa človek domnieva, že všetky informácie o „zázračných liečivých silách“
oleja Rick Simpson sú pravdivé. Správne vyrobený a použitý olej môže skutočne vyliečiť
rakovinu, cukrovku a tisíce ďalších stavov. Naozaj môže pomôcť pri bolesti, ktorej sa morfín
nedotkne. Skutočne omladzuje telo a obnovuje svaly. Myslím, že slovo myseľ ho úplne
nevystihuje. JB
"O MÔJ BOŽE. Práve som sa dozvedel od niekoho, komu dávam slzy Phoenixu a ktorý mal a
mám na mysli rakovinu obličiek. Po 90 dňoch užívania oleja najnovší PET sken ukazuje, že
nádory sú preč. To je neuveriteľné. Odkedy s ním pracujem, videl som Phoenix Tears mnohých
liečiť. Ďakujem, že mi pomáhaš pomáhať druhým uzdravovať sa. “
- Blahoželáme a ďakujem za pomoc druhým, Gregg. Už žiadne skenovanie, iba olej. Skenovanie
je karcinogénne, môže spôsobiť návrat rakoviny a kto to chce? JB
"Dobrý deň, milý miláčik Rick Simpson a Jindrich Bayer, dúfam, že sa máte obaja dobre a ste
šťastní." Vzhľadom na množstvo e -mailov, ktoré musíte dostať, som si istý, že si ma nepamätáte
spred niekoľkých mesiacov, a preto som uviedol naše predchádzajúce korešpondencie.
Mama žije a je veľmi zdravá! Povedať, že sme veľmi vďační, je podhodnotenie.
Pri diagnóze z februára 2012 (pankreatický adenokarcinóm štádia 4 s metastázami do pečene a
pľúc) bola jej prognóza 3 až 6 mesiacov s očakávaným závažným poklesom zdravia v tomto
časovom rámci. Namiesto toho je o 10 mesiacov neskôr nažive, šťastná a v poriadku.
Viem, že obaja ste proti chemoterapii a my tiež ... Ale keď povedali, že 3 mesiace, vrhli sme na
to VŠETKO vrátane chemo a hneď sme začali s RSO. Bolo nám povedané, že nikto nezostane
taký zdravý ako mama pri takom množstve chemikálií Gemzar, aké dostala. RSO ju za ten čas
muselo udržať zdravú.
Chemo sa zastavilo pred 6 týždňami, keď sa rozhodla, že cíti začiatky poškodenia

chemoterapiou. Teraz bola 6 týždňov mimo chemoterapie a cíti sa skvele.
Od jej diagnózy vo februári 2012, po počiatočnom vybudovaní, užívala gram RSO denne (zatiaľ
asi 300 gramov).
Najnovší sken vykonaný v pondelok 12-17-12 ukázal viac zmenšovania nádoru vrátane
dokumentácie, že niektoré nádory boli príliš malé na to, aby sa dali vizualizovať pomocou CT
vyšetrenia. Bola to neuveriteľná správa! Potom sme v utorok dostali výsledky z jej laboratórnej
práce. Keď sme dostali také dobré správy o skenovaní, boli sme šokovaní, keď sme sa dozvedeli,
že jej test nádorových markerov (CA19-9) sa zvýšil z 285 na 2100. Už ste sa s tým niekedy
stretli? Máte nejaké vysvetlenie, prečo alebo ako sa ukazovatele zvýšili? Máte vôbec nejaké
nápady? Nejaké návrhy? Táto otázka bola predložená viacerým tvorcom RSO, ale zatiaľ
neexistuje konečná odpoveď.
Tu sú jej doterajšie výsledky CA19-9. Normálna hladina je Menej ako 37. Pri počiatočnej
diagnostike vo februári bol vykonaný test nenádorových markerov. 4-30-12 ... 23,568; 5-30-12 ...
5,240; 6-18-12 ... 4,458; 8-8-12 ... 538; 10-8-12 ... 285 (posledné chemo bolo 10-29-12); 12-1712 ... 2100. Akýkoľvek váš príspevok bude mojou rodinou cenený! Veľa lásky, B ”
- Vážený B, CT vyšetrenia poskytujú obrovskú dávku žiarenia a to to mohlo spôsobiť, navyše
chemoterapia bola úplne zbytočná. Nechal by som ju, aby čo najskôr zjedla 180 g
najkvalitnejšieho oleja. Už žiadne CT vyšetrenia ani žiadne iné karcinogénne hlúposti, iba olej a
toľko, koľko unesie. Najprv musíte odstrániť škody z chemoterapie a žiarenia a bude to nejaký
čas trvať, iba to sťažilo prácu oleju. Ako dávať protijed pri pumpovaní jedu do jej žíl, to mi
vôbec nedáva zmysel. Všetko najlepšie, Jindrich Bayer
"Asi pred 4 týždňami ma oslovila žena s rakovinou prsníka a podarilo sa mi ju nasmerovať
správnym smerom." Má dosť výrazný nádor (myslím, že by mohla mať viac ako jeden.) A je
schopná to cítiť. Sú to len 3 týždne, čo začala olej a už nádor definitívne zmäkčuje. Nie je to zlé
po dobu 3 týždňov! Cítim sa pre ňu veľmi povzbudený a viem, že táto dáma bude ďalším
úspešným príbehom. Jedna láska." Corrie
"Môj otec má 89 rokov a na tvári má rakovinu kože." Trikrát som ho zobral do nemocnice, aby
tam mal nejaké vyrezané, čo ho otvára infekciám, nehovoriac o preberaní z domova dôchodcov a
späť, je to pre neho ťažké. Začal som s konopným olejom pred pár týždňami. Niektoré z nich
majú veľkosť môjho malého prsta od môjho palca. Ošetrených bolo 11, teraz sú 4 tie, ktoré majú
veľkosť palca veľkosti detského prsta. Oni len zomierajú a spadajú z pokožky uzdravení. Som
ohromený, rovnako ako všetky sestry a doktor. “ Steve
"Chcel by som len povedať, že som veľmi šťastný, že môžem oznámiť, že vyšetrovanie môjho
rakoviny môjho otca po druhýkrát po tom, čo prvý z nich ukázal škvrny na pľúcach, vyšiel úplne
čistý. Spustili sme ho na olej hneď, ako prvý ukázal škvrny. Konope mu zobralo pľúca a
vyčistilo ich! Povedali mu, že potrebuje Chemo. Boli sme proti a namiesto toho sme ho dali na
olej. Konope lieči rakovinu !!! Začal som tiež môj malý pomeranian na oleji, pretože má zrútenú
priedušnicu a vrodené srdcové zlyhanie. Od leta neužíval svoje pravidelné lieky a prvýkrát od
leta vôbec nekašľal (neustále kašľal a mával zuby aj na lieky, ktoré im dal lekár). Má viac
energie a darí sa mu lepšie, ako keď bol na liekoch. " Karen
"Lieči aj rakovinu krčka maternice!" Nemohol som si dovoliť liečbu (ani JEDEN ...) a rok som
chodil bez akejkoľvek lekárskej pomoci ... ale fajčil som takmer každý deň ... potom o rok
neskôr na ročnej skúške doktor a sestry boli odfúknutí ... nemohli nájsť VECI okrem mierneho
zjazvenia tam, kde bola rakovina ... Teraz som 100% bez rakoviny ... vďaka marihuane ... nie
lekári ... nie „medicína ”... nie ošetrenia ... ale kvôli čistej, bylinnej, PRÍRODNEJ rastline ... som
živým dôkazom ...
Lekári povedali, že som mal byť na rakovine úrovne 5 z toho, že by som bez akejkoľvek
liečby ... ale napriek tomu to bolo PREČO ... bez ich pomoci ... boli takí ohromení, že ma poslali
do ŠTÁTNEJ NEMOCNICE v LITTLE ROCK (UAMS) na ďalšie testovanie ... a UAMS

nenašli nič iné okrem mierneho zjazvenia ... povedali, že to bol zázrak ... Myslím, že to bola len
marihuana ... Už to legalizujte. .. pomáhať ľuďom ... nie je to to, o čom si ľudstvo POUŽÍVALO?
“ Monika
"Som veľmi vďačný, že David Triplett zverejnil svoje video ... video sa mi páčilo a bol to jeden z
príbehov, ktoré ma prinútili vyskúšať konopný olej na rakovine kože bazocelulárneho karcinómu
na čele ... ktorá je teraz preč!" ... Neprestávajte šíriť pravdu! “ Dee
"Konopným olejom som použil na liečbu bazaliómu na krku a tvári. ÚSPEŠNE. Toto je ideálna
rakovina, na ktorú je potrebné vykonať výskum. Je to dobre viditeľné voľným okom a všetky
zmeny, ktoré nastanú, sú ľahko viditeľné. Pokúsil som sa vyvolať záujem o to tu v USA, ale
federáli majú niekoho a zdá sa, že každý je na dotyk zjazvený na smrť. Pozrite sa, čo môžete
urobiť. " Joseph Siler (prvý príspevok o CANNABIS CURES CANCERS! Skupinu Facebook
spravuje Kane Slater, 7. januára 2010)
"Mám hrudku v stehne, bývala tvrdá, takmer 2 cm, teraz je menšia ako polovica veľkosti a
začína byť mäkšia (4 týždne)." Katri
"Práve som zistil, že som bez rakoviny, keď som bol na oleji 5 mesiacov v kuse !!" Mimi
Otázka: JB, máte niečo na liečenie určitých typov nádorov nazývaných „hemangioblastómy“?
Sledujem vaše príspevky, ako aj ostatné. NIKDY som nevidel liečbu tohto typu nádoru inak ako
excíziu. Mám ich veľa. Graeme
A. Nie osobne, určite sme nemali šancu liečiť všetky diagnózy známe človeku osobne, ale podľa
toho, čo som o tom teraz čítal, nevidím dôvod, prečo by olej nemal pomôcť. Pokiaľ viem, môžu
to diagnostikovať iba pomocou CT vyšetrení a ako sa na to pozerám, každý, kto robí CT
vyšetrenie, by mal potom zjesť najmenej 60 g oleja. A ak zjete tých 60 g pred operáciou, vo
väčšine prípadov som si istý, že chirurgický zákrok nebude potrebný, pretože nádory tam
nebudú. Olej by som teda určite vyskúšal sám. Všetko dobré, JB
"Skutočnosť, že placebo niektorých ľudí uzdravuje, je dôvodom na to, aby navždy opustili
medicínu a študovali umenie placeba." Keď hovoríte, že nikdy nerobíte placebo štúdiu, keď máte
účinný liek, máte pravdu, to by znamenalo smrť polovice vašich pacientov, chorých a krutých. “
Krištof
- Bolo by to skutočne choré a kruté, a preto to osobne neurobím. Ostatní môžu, ak chcú, ale ja
nie. Chcem, aby zdravotnícky systém začal používať olej ako placebo - ak preukážu, že
čokoľvek, čo chcú použiť, je bezpečnejšie a účinnejšie ako olej (a pre pacienta
zábavnejšie/príjemnejšie), potom môžu pokračovať a predať ho . Ak nie, tak nie. Myslím si, že je
to celkom jednoduché a veľmi racionálne. A tak to bude aj v budúcnosti, tak prečo čakať? JB
"Nikdy nie je neskoro prijať fakt, že kanabis je jednoducho medicína." Zároveň nie je nikdy
neskoro začať používať olej ako liek bez ohľadu na to, aký je váš stav alebo závažnosť. Pri
použití oleja je zvyčajne šanca pre pacienta alebo mu olej poskytne maximálnu kvalitu života až
do konca. A to je tiež veľa. “JB
"Keď pacienti, ktorí užili chemoterapiu, začnú používať olej, prvá vec, ktorú musí olej urobiť, je
detoxikácia tela." Niekedy teda trvá povedzme 120-150 g oleja, než začne útočiť na samotnú
rakovinu. Užívať chemoterapiu nie je dobrý nápad, najmä ak je to úplne zbytočné vzhľadom na
to, že lekársky systém vie o kanabise ako lieku na rakovinu už desiatky rokov. “JB
Otázka: „Terminál“ Pacienti s rakovinou: Začnete ich agresívne užívať 1 gram denne alebo ich k
tomu dopracujete zhruba týždeň? Rady zo skúseností?
A. Nie, vždy začíname s malými dávkami a do značnej miery sa riadime pokynmi. Samozrejme,
ak majú predchádzajúce skúsenosti s kanabisom a vedia, že sa nie je čoho báť, niekedy môžete
začať s vyššou dávkou. Ale nikdy neviete, ako bude pacient reagovať na olej, a navyše zvyčajne
užíva kombináciu rôznych liekov, takže by ste si mali dávať pozor a sledovať krvný tlak pacienta
atď. Všeobecným odporúčaním je riadiť sa pokynmi, tá menej formálna je - riaďte sa svojim

inštinktom a úsudkom a keď pacient „nemá čo stratiť“,
Neváhal by som im dať vysokú dávku, ak je to potrebné (akútna bolesť chrbta atď.). Gram
skutočne kvalitného oleja môže neskúseného používateľa dostať veľmi vysoko. Niekedy by bola
táto konopou indukovaná čiarka prospešná a som si istý, že sa tak či tak použije na anestéziu
pred chirurgickým zákrokom, ale práve teraz chceme vidieť pacientov zostať čo najviac v zóne
pohodlia. Dúfam, že som to dobre vysvetlil. Všetko najlepšie, JB ”
"Corrie, môj priateľ, pomohol si mi s ***. Dávam mu lieky na jeho neuroendokrinné nádory. Bol
na lieku 1 mesiac a začína sa to zmenšovať. Bolo to také veľké, že mu to tlačilo na brucho, ale
teraz je to až tak, že môže znova jesť a jeho lekár povedal, že nikdy nevidel taký rýchly a
zmenšujúci sa nádor. Vystrašilo ho to a všetka krvná práca sa vrátila do normálu, takže ďalší na
ceste k vyliečeniu a to je ÚŽASNÉ. A si ÚŽASNÝ a Boh je veľký. “
"Mám priateľa, ktorý má rakovinu mozgu a ja mám Cml." Olej funguje pre nás oboch !!! Môj
priateľ je v mojich očiach dôkazom, že tento olej je zázrak ... Predtým som pochyboval, ale teraz
nie! Vezmi si olej, FUNGUJE to! “ Tyler
"Minulý rok ma priateľ mojej matky požiadal, či by som mohol urobiť 6 -mesačný kurz
konopného oleja pre jej matku z kanabisu najvyššej triedy." Mala rakovinu krku. Olej som jej
vyrobil podľa rady Youtube a potom som ho poslal do Ruska. Použila prvý 6 -mesačný kurz s
úžasnými výsledkami a požiadala o ďalšiu 6 -mesačnú dávku, poslal som jej ďalšiu dávku a teraz
o 14 mesiacov neskôr je v dobrom zdravotnom stave. Robíš úžasnú prácu, Rick. Ďakujem."
Gareth
„Dobrý deň, volám sa Alysa Erwin a mám 16 rokov. V roku 2011 mi diagnostikovali
anaplastický astrocytóm 3. stupňa. My (moja rodina a ja) sme sa rozhodli použiť konopný
koncentrát. Michiganská univerzita nám povedala, že pravdepodobne neprežijem viac ako pár
rokov a samotná rakovina je nefunkčná, pretože je vo forme pavúka. Vlani v januári som išiel na
pravidelnú magnetickú rezonanciu na University of Michigan. Všetky nádory sú preč. “
"Zase mi diagnostikovali rakovinu." Tretí krát. Metóda 4 z kostí a pečene, od rakoviny prsníka.
Môj príbeh o rakovine sa začal takmer pred 7 rokmi. Som jedným z tých šťastných, ktorí prežili
množstvo chemoterapie, ktorej som vystavil svoje telo, nehovoriac o žiarení. Táto tretia diagnóza
ma presvedčila, že som pre to skončil; Myslím tým, kto prežije tento druh diagnózy ??
Išiel som teda hľadať zázraky a našiel som Ricka Simpsona. Bol som si istý, že tento chlap
nemôže hovoriť pravdu, a tak som sa pozrel hlbšie. Začal som sa spájať s ľuďmi v Michigane a
dozvedel som sa viac o oleji Rick Simpson alebo konopnom oleji a výsledku, ktorý prežívali
ľudia rovnako ako ja, čo bolo prežitie, odpustenie, vyliečenie !!
V tejto chvíli nemám čo stratiť, a tak som sa obrátil a požiadal o pomoc. Začal som prijímať
gram svojho lieku denne a pomaly som sa dopracoval k tomuto dávkovaniu. Odpočinok sa stal
veľkou súčasťou môjho dňa, presne to moje bojové telo potrebovalo. Jediným vedľajším
účinkom, ktorý som kedy zažil, bolo množstvo a úžasná kvalita spánku, ktorý som dostával. To
plus reguluje môj krvný tlak a bolesť je teraz pod kontrolou.
Pred necelým rokom mi diagnostikovali štádium 4 rakoviny kostí a pečene s nespočetnými
nádormi (toľko ich jednoducho prestali počítať), bolo mi povedané, aby som si dal do poriadku
veci. (To mi stále vyráža dych.) Rýchly posun vpred k dnešku a mňa delia centimetre odpustenie.
Môj PET sken minulý týždeň bol negatívny ... Negatívny! Nikdy predtým som nič také nemal.
To znamená, že neexistuje žiadna rakovina. Jediný dôvod, prečo nie som v úplnej remisii, je ten,
že pri skenovaní mačiek je na kostiach niekoľko tieňov, ale pokračujem v liečbe a aj tie čoskoro
zmiznú. Toto nie je nič iné ako zázrak, nespočetné množstvo nádorov na pár tieňov, ktoré sa
neobjavia ani na PET skenovaní.
Ľudia môžu povedať, že buďte opatrní so slovom liek ... Ale myslím tým, je to tak. Som tu a
každým dňom som zdravší a John mi pomohol dostať sa tam. Vzal ma k sebe, keď som mu
zavolal a požiadal o pomoc. On a jeho skupina si našli čas a sadli si so mnou, aby sa presvedčili,

že mám vzdelanie o závažnosti tohto lieku a o záväzku, ktorý je potrebný pre všetky naše časti,
aby to bolo možné. Pre mňa a pre teba je to otázka života a smrti. Dúfam, že to každý berie tak
vážne! Na tento liek budeme odkázaní celý život.
Michiganský konopný klub sa postaral o moje potreby v oblasti medicíny a vzdelávania. Toto je
vážna skupina a potrebujú vážnu podporu, požehnajte ma, John Roberts, vaše obete ma udržali
pri živote. Pomôžte im teraz, aby mohli aj naďalej pomáhať mnohým. Ďakujem!!"
- Táto aktualizácia bola odoslaná pred niekoľkými mesiacmi a teraz je v plnej úľave.
Michiganský rakovinový projekt
"Som 68 -ročný muž, ktorý žil v tom, čo som považoval za normálny zdravý život, bez väčších
problémov a udržiaval sa každoročnou chrípkou a prehliadkami." Moje telesné funkcie boli v
poriadku a všetko sa zdalo v poriadku, kým som sa jedného rána neprebudil s hroznou bolesťou
žalúdka.
V domnení, že ide o slepé črevo alebo kýlu, ma manželka previezla na pohotovosť. Asi o 2
hodiny neskôr, 15. augusta 2012, som absolvoval núdzovú operáciu a na hrubom čreve mi bol
odstránený nádor spolu so 14 lymfatickými uzlinami. O týždeň neskôr sa moje vnútro rozlomilo
a otrávilo ma to, čo viedlo k druhej operácii.
Začal som sa cítiť lepšie o 4 dni neskôr, bol som na nohách a pomaly som sa vracal a začal som
krvácať. Späť na operáciu číslo 3 a o deň neskôr mal ľahký infarkt.
Krátko po tom - 33 dňoch na JIS - ma prepustili a chystal som sa OSTOMY BAG. Taška bola u
mňa 8 mesiacov a reverzná operácia bola vykonaná bez komplikácií. Chirurg povedal, že
rakovina sa nerozšírila za uzly.
Napriek tomu ma pochodovali na onkologickú kliniku a začali diskutovať o chemo a žiarení ako
o „následnom opatrení“. Povedali štandardný protokol. BULLSHIT povedal, že ja! Moje telo
nebude vyžarovať ani ho viac otráviť chemoterapiou alebo žiarením. Onkológ na rakovinovej
klinike sa nehádal a načrtával kontroly každé 3 mesiace počas jedného roka, čo znamenalo CT
vyšetrenie a vyšetrenie krvi.
Získal som materiál podľa plánu Ricka Simpsona a vyrobil som RSO. Podľa všetkých pokynov
pre extrakčný proces a použitia rozpúšťadla Nafty som pridal hotový olej do injekčných
striekačiek a začal som ho prehltávať dvakrát denne, vždy malé množstvo.
Absolvoval som svoje 4. sledovanie na rakovinovej klinike a uviedli, že CT vyšetrenie
NEUKAZUJE nič, čo by naznačovalo prítomnosť RAKOVINY. Odber krvi ukázal hladinu CEA
na 1,4, ale čo, sakra, každý má v sebe rakovinovú bunku alebo dve. Považujú čokoľvek 5+ za
príčinu znepokojenia. Teraz pripravujem ďalšiu dávku a budem ju denne užívať ako preventívne
opatrenie.
KAŽDÉMU, kto teraz trpí rakovinou, navrhujem, aby ste urobili to isté. Nemáme NIČ stratiť a
všetko, čo môžeme získať. “ Gerry
"Je príliš neskoro zachrániť niekoho, kto má štádium 4 a už má kožu a kosti a už nevie takmer
chodiť zo straty síl?" Tumble
"To nikdy nie je neskoro. Pri použití tohto oleja bolo videných mnoho zázrakov. Ak ich to
nemôže zachrániť, prinajmenšom to uľahčí ich utrpenie bez tvrdých vedľajších účinkov liekov.
Všimnite si toho, že ak začnú s vysokými dávkami, bude veľa spánku, kým sa nevytvorí
tolerancia. Je to veľmi silné. " Nick
"Som dvojnásobný bojovník proti rakovine prsníka." Rád by som bol živým dôkazom, že vaša
ropa pomáha zachraňovať životy. “ Michelle
"Aj ja, bez rakoviny štítnej žľazy !!" Michelle
„Dawn: Hovorte o mne, čo chcete, znevažujte ma, súdte ma ... Váš argument je neplatný! Toto je

posledný sken, ktorý mama kedy dostane !!! CANNABIS zabíja RAKOVINU!
Stacy: V akom štádiu bola tvoja mama? Viem, že ste to už raz písali, ale zabúdam. To je hneď
úžasná správa !!
Dawn: Stacy, bol to malobunkový karcinóm pľúc štádia 3. 5 nádorov s malými metami do
horného lymfatického systému.
Debbie: To je také fenomenálne! Nikdy som nepočul o nikom, kto by liečil malú celu, dokonca
ani so všetkými bežnými protokolmi. To je pozoruhodné! Nielenže si zachránil život svojej
mame, ale zachrániš tým aj ďalšie životy, pretože je to dôkaz, že konope funguje. Ďakujem
veľmi pekne za zdieľanie tohto!
Dawn: Debbie, ona urobila všetko, konopný olej - chemo - žiarenie, ALE bolo vyliečené
predtým, ako boli vykonané jej chemo a radiačné ošetrenia, takže odmietla zostávajúcu liečbu a
zostala s olejom ... Čo stále užíva a bude KAŽDÝ DEŇ zvyšok jej života!
Steve: hovorí, že „toto je najviac kompatibilné s postradiačnými zmenami“. Mala radiačnú
terapiu?
Dawn: Steve, áno, ale nikdy nedokončila ... Doktor má podlahu! “
“Pacient: Linda V., Dátum služby: 16.11.2013, Procedúra: CT hrudník S KONTRASTOM
Vykonalo sa CT hrudníka ... Porovnanie sa robí s predchádzajúcim CT hrudníka zo 7. augusta 13
INDIKÁCIA: Jedná sa o 64-ročnú ženu s anamnézou rakoviny pľúc ...
ZISTENIA: Existuje zvýšená intersticiálna zmena a zhrubnutie interlobulárneho septa ... čo je v
porovnaní s predchádzajúcim vyšetrením lepšie ... Neexistujú žiadne jednoznačné uzliny
mediastinálneho mäkkého tkaniva ani mediastinálna adenopatia. Neexistuje jednoznačný dôkaz
axilárnej lymfadenopatie alebo hilárnej lymfadenopatie. Okrem postradiačných zmien v
mediálnom aspekte pravého horného laloku nie sú preukázané žiadne ďalšie parenchymálne
pľúcne opacity alebo podozrivé pľúcne uzliny. Priedušnica a hlavné priedušky sú patentované.
Neexistuje žiadny pleurálny výpotok. Veľkosť srdca je normálna. Neexistuje perikardiálny
výpotok. Vizualizované časti hornej časti brucha nie sú nápadné. Neexistuje žiadna fokálne
agresívna lucentná alebo sklerotická kostná lézia.
Dojem: Zlepšenie postradiačných zmien v pravom kopci a mediálnom aspekte pravého horného
laloku. Neexistujú žiadne jednoznačné dôkazy o opakujúcich sa alebo reziduálnych ochoreniach.
“
"Olej zvrátil všetky poškodenia žiarením a neuveriteľne sa uzdravil ... Lekárska marihuana ma
zachránila a drží ma mimo 5 lekární." Prišiel som o pravú obličku kvôli chemoterapii a začína sa
zmocňovať tam, kde ma bolí mať na sebe kožu ... a do niekoľkých minút po konzumácii olejov v
tinktúre spôsobím, že záchvaty prestanú a zostanú preč celé mesiace ... Úžasné a to je len jeden z
olejov, ktoré zvrátili poškodenie nervov v mojich očiach spôsobené chemoterapiou na miesto,
kde mi diagnostikovali glaukóm, a pri mojej poslednej návšteve len pred 6 mesiacmi
nevykazoval žiadne známky glaukómu a môj zrak je lepší, keď liečim ... "Tereza
„Moja teta s glioblastómom štádia 4 prešla z invalidného vozíka na chôdzu už po troch dávkach!
Jej ľavá strana bola paralyzovaná viac ako mesiac. Teraz však plne funkčné !! Tak vzrušený!"
Nicolette
"Pracoval som v kolektíve a mnoho rokov som mal rakovinu kože na ľavej ruke, pretože som ju
počas jazdy zavesil von z okna." Teraz viem, že mi nikto nemusí veriť, ale začal som na to dávať
olej RSO každý deň a prisahám, že je to preč. Trvalo to niekoľko mesiacov, ale je to naozaj preč,
kde je už roky. “ Randy
"Toto zmenilo môj život po tom, ako mi bola diagnostikovaná CML (chronická myelogénna
leukémia) pred takmer rokom, a pozrel som si video Run from the Cure o tom, ako konopný olej
vyliečil terminálnych pacientov s rakovinou. Som živým dôkazom, že to funguje. Zmenilo to

moju hladinu rakoviny. Ešte nie som vyliečený, ale dúfajme, že jedného dňa môžem čoskoro
povedať, že som prežil, takže pokiaľ ste neprešli míľu v koži žiadneho pacienta s rakovinou,
nezačnite narážať na niečo, o čom nič neviete. “ Denise
"Verím. Mojmu priateľovi diagnostikovali 3 druhy rakoviny. Dostal 3 týždne života. Teraz, o 2
roky neskôr, je už na 1 druhu a robí dobre. “ Sandra
"Môj brat mal lymfóm, žalúdok, metastázujúci do chrbtice." Drogy, ktoré mu dali, ho držali hore
celú noc každú noc a deň a celé týždne nikdy nespal ani nejedol. Jedna gramová pilulka oleja a
18 hodín spí a naje sa do sýtosti. O týždeň neskôr je už 78% bez rakoviny. Doktor bol zmätený.
Nepovedali sme mu to, pretože bol v nemedicínskom stave, ale kanabis zachránil jeho i náš
život. Teraz o rok neskôr MY BROTHER BEAT LYMPHOMA! Nikto to nerobí ... bez konope. “
Errl
"V súčasnej dobe mám štádium 4 rakoviny." Mám za sebou abláciu a resekciu pečene a tiež
chemoterapiu folfox. Použil som olejové a nádorové markery od 1200 do 3. Všetci zdravotnícky
tím hovoriaci o NSD. Žiadne známky choroby. " Jim
"Zbavil som sa 5 svojich nádorov pomocou konopného oleja ... bolo zaujímavé vidieť, ako sa
doktori tvária, keď nemohol nájsť 5 pôvodných nádorov ... kam zmizli?" Záleží na tom?
Ďakujem vám konopný olej. ” Kelly
"Pred chvíľou som mal veľkú liekovku." Dala by som si kvapku denne. Osoba, ktorá mi ho dala,
ho pýtala späť. Nakoniec to dal žene, ktorá bledla od rakoviny. Nemohla jesť, piť, nieto ešte žiť.
Vážila necelých 70 libier. Môj priateľ jej dal olej ... voila! Začala jesť, piť a pokračovala v boji ...
úspešne. Pevne verí v liečivé vlastnosti kanabisu. “ Tara
"Dnes som sa dozvedel o mužovi, ktorému som daroval veľkú čiastku." V krku mal rakovinový
nádor. Od začiatku apríla 2013 je úplne podávané tuby. Manželka chorého muža volá v slzách.
Po 4 týždňoch užívania oleja 2 -krát denne je to preč. Úplne preč ... Zjedol tuhé jedlo ... Žiadne
nové liečebné postupy ani nové lieky, iba RSO. Podeľte sa o znalosti, zachráňte život. “ Jared
"Dean: Moja teta používala chemoterapiu." Rovnaké výsledky. Mŕtvy.
Stephen: Ospravedlňujeme sa za tvoju stratu. Videl som konopný olej, ktorý z krstnej matky
vytiahol rakovinu kože. Myslím, že to musíš ešte stihnúť skoro. Som si istý, že konope pomohlo.
“
"Práve som dostal správu, že môj 16-ročný pacient, ktorý MAL non-Hodgkinsov lymfóm, je
JASNÝ! Nádory zmizli, laboratóriá sú normálne. “ Janet
"Dostal hovor od nevyliečiteľne chorého pacienta." Teraz sa lieči s RSO niekoľko mesiacov.
Rakovina čreva. Doktor Ted jej zostal niekoľko mesiacov života. Jindřich Bayer, s potešením
môžem oznámiť, že pri poslednom doktorte appt. Jej daroval najlepší vianočný darček. Povedal
jej, že nemôžem nájsť žiadnu rakovinu, a možno budeš žiť !!!! To je vianočný darček. Ďakujem
Ježiš !!!! Nikdy nehovor nikdy ... “Raymond
"Mal som dvoch priateľov, ktorí prežili rakovinu tým, že robili známy olej Simpsons!" Jeden mal
rakovinu pľúc a dostal 6 mesiacov života, žije už 7 rokov a druhý dvakrát prešiel rakovinou,
posledný bol rakovinou vaječníkov a s potešením môžem povedať, že pred 2 týždňami už
rakovina nebola! Oba razy použila konopný olej !! “ Vicki-Jane
"Rickovu stránku sledujem asi rok, odkedy moja mama diagnostikovala malobunkový karcinóm
pľúc." Diagnostikovali jej ju v marci minulého roku a krátko nato začala s chemoterapiou. V lete
vydržala chemoterapiu a ožarovanie hrudníka a bola veľmi chorá, pretože rádium jej pálilo hrdlo,
takže nemohla prehĺtať/jesť atď. Bola hospitalizovaná takmer dva mesiace. Potom mala nejaké
mozgové žiarenie (preventívne, bleh:/) celý ten čas, čo sme dlho skúmali a začali sme cestu, aby
sme všetko spojili a vyrobili od nuly vlastný olej. Čo sa nám podarilo -áno!
Takže po jej prvých dvoch dňoch žiarenia mozgu z nej veľmi zle ochorela, a tak sme sa rozhodli,

že začne s olejom (október). Od prvej dávky sa nikdy neobzrela späť !!!! Preplachtila zvyšok
mozgových radov a ohromila lekárov, že nemá migrény ani silné vracanie alebo stratu pamäti
atď.! Ona lietala!
Takže po jej kontrole v októbri to ukázalo veľké zníženie pľúcneho nádoru, ale stále to tam bolo.
V januári ju chceli opäť vidieť, aby rozhodla o ďalších krokoch. Tak sme pokračovali v
novembri a decembri a podávali sme jej iba olej a žiadne ďalšie ošetrovanie. Na Vianoce mala
menší útlm a dva týždne upadla do depresie a vracala, ale vrátili sme jej surové vegánske
smoothie a pšeničnú trávu a ona sa naozaj vybláznila a vyzerá žiarivo. Jej veľká kontrola po jej
posledných skenoch bola včera, hádajte čo ... Moja mama je BEZ RAKOVINY !!!! Zmizlo
to !!!! Aké úžasné to je !!!! ” cez Janet
"Asi pred 6 mesiacmi mojej mame diagnostikovali terminálny rakovinový metastatický melanóm
so 6 nádormi na oboch pľúcach." Lekári nám povedali, že chemoterapia a ožarovanie nič
nezmôžu, a povedali, že majú novú liečbu, ktorú majú za následok, že niekoľko rokov bola
úspešná v zastavení rastu nádorov a možno aj v rozšírení jej života. Začali sme s novou liečbou a
vedľajšie účinky boli hrozné, tak sme s tým prestali. Asi o týždeň neskôr môj priateľ spomenul
váš dokument na Youtube Run from the Cure.
Potom, čo som to sledoval, som sa rozhodol, čo by mohlo pokusom uškodiť? Hej, ak to nebude
fungovať, aj tak umrie. Aby som to skrátil, mamička požíva olej asi 3 mesiace a pred 2 dňami sa
podrobila vyšetreniu a 5 zo 6 nádorov je ÚPLNE preč a posledný z nich má polovičnú veľkosť.
Nedokážem slovami vyjadriť vďačnosť za vaše informácie a záchranu života mojej mamy. Je
strašné myslieť na všetkých ľudí a deti na svete, ktorí trpia a umierajú, keď to všetko dokáže
napraviť jednoduchou rastlinou. Teraz som odhodlaný šíriť informácie ďalej a možno vypestovať
niečo vlastné a vyrábať olej pre ľudí, ktorých poznám a ktorí potrebujú pomoc. Ešte raz ďakujem
a prajem veľa šťastia v budúcnosti so všetkým. ” cez Janet
„Rakovina vaječníkov, 5,5“ nádor, 90 dní života, rozšírenie do žalúdka ... Požitých 90 gramov za
38 dní. Už žiadna rakovina. Majte všetku dokumentáciu, ktorej by ste museli veriť, ale ľudia
stále nie! Boh vám žehnaj, St. Simpson, že nám pomáhaš udržať si našu mamu !!! ” Larry
"Mám niekoľko úžasných správ, ľudia." Jeden z mojich Peepsov na východ jeden dal,
počítajte ... JEDNA tuba oleja priateľovi, ktorý mal okolo krčnej tepny omotaný masívny nádor.
Jednoducho to ignoroval, nechal si narásť dlhé vlasy a schoval ich, pretože boli stále väčšie a
väčšie. Jeho brat, lekár, nevedel, čo má robiť, pretože pacient odmietol chemoterapiu/ožarovanie.
Keďže to už nemohli ignorovať, pred 2 dňami ho vzali na operačnú sálu, kde mala byť rozsiahla
operácia. Zúčastnilo sa niekoľko špecialistov/ chirurgov, pretože to bude veľmi nebezpečná, dlhá
a komplikovaná operácia. Pokúsili sa odstrániť nádor čo najviac a museli mu vziať žilu z nohy a
transplantovať ho na krk. Otvorili mu krk a nádor VOILA bol úplne zapuzdrený a oddelený od
krčnej chrbtice. Doslova siahli a vytiahli to! Lekári sú ohromení a chcú podrobnú správu o
všetkom, čo urobil. Ľudia, to nebude dlhý zoznam. Len odšťavujte a JEDNU tubu oleja. “ Corrie
"Olej je úžasný !! Moja priateľka mala cysty na vaječníkoch ... jednu podstúpila operáciu a o
mesiac neskôr bola späť, aby zistila, že má viac! Uplynul mesiac a zdvojnásobil sa a bolo jej
povedané, že ak sa niečo vráti, urobia núdzovú operáciu! Jej chlap jej vyrobil olej ... užívala ho 3
týždne ... na počudovanie, keď išla na ďalší ultrazvuk, bol takmer preč !!! “ Jolie
"Pred 1 rokom mi dnes niekto veľmi blízky povedal, že má smrteľnú rakovinu. Povedali mu, že
mu zostáva 8 mesiacov života. Do 5 dní som mu dal trochu konopného oleja, aby som ho zjedol
a zjedol polovicu oleja s veľkosťou zrna ryže. Do 6 týždňov došlo k zmenšeniu jeho nádoru a
neexistovali žiadne známky šírenia tak, ako by to povedali.
S potešením môžem povedať, že nádor mal veľkosť veľkého grapefruitu a dnes má veľkosť
žaluďa. Konopný olej mu zachránil život. Bude pokračovať v jedení oleja, kým nezmizne.
Nielenže lieči jeho smrteľnú rakovinu, ale má tiež úžasný vplyv na jeho zdravie. Bol
prediabetický a obézny a teraz má perfektnú hmotnosť a je šťastný ako kedykoľvek predtým!

Povzbudzujem všetkých, aby sa pozreli na terapiu konopným olejom. Pozrite si video -> RICK
SIMPSON „UTEČTE OD CURE“ na Youtube ... Možno vám to zachráni život alebo niekoho
známeho. Daj im dar života! “ Jose

Dôkaz
"Rick Simpson Oil má úplnú vedeckú dôveryhodnosť, ak sa obťažujete čítať vedeckú literatúru"
Robert Melamede, alias Dr. Bob
"Inhibícia dráhy prežitia buniek vedie k defosforylácii Bad a translokácii tohto proteínu Bcl-2 do
mitochondrií a následne k apoptóze." Hmmmm, laické podmienky prosím ??? ” Šanca
- To znamená: „Konope zabíja rakovinové bunky,“ šanca. JB
Otázka: Prečo by som mal očakávať, že lekári budú podporovať tvrdenie, že kanabis lieči
rakovinu?
A. Pretože lieči rakovinu a to je všetko, čo k tomu patrí. THC spôsobuje apoptózu, takže
prekvapivo spôsobuje apoptózu pri všetkých rakovinách. Prečo? Pretože dekarboxylovaný olej
sa pri požití v správnom množstve nejako dostane do všetkých buniek v tele. Endokanabinoidný
systém reguluje imunitný systém, takže keď imunitný systém funguje správne, môže bojovať aj s
rakovinou. Nič moc, naozaj, je to skutočne ofenzívne jednoduché.
Správne vyrobený vysokokvalitný olej je v každom prípade najlepšou šancou, ktorú pacient má
(v niekoľkých život ohrozujúcich prípadoch bude možno potrebná operácia). A ak viete o
možnosti liečby, ktorá je bezpečnejšia, účinnejšia a pre pacienta zábavnejšia ako olej, povedzte
nám to. Žiadny nie je.
Pozrite sa, čo hovoria Mechoulam a Pacher: „Zápal/poranenie tkaniva spôsobuje rýchle zvýšenie
lokálnych hladín endokanabinoidov, ktoré zase regulujú signálne reakcie v imunitných a iných
bunkách modulujúcich ich kritické funkcie. Zmeny hladín endokanabinoidov a/alebo expresie
receptorov CB2 boli hlásené takmer pri všetkých ochoreniach postihujúcich ľudí od
kardiovaskulárnych, gastrointestinálnych, pečeňových, obličkových, neurodegeneratívnych,
psychiatrických, kostných, kožných, autoimunitných, pľúcnych porúch až po bolesť a rakovinu a
moduláciu CB2. Receptorová aktivita má pri týchto patológiách obrovský terapeutický potenciál.
“ http: //www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/21295074
A ako to všetko robíte? No s olejom. Ak je to potrebné, vyvážite úrovne alebo ich preťažíte. Olej
môžete jesť, potrieť ho, odpariť a vziať do čapíkov. Medzi týmito štyrmi metódami môžete nájsť
spôsob, ako pomôcť každému pacientovi na tejto planéte. Neskôr budú lekári do nádorov
vpichovať olej a zmenšovať ich v rekordných časoch (doma sa to neodporúča).
A prečo som navrhol rakovinu kože (alebo diabetické vredy alebo popáleniny)? Pretože vidíte,
čo sa tam deje, a zvyčajne ich netrvá dlho, kým ich vyliečite olejom, vo väčšine prípadov
maximálne niekoľko týždňov. Potom si jednoducho uvedomte, že to isté, čo sa stane po topickej
aplikácii na vašu pokožku, sa stane vo vašom tele, keď požijete olej. Opäť útočne jednoduché,
ale to je na konci veľmi presné vysvetlenie. A potom sa vráťte k tomu, čo napísal Mechoulam:
„Zmeny hladín endokanabinoidov a/alebo expresií receptorov CB2 boli hlásené takmer u
všetkých chorôb postihujúcich ľudí, od kardiovaskulárnych, gastrointestinálnych, pečeňových,
obličkových, neurodegeneratívnych, psychiatrických, kostí, kože, autoimunitných, pľúcne
poruchy súvisiace s bolesťou a rakovinou a modulácia aktivity receptora CB2 má v týchto
patológiách obrovský terapeutický potenciál. “
- Keď to všetko viem, okamžite sa chystám modulovať svoju aktivitu na receptore CB2. JB
"Vyliečilo ma to z rakoviny ... Mozog štvrtej fázy ... Takže áno." Kryštál
"Povedať, že lieči rakovinu, je dosť nebezpečné a iluzívne precenenie inak platného bodu, ktorý

si zaslúži ďalší výskum." Ale nie, nie, nie. Konope rakovinu nelieči. V súčasnosti neexistuje
žiadny definitívny a skutočný liek na rakovinu a iba množstvo domýšľavých lekárskych,
stravovacích a psychologických snáh môže prispieť k zníženiu rizika úmrtia na rakovinu.
Konope rakovinu nelieči a pacienti to musia vedieť. “ Davide
"RSO zabíja rakovinu, kamarát ... Fajčenie, nie, ale RSO áno." Kevin
"Pomôžeš mi tu, prosím, kamarát ...?" Jeff
„V prvom rade je„ rakovina “čokoľvek od cysty po neuroblastóm, takže„ liek na rakovinu “je
generický, iluzívny a nešpecifický. Konope má potom veľmi dobrý účinok na duplikáciu buniek,
čo určite pomáha, ale nie systematicky lieči nádory. Opäť platí, že každý typ rakoviny je iný a
kanabis vykazuje nejakú pozitívnu odpoveď na rakoviny prsníka, ktoré sú karcinómom typu o,
široko a veľmi účinne liečené aj konvenčnou medicínou. Ako už bolo povedané, som úplne za
legalizáciu kanabisu, ale aj keď som veľmi otvorený alternatívnym terapiám, musím zistiť, že s
týmto pompéznym tvrdením nesúhlasím. ” Davide
"Jindrich Bayer, pomôž, prosím !!!" Kevin
"Tvrdenie, že kanabis ukazuje pozitívnu odpoveď v boji proti určitým druhom nádorov, je
tvrdenie, ktoré môžem akceptovať." Davide
- Davide, prijmi čokoľvek, čo chceš, to je v poriadku. Áno, o oleji Ricka Simpsona je k
dispozícii veľmi málo tvrdých údajov, ale je to len kvôli korupcii zdravotníckeho systému a ich
majstrov peňazí. To sa veľmi skoro zmení, keď Colorado a Washington začnú poskytovať svoje
údaje. Navyše, Izrael a Holandsko začínajú testovať ropu teraz, Česká republika sa
pravdepodobne čoskoro pripojí.
Pokiaľ vieme a z našich praktických skúseností s tisíckami pacientov, zdá sa, že olej funguje na
všetky druhy rakoviny oveľa lepšie ako čokoľvek, čo v súčasnosti dodáva zdravotnícky systém.
Ak chcete dôkaz, urobte si olej a nájdite niekoho s rakovinou kože a sledujte, čo sa stane, keď sa
naň olej nanesie. Všetko najlepšie, JB
„Vyrobte si to sami, pýtali sme sa Ricka, kde to môžeme získať, a po chvíli sme si to uvedomili,
pretože žijeme ďaleko od Ameriky a kvôli finančným obmedzeniam nemôžeme nikam cestovať,
len sme si video pozreli asi 100 -krát. , prakticky si to zapamätal, našiel od miestneho
poskytovateľa konope a kúpil ryžovar, alkohol, dokonca aj teplomer, aby si bol istý teplotou.
Bolo to jednoduchšie, ako sme si mysleli, VYROBILI SME SI TO SÁM, môj priateľ to už berie
4 dni ... Počkáme a uvidíme. Čítali sme lekárske časopisy a sledovali mnoho dokumentov, všetky
ich zistenia sú rovnaké (klinické skúšky vykonávané na UCLA, Harvard ...) - olej zabíja
rakovinové bunky! Preto sme sa rozhodli to urobiť, pretože koniec koncov nikdy nemôžete, kým
to neskúsite! “ Ioanna
"Skutočnosť, že placebo niektorých ľudí uzdravuje, je dôvodom na to, aby navždy opustili
medicínu a študovali umenie placeba." Keď hovoríte, že nikdy nerobíte placebo štúdiu, keď máte
účinný liek, máte pravdu, to by znamenalo smrť polovice vašich pacientov, chorých a krutých. “
Krištof
- Naozaj by to bolo choré a kruté, Christopher, a preto to osobne neurobím. Ostatní môžu, ak
chcú, ale ja nie. Chcem, aby zdravotnícky systém začal používať olej ako placebo - ak preukážu,
že čokoľvek, čo chcú použiť, je bezpečnejšie a účinnejšie ako olej (a pre pacienta
zábavnejšie/príjemnejšie), potom môžu pokračovať a predať ho . Ak nie, tak nie. Myslím si, že je
to celkom jednoduché a veľmi racionálne. A tak to bude aj v budúcnosti, tak prečo čakať? JB
„Ahoj, Kim, vyzývam ťa, aby si dokázal, že kanabis ako netoxický liek na záchranu života
je„ rétorika “. Veľa šťastia s týmto. Zvykla som si, aby to znelo rovnako ako ty. Potom som sa
rozhodol, že touto „rétorikou“ vyfúknem diery, pretože TO MUSÍ BYŤ BULLSHIT ... chlapče,
mýlil som sa. Mám na mysli ZMRTU ZLE. Vedecké 100% ŽEHLIČKOVÉ FAKTY nemôžete
poprieť. Ja by som to nedokázal a ty to tiež neurobíš. FAKTY sú FAKTY a toto je FAKT, Kim.

AMA a Big Pharma sú ZLOČINY. Vedome nechali tento nádherný dar od Boha démonizovať a
klamať o ČISTÝCH ZISKOCH! Nechali členov tvojej rodiny trpieť a zomrieť, Kim. Ak si
myslíte, že tieto petrolejové chemikálie, ktoré predávajú, sú medicína, zamyslite sa znova.
Chcete objaviť nejakú „rétoriku“, porozprávajte sa so svojim Dr., porozprávajte sa s Americkou
rakovinovou spoločnosťou, Porozprávajte sa so svojimi výrobcami jedových piluliek. Vezmite
prosím na vedomie, Kim, KAŽDÁ pilulka, ktorá tvrdí, že je „bezpečná“, NIE JE! Nájdite mi
takú, ktorá nie je TOXICKÁ, ale JEDNA! Napriek tomu tu máme NIE TOXICKÚ ZELENINU,
ktorá produkuje NAJPLATNEJŠÍ liek na ZEMI a ktorý je dokázaný na vyliečenie chorôb, a naši
„zdravotnícki pracovníci“ a vláda uznali za vhodné, aby nám túto zeleninu, ktorá zachraňuje
život, odoprela a umožnila nám trpieť a zomrieť. vo väzení, aby boli veci v spoločnosti ešte
bezpečnejšie ... Chcete hovoriť o „RETORIKE“ ??? Dúfam, že vám tento príspevok otvorí oči
PRAVDE. Ak nie, RIP Kim, neexistuje žiadna nádej pre teba a tvoj druh, máš „nedostatok
klinického endokanabinoidu“. Pozrite sa na to, je to pravda. " Dan Napriek tomu tu máme NIE
TOXICKÚ ZELENINU, ktorá produkuje NAJPLATNEJŠÍ liek na ZEMI a ktorý bol dokázaný
na vyliečenie chorôb, a naši „zdravotnícki pracovníci“ a vláda považovali za vhodné poprieť
nám túto život zachraňujúcu zeleninu, ktorá nám umožňuje trpieť a zomierať. vo väzení, aby boli
veci v spoločnosti ešte bezpečnejšie ... Chcete hovoriť o „RETORIKE“ ??? Dúfam, že vám tento
príspevok otvorí oči PRAVDE. Ak nie, RIP Kim, neexistuje žiadna nádej pre teba a tvoj druh,
máš „nedostatok klinického endokanabinoidu“. Pozrite sa na to, je to pravda. " Dan Napriek
tomu tu máme NIE TOXICKÚ ZELENINU, ktorá produkuje NAJPLATNEJŠÍ liek na ZEMI a
ktorý je dokázaný na vyliečenie chorôb, a naši „zdravotnícki pracovníci“ a vláda uznali za
vhodné, aby nám túto zeleninu, ktorá zachraňuje život, odoprela a umožnila nám trpieť a
zomrieť. vo väzení, aby boli veci v spoločnosti ešte bezpečnejšie ... Chcete hovoriť o
„RETORIKE“ ??? Dúfam, že vám tento príspevok otvorí oči PRAVDE. Ak nie, RIP Kim,
neexistuje žiadna nádej pre teba a tvoj druh, máš „nedostatok klinického endokanabinoidu“.
Pozrite sa na to, je to pravda. " Dan Chcete hovoriť o „RHETORIKE“ ??? Dúfam, že vám tento
príspevok otvorí oči PRAVDE. Ak nie, RIP Kim, neexistuje žiadna nádej pre teba a tvoj druh,
máš „nedostatok klinického endokanabinoidu“. Pozrite sa na to, je to pravda. " Dan Chcete
hovoriť o „RHETORIKE“ ??? Dúfam, že vám tento príspevok otvorí oči PRAVDE. Ak nie, RIP
Kim, neexistuje žiadna nádej pre teba a tvoj druh, máš „nedostatok klinického
endokanabinoidu“. Pozrite sa na to, je to pravda. " Dan
"Môj manžel má pravdu." Mám 4 PET skeny, ktoré to dokazujú. Keď som bol ťažký na olej,
moje nádory odchádzali ako šialené. Keď som musel znížiť svoju dávku, boli stabilnejšie ako
zmenšujúce sa. Mám viditeľné dôkazy, že to funguje. " Mária
"Znie to ako podvod, ako zarobiť peniaze." Naozaj si myslíš, že mi zákon umožní pestovať
konope na výrobu oleja? Získaj skutočného frajera. Mám leukémiu a neverím ani slovu tomu, čo
hovoríte. Váš šialený podvodník, ktorý sa modlí za chorých, by mal byť uväznený. Ak ste si istí,
že to funguje, urobte niekoľko skutočných klinických skúšok. Mnoho krajín vám to umožní.
Nepoužívajte ospravedlnenie FDA pre Lame Ass! “Steven
- Steven, čím skôr sa dostaneš na olej, tým lepšie pre teba. Neobviňujte ma z nedostatku
vedeckých štúdií o rope, naozaj. Ak by zdravotnícky systém skutočne robil to, čo má, iba týchto
osemdesiat svedectiev by bolo všetko, čo by museli vidieť na vykonanie všetkých tých desiatok
alebo stoviek tisíc štúdií, ktoré bude potrebné vykonať.
Rick a ja si skutočne nemôžeme dovoliť vykonávať všetky tieto štúdie, je to nad rámec nášho
rozpočtu a nemôžeme ich vykonávať legálne a spôsobom, akým ich chceme viesť, takže je
skutočne na ostatných, aby svoju prácu vykonali teraz. Pokiaľ viem, existujú štáty, kde je
povolená lekárska marihuana, neviem, prečo ešte nevykonali štúdiu. Napríklad na rakovinu kože,
ktorá by sa vykonala za niekoľko mesiacov, iba s lokálnym použitím oleja. Ale zdá sa, že sa to
nestane, alebo o takýchto štúdiách neviem.
Existujú však vedecké dôkazy, ktoré potvrdzujú všetko, čo hovoríme, stačí si urobiť prieskum,
skontrolovať PubMed a prepojiť body sami.

Dúfam, že to uspokojí vaše vedecké potreby a dúfam, že sa na olej dostanete skôr, ako budú mať
vaši lekári šancu zabiť vás svojim chemickým jedom, ktorý by nikdy nebol povolený, keby bol
testovaný v riadnej a etickej lekárskej štúdii. JB
"Vedci dospeli k záveru:" Tu uvedené údaje sú prvé, o ktorých sme si vedomí, že demonštrujú
kritickú úlohu receptorov CB1 (kanabinoidných) a endokanabinoidov v etiológii PTSD u ľudí.
Ako také poskytujú základ, na ktorom je možné vyvinúť a overiť informačné biomarkery
zraniteľnosti PTSD, a tiež usmerniť racionálny vývoj ďalšej generácie liečebných postupov
založených na dôkazoch pre PTSD. “
Nečakajte však, že federálni predstavitelia pomôžu posunúť tento proces ďalej. V roku 2011
federálni správcovia zablokovali vyšetrovateľov na Arizonskej univerzite vo Phoenixe, aby
vykonali placebom kontrolovanú klinickú štúdiu schválenú FDA s cieľom vyhodnotiť používanie
kanabisu u 50 pacientov s PTSD. Vedecká integrita? Nie, pokiaľ ide o marihuanu. Nie zďaleka. “
- Neobviňujte nás, prosím, za nedostatok lekárskych štúdií o kanabisovom oleji. Čím skôr si
uvedomíte, že áno, existuje skupina ľudí, ktorí skutočne ovládajú tento svet a že jednoducho
urobia čokoľvek, aby oddialili návrat kanabisu, tým lepšie pre vás. To neznamená, že konopnú
medicínu nepresadíme, znamená to len, že to bude trvať dlhšie, ako je potrebné alebo očakávané.
JB
"Pevne verím v ropu." Syn môjho manžela mal leukémiu, lekári mu dávali 4 mesiace. Žil 2,5
roka kvôli oleju, ktorý prijal v jablkovej omáčke. Vďaka Rickovi Simpsonovi !!! Boh ti žehnaj."
Terri
„4 dni bez toho, aby si dostal novú prácu. Žiadne vedľajšie účinky, výbery a nehryznutie hlavy
ľuďom! Tu je váš prieskum, lol. Šíriť slovo! Potrebujeme toto. Vďačíme za to ľudstvu, aby bol
svet lepším miestom. Toto je začiatok :) “Christina
"Vlani v apríli, potom, čo som bol 5 rokov bez rakoviny prsníka, mi znova diagnostikovali."
Tentokrát to bolo štádium 4, terminálne s metlami na chrbtici, rebre, lymfatických uzlinách,
hrudnej kosti a prsníku. V zásade mi bola ponúknutá paliatívna starostlivosť a bolo mi povedané,
že sa pokúsia udržať ma pred prílišnou bolesťou ... ísť domov a vybaviť si svoje záležitosti. Mal
som veľké bolesti a stále predpisovali ďalšie a ďalšie toxické lieky proti bolesti s VEĽMI
škaredými vedľajšími účinkami (Percocet, hydromorfón a dexymethason). Na týchto som
nemohol fungovať.
Môj manžel začal čítať tieto veci na internete a ja som bol prinajmenšom skeptický, ale zistil
som, že vyskúšaním som doslova nemal čo stratiť. Žuvanie veľmi malého množstva Bielej
vdovy 3x denne. Minulý týždeň som dostal správu, že moje kostné metly úplne zmizli. Dnes mi
bolo povedané, že MRI ukazuje VÝZNAMNÉ zmrštenie nádorov mäkkých tkanív. Teraz nie
som taký skeptický a cítim sa skvele, žiadna bolesť. “ Julia
"Lieči rakovinu, som živým dôkazom." Fáza 4 kosti a pečene sa stretáva s nespočetnými
nádormi, použila olej a teraz som bez rakoviny. “ Laura
"Ahoj Jindrich, včera som dočítal Rickovu knihu." Skvelé veci! Úprimne povedané, naozaj
nepotrebujem žiadne ďalšie dôkazy o skutočne magickej sile oleja! Urobil som tiež niekoľko
experimentov a každý deň objavím niečo nové, čo tento liek dokáže! Úžasný!
Je smutné, že aj keď som presvedčený, a aj keď je moja priateľka stále presvedčená, jej matka sa
akosi nedokáže „pustiť“ úplne ... a stále si nie je istá, či prestáva s hovnou chemiou ...
Neustále sa snažím predniesť dobré argumenty, ale nemôžem sa pre ňu rozhodnúť! Je to ona s
rakovinou a je jediná, ktorá sa môže rozhodnúť, čo so svojim životom.
Viem, že sa nakoniec aj tak vylieči, pretože do nej nalejeme toľko oleja, že nebude možné, aby
zomrela. Ale stále mám pocit, že je také hlúpe a také nebezpečné hrať sa s týmito posranými
chemikáliami, najmä keď máte prístup k prírodnej medicíne, ktorá dokázateľne lieči rakovinu!

Čítal som o vašich skúsenostiach s rakovinou a zdravotným systémom ... Je mi skutočne ľúto
vašej straty ... a teraz lepšie chápem váš postoj k tradičnej takzvanej „medicíne“! “ Luigi
- Ahoj Luigi, ďakujem za pekné slová o knihe a je škoda, že si tým musíš prejsť. Je to jej voľba,
ktorú liečbu zvolí, ale ja by som sa k chemoterapii nepriblížil - stačí si pre ňu prečítať príbeh
mojej mamy, možno pochopí, že vziať jed nie je nikdy dobrý nápad, zvlášť keď nie je podložené
ani nevyhnutné. Jej šance na prežitie chemoterapie sa výrazne zlepšia, ak si vezme olej, ale
znova, prečo ešte viac poškodzovať svoje choré telo? Vôbec to nedáva zmysel. Všetko najlepšie,
Jindrich
"Toto je bitka, s ktorou sa musí vyrovnať mnoho dobrých ľudí, ignorantský doktor, ktorý si
myslí, že vie viac bez toho, aby sa posunul vpred o nových vyvíjajúcich sa a existujúcich
informáciách o kanabise, jeho kanabinoidoch a schopnosti zabíjať rakovinu bez poškodenia
pacienta." Ako šialené z nášho pohľadu, že by požadovali jed nad niečím tak bezpečným, prečo?
Je to nevedomosť alebo majú strach?
Videl som lekára raz za 5 rokov, odkedy som sa dozvedel o tomto oleji pre moju IBS a bolo to
pre niečo, čo som nemohol urobiť sám. Vykĺbená ružička a ja sme použili olej, aby som sa nikdy
nenakazil, bez utrpenia som odstránil stehy a zakaždým, keď som ho aplikoval, bolesť okamžite
zmizla kvôli odstráneniu zápalu. Úplne sa zahojilo za 2 1/2 až 3 mesiace namiesto fyzioterapie a
asi 9 mesiacov až rok na uzdravenie. Na vlastné oči som videl znova a znova a nikto mi to
nemôže vziať. “ Covey
"Lekári NIE sú vedci, ani nevykonávajú vedu." Ak by tak urobili, požadovali by, aby im vláda
umožnila prístup k marihuane. Dôvodom je teraz osvedčená časť tela, endokanabinoidný systém,
bol americkou lekárskou spoločnosťou úplne ignorovaný. Zatiaľ čo ostatné krajiny robia stále
viac výskumu marihuany a konkrétne liečby rakoviny, americké lekárske zariadenie prevádzkuje
spoločnosť Big Pharma, veľké poistenie a veľké peniaze. Lekári dali kontrolu nad svojim
remeslom nelekárom a politikom založeným na strachu. Roky sa budú snažiť nájsť alternatívy
pod kontrolou patentových právnikov, pričom budú ohrozovať potenciálne lieky.
Ak by bola marihuana ukrytá v nejakej hlbokej džungli, ovládanej nejakým negramotným
kmeňom, Big Pharma by bola prvou, ktorá by kontrolovala jej výrobu, dala by patentovať
svojich 64 rôznych kanabinoidných zlúčenín a potom by sa obrátila na lekárov, aby ju
„predpísali“. Ale najväčší kmeň v USA už začína kričať pravdu. Škoda pre Big Pharma, tento
kmeň nie je na predaj. “ Bryan
"Ten dôkaz je u nás." A zdieľame to. Lekárska skupina [už sa nesmie zaobchádzať s rešpektom]
ľudí, ktorí zatláčajú drogy, ktorí pracujú pre stimuly, je odhalená. Krútia sa v peňaženkách. Sú si
vedomí toho, čo sa deje, a ich spoluhráč FDA s nimi klesá. Nijako sa nelíši od akejkoľvek formy
tyranie, s ktorou sme sa stretli predtým, ako sme akceptovali, že je tentokrát domáca. Robíme to
pre seba. Na rakovinu existuje liek, neexistuje žiadny liek na spôsob, akým nám je medicína
momentálne vnucovaná, pokiaľ nebudeme hlasovať vreckami a hlasovacími lístkami! “
Thielman
"Sledoval som príbuzných, priateľov, ako rýchlo upadajú a zomierajú, keď boli nútení minúť
desaťtisíce dolárov, aby ich pomaly zabili, keď liek vyrastie priamo z Matky Zeme." Neváhaj sa
zobudiť a ovoňať tie kecy. Neskočte do stereotypu a urobte si SKUTOČNÝ prieskum. “ Amy
Jane
"Viem, že by som radšej mal RSO ako chemo/rad ... Je zábavné, ako niektorí ľudia môžu volať
RSO, keď vedľajšie účinky všetkého ostatného môžu vo vás zanechať veľmi nízku kvalitu
života." Kerry
"Musí to byť ľahko dosiahnuteľné." POTREBUJE byť k dispozícii „Čím viac čítam, tým som
fascinovanejší.“ Shelley
"Všetky druhy rakoviny sú neregulované bunky." Bunku je potrebné iba regulovať. Ak jeho telo
nedokáže regulovať rakovinové bunky, potom môžu mať rakovinové bunky zlomené/poškodené

receptory CB. Keď sa fyto-kanabinoidy (fyto = rastlinné) dostanú do kontaktu s neregulovanou
bunkou, môže to rakovinotvornej bunke signalizovať viac bránami, než len receptormi CB 1/2.
Takto fyto-kanabinoid uspeje tam, kde endogénny kanabinoid zlyhá.
Tu je niekoľko poznámok k procesu, akým kanabinoidy regulujú rakovinové bunky: Rakovina
• Rakovina je neregulovaná bunka.
• Indukcia apoptózy reguluje rakovinové bunky.
• Kanabinoidy v bunkách indukujú apoptózu.
Rakovina je definovaná ako „široká skupina rôznych chorôb, VŠETKY, ktoré zahŕňajú
NEREGULOVANÝ rast buniek“. https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
Otázka: Ako regulujeme bunky? A: Via Apoptosis. Apoptóza: http://en.wikipedia.org/
wiki/Apoptosis#Proces „Apoptóza (pron .:/ˌæpəˈtoʊsɪs/tiež pron .:/ˌeɪpɔːpˈtoʊsɪs/) [2] [3] je
proces programovanej bunkovej smrti (PCD) ktoré sa môžu vyskytnúť v mnohobunkových
organizmoch. [4] Biochemické deje vedú k charakteristickým zmenám buniek (morfológia) a k
smrti. “
"Proces apoptózy je riadený rôznymi bunkovými signálmi, ktoré môžu pochádzať buď
extracelulárne (vonkajšie induktory) alebo intracelulárne (vnútorné induktory). Extracelulárne
signály môžu zahŕňať toxíny, [13] hormóny, rastové faktory, oxid dusnatý [14] alebo cytokíny,
ktoré na dosiahnutie reakcie musia buď prechádzať plazmatickou membránou alebo
transdukovať. Tieto signály môžu pozitívne (tj. Spúšťať) alebo negatívne (tj potláčať, inhibovať
alebo tlmiť) ovplyvňovať apoptózu. “
Ako prinútime rakovinotvornú bunku prejsť apoptózou?
Potrebujeme kanabinoidy/endokanabinoidy na signalizáciu kanabinoidným receptorom (CB1R,
CB2R) na vyvolanie apoptózy (už dlho existuje podozrenie, že existujú viac ako 2 receptory):
Čo je to CBR? (Kanabinoidný receptor):
"Kanabinoidné receptory sú aktivované tromi hlavnými skupinami ligandov, endokanabinoidmi
(produkovanými telom cicavcov), rastlinnými kanabinoidmi (ako je THC, produkovanými
rastlinou konope) a syntetickými kanabinoidmi (ako je HU-210). Všetky endokanabinoidy a
rastlinné kanabinoidy sú lipofilné, tj. V tukoch rozpustné, zlúčeniny. “
http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid_receptor
Môžu kanabinoidy signalizovať CBR na vyvolanie apoptózy?
"Štúdie na týchto modeloch chorôb spolu s mnohými experimentmi in vitro ukazujú, že
kanabinoidy majú svoje imunosupresívne vlastnosti štyrmi hlavnými spôsobmi: (1) indukcia
apoptózy," http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3005548/
Autofágia - ak sa mýlim, opravte ma, ale podľa toho, čo chápem:
Autofagia je proces, v ktorom je možné bunku opraviť alebo recyklovať. S rakovinovými
bunkami sú zvyčajne naprogramované tak, aby zomreli, ale autofágia môže v tomto procese stále
hrať úlohu.
Je to, ako keby ste mali recyklačný kontajner a kontajner na odpadky a zbierate rôzny odpad a
organizujete ho do dvoch kontajnerov. Niekedy potrebujete recyklovať, niekedy stačí niečo
zlikvidovať. “ Scott
"V novej štúdii Chen a jeho tím zistili, že liečba Δ9-THC spôsobila zvýšenie hladín enzýmu
nazývaného cyklooxygenáza-2 (COX-2) v myšom hippocampuse, oblasti mozgu zapojenej do
učenia a pamäte." Lieky alebo genetické techniky, ktoré znižovali hladiny COX-2 u myší,
predchádzali problémom s pamäťou a neuronálnym abnormalitám spôsobeným opakovanou

expozíciou A9-THC. Pretože COX-2 je inhibovaný voľne predajnými liekmi proti bolesti, ako je
ibuprofén, zistenia naznačujú jednoduchú stratégiu, ako zabrániť vedľajším účinkom marihuany.
Vedci tiež zistili, že liečba A9-THC znížila poškodenie neurónov v myšom modeli
Alzheimerovej choroby a tento priaznivý účinok pretrvával, keď boli zvieratá súčasne ošetrované
inhibítorom COX-2. "V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne účinné lieky na prevenciu a liečbu
Alzheimerovej choroby alebo zastavenie progresie ochorenia," hovorí Chen. "Naše výsledky
naznačujú, že nežiaduce vedľajšie účinky kanabisu by bolo možné eliminovať alebo obmedziť
pri zachovaní jeho priaznivých účinkov podávaním inhibítora COX-2 spolu s Δ9-THC na liečbu
ťažko zvládnuteľných zdravotných stavov, ako je Alzheimerova choroba." http: //
www.eurekalert.org/pub_release/2013-11/cp-pmm111413.php
„Nová vládou financovaná štúdia kanabisu/rakoviny SHOCKS vedecká komunita ...
THC, hlavná psychoaktívna zložka kanabisu, môže skutočne zmeniť ľudský genetický kód, aby
sa zabránilo rakovine a zápalovým ochoreniam. Čo?!!!! Čo Čo!!!????
Rick Simpson a jeho vrchný škriatok, český aktivista Jindřich Bayer, to hovoria už mnoho
mesiacov a bol som zdvorilý, ale tajne som sa tomuto pojmu vysmial, pretože mi to pripadalo
ako veľa hókusu-a kvôli ďalším malým technickým problémom. nezhody, ktoré som mal s ich
perspektívou). . . Lieky nedokážu zmeniť DNA, však? ZLE zrejme! SVATÝ [BLEEP]! “ Alan
Gordon
"Pozadie: Kanabinoidy indukujú silné myoreoidné supresorové bunky (MDSC) in vivo.
Výsledky: Funkčný MDSC indukovaný THC vykazuje odlišný expresný vzor miRNA. Záver:
Špecifická miRNA môže hrať dôležitú úlohu vo vývoji a funkcii MDSC reguláciou cieľových
génov zapojených do diferenciácie myeloidných buniek. Význam: Výber miRNA by mohol byť
dôležitým molekulárnym cieľom na manipuláciu aktivity MDSC pri rakovine a zápalových
ochoreniach.
“
http://www.jbc.org/content/early/2013/11/07/jbc.M113.503037.short#ref-list-1
- OK, čokoľvek to znamená, toto presahuje moju sféru odbornosti. Pravdepodobne hovorí niečo
ako kanabinoidy, ktoré môžu liečiť rakovinu, a robia to nejakým spôsobom prostredníctvom
génovej modifikácie. A že ako vždy je potrebný ďalší výskum.
Všetko, čo hovorím, je, že samotná myšlienka hmoty je najmenšou časticou hmoty a ropa môže
opraviť aj myšlienky. Gény sú stále príliš veľké. Výskum by sa mal zamerať na to, čo
kanabinoidy robia s najmenšími časticami nášho tela, atómami, kvarkami, strunami atď. Tam
začínajú problémy, v najmenších časticiach to je to, čo musíte opraviť, ak chcete problémy
skutočne vyriešiť. JB

Informácie o liečení iných chorôb Kožné stavy
"Zo skúseností s mojou v súčasnosti zakázanou konopnou kozmetikou, v ktorej sme
používali olej z priemyselných konopných púčikov, ktorá je oveľa slabšia v porovnaní s
olejom, ktorý vyrábate, sme zistili, že konope je v zásade liekom na všetko, pretože sa dá
použiť na takmer všetky podmienkou. Môžete to potvrdiť?
História nazýva konope všeliekom, čo znamená všeliekom a v minulosti sa používalo na liečbu
celého radu zdravotných problémov. Zo svojej skúsenosti s videním konopného oleja
používaného na rôzne zdravotné problémy tiež nazývam konope liekom na všetko. Konope je
užitočné pri liečení prakticky akejkoľvek choroby alebo stavu; podporuje uzdravenie celého tela
bez toho, aby spôsobil akúkoľvek škodu. Mne a mnohým ďalším sa to stalo konečným liekom a
pevne verím, že nič lepšie neexistuje.
Vo svete, v ktorom dnes žijeme, sa mnohí dokonca boja ísť na slnko, ale tento liek sa dobre
mieša s takými vecami, ako sú pleťové krémy a opaľovacie mlieko, tak prečo sa skrývať v tme?

Nebolo by pekné opäť vyjsť na slnko a užívať si život bez obáv z vecí, ako je rakovina kože?
Stavíte sa, že áno, a teraz to môže táto nádherná látka všetko možné. “ Rick Simpson, Konope:
najliečivejšia rastlina

Popáleniny
"Z vlastnej skúsenosti viem, že neexistuje lepšia liečba ťažkých popálenín ako konopný olej." Ak
sa na popálenie priloží olej, bolesť ho odstráni do niekoľkých minút a výrazne urýchli proces
hojenia. Ak by nemocnice vo svojich spaľovacích jednotkách používali konopný olej, ľudské
utrpenie by sa dalo výrazne obmedziť.
V čase, keď som prvýkrát začal vyrábať olej, som požíval mnoho škodlivých liekov
predpísaných lekármi, ktoré ovplyvňovali moje rozumové schopnosti, takže moje myslenie
nebolo príliš jasné. Tento zmenený stav spôsobil, že som bol trochu neopatrný, a to viedlo k
výbuchu a požiaru, ktorý zanechal moju pravú ruku vážnymi popáleninami tretieho stupňa.
Keď hovorím vážne, myslím vážne, tri štvrtiny mojej pravej ruky sa doslova roztopili a teraz
viseli v dávkach. Moja priateľka Leah zostúpila a potom, čo sa pozrela na popáleninu, vzala
nožnice a odrezala všetko mŕtve mäso. Viem, že to znie hrozne, ale to, čo odstránila, bolo mŕtve,
takže som v skutočnosti nič necítil.
Za jedenásť dní bola moja ruka úplne zahojená a nezanechala žiadne jazvy. Jediným spôsobom,
ako ste mohli zistiť, že som dokonca utrpel zranenie, bola prítomnosť novej ružovej pokožky,
ktorá bola viditeľná, a dokonca aj vlasové folikuly dorástli.
Teraz sa pozrite, čo sa deje v týchto popáleninových jednotkách, ktoré poskytuje náš lekársky
systém. Deti a dospelí, ktorí prežili ťažké popáleniny, zistia, že jednotky na popáleniny nie sú nič
iné ako mučiarne, ktoré, zdá sa, neposkytujú koniec utrpeniu. Títo pacienti podstupujú infekcie,
mnoho bolestivých operácií zahŕňajúcich kožné štepy a nakoniec sú zvyčajne stále silne
zjazvení.
Esenciálny olej z rastliny konope je prírodným anestetikom a prírodným antibiotikom. Keď dáte
olej z konopnej rastliny priamo na popáleninu, do 5 minút bolesť pominie a začne sa hojenie.
Súdiac podľa toho, čo som videl, ako táto látka lieči popáleniny, ktoré som utrpel, a ostatných,
ktorí utrpeli podobné zranenia, pevne verím, že tento úžasný liek by mohol znovu narásť na tvár
alebo iné časti tela u tých, ktorí utrpeli vážne zranenie. spáliť.
Ak olej dokáže znova narásť v mojej ruke a nezanechá žiadne jazvy, tak prečo nie ani nohu,
alebo dokonca tvár? Ak by teda tí, ktorí prevádzkujú popáleninové jednotky, skutočne chceli
pomôcť svojim pacientom a zmierniť ich utrpenie, možno je načase, aby začali používať niečo,
čo funguje. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina
"V nedeľu ráno som dostal na prsty popáleniny vriaceho oleja 3. stupňa." Veľké pľuzgiere a
veľmi bolestivé. Pamätal som si, že čítanie RSO je úžasné na hojenie popálenín, a tak som to
skúsil. OMG, ľudia, popálenie je úplne za pouhých 40 hodín. Vôbec žiadne známky toho. Na
blistre som aplikoval lepšie množstvo RSO, filé z čerstvej Aloe Vera a obväz. Opakované o 12
hodín neskôr. 3. aplikácia nie je potrebná. “ Bobbi
"Moja nevesta smažila bravčové kotlety a v podstate si namočila prsty do vriaceho horúceho
oleja až po prvé koleno a zbeleli ako uvarené kura." Nasadili sme na ne RSO a bolesť zmizla asi
po minúte, potiahla ich 2 x denne RSO. Za pár dní sa zahojili veľmi rýchlo a nedošlo k žiadnej
strate pokožky alebo zjazveniu. Je úžasné, že teraz trochu uchovávame v kuchynskej chladničke,
takže ak sa niekto popáli (obzvlášť deti), okamžite použijeme RSO, keď máme prírodnú rastlinu,
ktorá sa o to postará, nie je potrebné cítiť takú bolesť. . ” Debra
"Použil som ho na silné spálenie slnkom." Fungovalo to skvele, videl som to uzdraviť ranu
nožom za menej ako týždeň. Lieči aj halitózu. Používam ho asi šesť mesiacov a úplne som

vysadil lieky na záchvaty. Keď som došiel, dostal som menší záchvat. Mám šťastie, že môžem
takto získať lieky, preto odporúčam pri bolestiach nervov. “ Jack
"Na kúrenie používam kachle na drevo, takže popáleniny na zápästí ma sprevádzajú veľa
chladnejších mesiacov." Vlani na jeseň došlo k hlbokému opareniu, ale ešte nebolo prebudené.
Predtým som dostal olej RSO, takže som naniesol kvapku, prikryl popáleninu a o dva dni bola
oblasť ružovou, čistou náplasťou, bez pľuzgierov alebo popálenín! Som 100%predaný! " Janine

Jazvy
"Videl som popáleniny zahojené použitím tohto oleja, ktoré by mali zanechať hrozné jazvy."
Potom však zostala iba zdravá ružová pokožka a podľa lekárskeho systému by také veci nemali
byť možné. V celej histórii malo konope vždy povesť schopnosti hojiť rany, pričom potom
zanechalo malé alebo žiadne zjazvenie.
Dodal som tento olej mnohým ľuďom, ktorí mali zlú pleť a problémy s tvorbou jaziev na tvári.
Po úprave olejom bolo zlepšenie ich pleti ohromujúce. Dokonca aj jazvy, ktoré tam boli roky, je
možné úplne alebo väčšinou odstrániť jednoducho ošetrením postihnutej oblasti olejom.
To sa dá dosiahnuť takmer rovnakým spôsobom, akým by sa liečila rakovina kože: jednoducho
naneste olej na jazvu a prikryte obväzom. Opakujte to, kým jazva nezmizne a včas, ošetrovaná
oblasť splynie s okolitým tkanivom.
Prišiel som do kontaktu s mužom v Českej republike, ktorý mal na tvári strašnú jazvu, ktorá
vyzerala, ako keby ju spôsobil meč. Potom, čo ošetril oblasť olejom, som len veľmi ťažko vedel,
kde bola jazva. Z môjho pohľadu tým, ktorí boli zdesení znetvorením, môže pomôcť a liečba je
bezbolestná, takže ak máte škaredú jazvu, teraz viete, ako s ňou zaobchádzať. “ Rick Simpson,
Konope: najliečivejšia rastlina

Vredy, bradavice, krtky
"Vredy v tele sa dajú vyliečiť požitím oleja." Nezdravé vredy, bradavice a krtky na tele je možné
odstrániť jednoduchým nanesením oleja a prikrytím obväzom. Olej ide za nezdravými alebo
mutujúcimi bunkami a vo väčšine prípadov ich bezbolestne zničí. Pomerne často sa bradavice a
krtky môžu stať nezdravými, vtedy zvyčajne stmavnú a začnú rásť. Ak máte niečo také na
riešenie, lekári môžu často problém odstrániť, ale v mnohých prípadoch sa to jednoducho vráti.
Ak chcete rozumne zbaviť telo týchto vecí, vyskúšajte tento liek.
V minulosti som dokonca liečil ľudí, ktorí trpeli plantárnymi bradavicami na nohách a tento typ
bradavíc vytvára korene, ktoré je zvyčajne možné odstrániť iba rozsiahlou operáciou. Namiesto
toho, aby vám zdravotnícky systém nechal prerezať nohy na stužky, jednoducho naneste na hlavu
bradavice kvapku oleja a prikryte obväzom. Skúste obväz držať na mieste asi tri dni, potom
znova naneste olej a ďalší obväz. Obvykle po tom, čo ste to urobili trikrát až štyrikrát, boli
korene bradavice zničené a hlava bradavice jednoducho odpadla. Keď sa olej používa na liečbu
tohto stavu, všetko sa to deje bezbolestne, takže ak trpíte plantážnymi bradavicami, prečo
prechádzať mučením, ktoré má pre vás lekársky systém na mysli, uzdravte sa rozumným
spôsobom. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina
"Kĺby sa mi rozplývajú na prstoch a voila, potri sa olejom a bolesť zmizla." Minulý týždeň som
sa popálil na sude, 3 palce čiernej, bublajúcej kože na vnútornej strane zápästia. Malé množstvo
oleja, obväz, o dva dni neskôr, úžasná ružová pokožka. Znova aplikované, to isté, o dva dni
neskôr a bolo uzdravené ... HORNE od Mi. ~ Ďakujem !!!!! ” Janine
"Na čarodejnícku bradavicu na tvári som použil olej v štýle RSO." 2 aplikácie pokryté

asistentom kapely a je to takmer preč! “ Leslie
"Na popáleniny a poranenia som použil olivový olej napustený konope a uzdravili sa do
niekoľkých dní." Nikdy som nič podobné nevidel. Viem, že RSO by bolo ešte lepšie. Konope sa
používalo na liečenie všetkého predtým, ako sa naša vláda stala chamtivou. “ Dávid
"Celkom dobre som sa spálil na výfukovej rúre a dal som trochu konopného oleja s výťažkom z
hroznových jadier a zahojil sa za menej ako týždeň a takmer žiadna bolesť ani podráždenie a
ŽIADNE JAZVY!" Daniel
"Mám veľa strachov z kožného ochorenia, že som dostal hrozné lieky takmer 6 mesiacov." Ó
prekvapenie! Niekoľko týždňov po ošetrení je moja pokožka opäť zlá. To je dobré vedieť.
Hrozne som na ne pôsobila, náladová, suchá šupinatá koža, potila som sa, preboha, to bolo
strašné. Už sa s doktorom neuvidím. " Nikki
"Vážený pane, som starý hippie zo 60-tych rokov a žijem v Kalifornii. Už 8-9 rokov
hybertizujem rôzne Train Wreck a White Widow s vynikajúcimi výsledkami." Videl som, že Rick
použil aj Bielu vdovu.
Aktuálne pomáham hospicovému pacientovi v rekonvalescencii, kto bol/je? zomierajúc na
posledné štádiá MRSA podľa pokynov môjho starého lekára Dr. Ronalda Sanda ... Začal som s
ním tinktúry, ktoré som robil, a dával som pred štyrmi mesiacmi sušienky z vody až po extrakciu
púčikov.
Ďalší priateľ pestovateľského brata, s ktorým navštevujem Unity Church, ma teraz pred tromi
týždňami priviedol na vašu webovú stránku. Začali Jasona na „JOY GREASE“ a prešiel svojou
prvou trubicou a teraz je na druhej. Pred niečo viac ako mesiacom boli jeho guľôčky veľkosti
veľmi veľkého melónu väčšieho ako softball ... Odkedy jedol moje pečivo a teraz rovno „Magic
Grease“, každým dňom sa zlepšuje a jeho gonády takmer zmizli. späť na normálnu veľkosť ...
Hovorí sa, že na MRSA neexistuje liek ???
Jason má veľmi zlé veľké preležaniny na chrbte, pretože nemôže ležať na boku ani na bruchu.
Teraz mi povedal, že ustupujú a keď sa náš lekár objavil s ďalším tímom v závese, všetci
nechápali, prečo nie je mŕtvy alebo prečo sa zlepšuje. Ešte som lekárovi nepovedal o
svojom/našom ošetrení konopným olejom, ale čoskoro každý deň ... Naozaj chcem povolenie od
lekára, aby mu vredy liečil lokálne teraz olejom, nesúhlasíte ??? Ak dokážeme zastaviť MRSA u
pacienta, ktorému zostali len mesiace života, zamyslite sa nad tým, čo by to malo alebo malo
povedať, by MALO povedať lekárskej komunite. Mier a rešpekt, Craig “
"Môj manžel mal 30 -ročnú jazvu po popálenine, ktorá si vyžiadala kožný štep ... Tak som si
povedala, aha, ďalšie miesto na experimentovanie s týmto úžasným výrobkom." Veril, že to urobí
čokoľvek ... Po niekoľkých aplikáciách sa to zmenilo a teraz má pigment tam, kde nebol. Rast
vlasov tam, kde za 30 rokov žiadny nerástol. “ Rebecca
"Mal som popáleniny druhého stupňa na celej tvári a rukách od požiaru domu." Na mesiac som
dal RSO zmiešané s kakaovým maslom a sotva môžete povedať, že som bol niekedy spálený. Je
úžasné, ako rýchlo to funguje, a je to najlepší liek proti bolesti, aký som kedy mal. “
Amerikanisch
"Mal som krtka na temene, ktorý ma nedávno začal svrbieť." Aplikoval som kvapku raz denne
niekoľko dní a krtek sa skutočne začal zmenšovať! Hovorte o úžasných. ” Amanda
"Som veriaci ... opravuje dnu ... musí to uviesť jin a jang do rovnováhy, pretože som si predtým
myslel, že som šťastný, ale v poslednej dobe nachádzam pocit šťastia prameniaci hlboko z vnútra
... Ďakujem Rick Simpson." Irving
"Od 11 rokov (teraz mám takmer 30) sa mi na koži vyvíja druh huby, väčšinou okolo krku a
hrudníka. Tieto červené okrúhle škvrny sa mi objavujú na koži každý rok a ja som vzal všetko,
čo je v mojich silách, aby som liečil svoj stav pokožky. Lieky, ktoré dermatológovia predpisujú,
trvajú 5 až 6 dní na odstránenie týchto škvŕn a ďalších 5 dní na ich úplné odstránenie.

Druhý deň som si všimol, že sa tieto škvrny začínajú znova ukazovať, ALE tentokrát som sa
rozhodol naniesť na ne trochu konopného oleja ... a bola to skutočne mágia !!! Aplikoval som to
iba 2 krát a škvrny sú VŠETKY preč. Neveril som vlastným očiam! Už žiadne tabletky a krémy a
špeciálne šampóny pre mňa! Teraz som vyrobil kokosový olej napustený konopným olejom a
budem ho nanášať ešte nejaký ten týždeň, aby som sa uistil, že sa škvrny znova neobjavia.
Ďakujem veľmi pekne RS & JB za všetku pomoc a informácie, budem vám navždy vďačný. “
Ioanna
"V roku 2002 som mal hroznú nehodu." Po celom tele som mal tržné rany a prišiel som o časť
kosti v ruke. Po kožných a kostných štepoch som bol takmer uzdravený a dostal som infekciu do
ruky. Ukázalo sa, že je to infekcia kostí, a musel začať odznova. Z tohto dôvodu vždy, keď
dostanem rezné rany/popáleniny (som zvárač), vždy sa nakazia. Minulý rok som si pri práci na
bruchu strašne popálil parné potrubie. Udržiavaním čistoty a používaním oleja bol uzdravený
jediným dotykom počas TÝŽDŇA! Moje malé popáleniny zo zvaru môžu trvať 4-6 týždňov. S
mojím olejom už nie. Zaskrutkujte neosporín, používam OLEJ! “ Chris
"Jedovatý brečtan na mojej ruke ... Vyrážky a popáleniny zmizli do 5 minút ... Žiadne hrbolčeky,
žiadna vyrážka, žiadna bolesť ... Použil som jedno zrnko RSO s trochou kokosového oleja ...
PREČAS za päť minút !!!" Estelle
"Dostal som jedovatý dub na tvár, po druhom dni to bolo od čela ku krku, veľké svrbiace škvrny,
surové a nejaké krvácanie z poškriabania." Trochu oleja som zmiešala s kúskom kokosového
oleja, aby sa mi ľahko roztieral. Nasadil som si to a okamžitá úľava od svrbenia a bolesti, do
hodiny bola surovosť a zápal preč, do nasledujúceho rána to nebolo vidieť, pokiaľ ste sa poriadne
nepozreli. Rozhodne to zdvihlo obočie a niektorí skeptici konečne zistili, o čom vždy hovorím.
Liečivá sila konope! “ Cindy-lee
"Artritická psoriáza za menej ako mesiac ... J" Giulliana
"Moja psoriáza zmizla potom, čo som začal jesť ten olej ... Len lokálne používanie oleja mi
veľmi nepomohlo- nezmizlo úplne, kým som ho nezačal používať orálne." Zatiaľ sa nevrátilo.
Teraz dostávam udržiavaciu dávku, takže DÚFAM, že to bude stačiť na to, aby sa psoriáza
nedostala. Nemal som žiadne známky toho takmer 4 mesiace. Lekári mi povedali, že to nikdy
úplne nezmizne a že sa to „vyjasní“ iba vtedy, keď mi bude naozaj zle a môj imunitný systém
bude musieť bojovať proti iným veciam. Nuž ... necítim sa byť chorý a tie svinstvá sú
POTREBNÉ! “ Lindsay
"Tiež vyliečená tendonitída za niekoľko dní." Dokonca aj 7 -mesačné zranenie. Stačí raz denne
potrieť trochou hrncového masla alebo RSO na bolestivé miesto. Úžasné sračky. Použil som
RSO na popáleninu 3. stupňa minulú nedeľu-utorok, bez známky popálenia po 40 hodinách
ošetrenia. Kiež by som to použil, hneď ako sa to stane. Ušetrilo by mi to hodiny veľkej bolesti a
držania ľadu. “ Bobbi
"Čo to nemôže pomôcť?" Prostredníctvom môjho štúdia sú možnosti nekonečné. Cystu mám na
pravej strane tváre na tvári. Päť dní po užití oleja (požití) sa cysta rýchlo zmenšila. Olej bol
vyrobený z mrazivých listov a malých púčikov, ktoré boli nasiaknuté stále čírymi. Zmes sedela 2
týždne. Prvú noc po oleji mala moja cysta pocit mravčenia. O päť dní neskôr zmizlo. Olej
funguje. Existuje príliš veľa dôkazov a veda za tým všetkým je úžasná. Existujú chemické
zlúčeniny, ktoré reagujú na všetky naše receptory v nervovom systéme, je dielom prírody.
Úžasné na tom je, že sa to všetko nachádza v jednej rastline. KONOPÍ. Je načase zistiť, ako
ďaleko môžu ľudia zájsť. Je načase sa vyvíjať. Doktor Dank “Jeremy
"Prvýkrát som vyrobil olej (infúzny v kokosovom oleji) pre topickú liečbu chrbta staršieho
suseda." Po celom tele mala vredy, ktoré ju veľmi svrbeli. Ploštice sú vylúčené, rovnako ako
svrab, úteky, skeetery a podobne, pretože nebola postihnutá nikde inde ako na chrbte a na jej
posteli nie sú žiadne známky činnosti tvorov. Viete, čo urobil jej syn ??? Matrac silne postriekal
chémiou, aby sa zbavil chýb, ktoré neexistovali. Dal som jej nový matrac s výslovným pokynom,
že sa nesmie striekať. Musela ísť do nemocnice kvôli krvácajúcim vredom a keď tam bola,

vyjadrila sa k svojmu chrbtu a viete, čo jej lekári povedali, aby urobila ??? Umyte si vlasy a telo
pre vši, ona vši nemá. Kto si teda myslíte, že ju budem počúvať, aby som jej pomohol? Lekári?
NIE. Urobil som olej, ošetril jej to chrbát a dochádza k zlepšeniu a uzdraveniu. “ Michele
"Ráno Scot, včera večer som hovoril so svojou sestrou a hovorí, že je uzdravená !!!!! Lekár jej
vyliečil pásový opar :) Hovorí, že sa cíti úžasne. Len som si chcel byť 100% istý, než som ti
napísal. Ďakujem veľmi pekne za vašu pomoc. ”
"Dievčaťu so šindľom sa stalo niečo iné a nikdy rodine nepovedala, čo sa deje." Tu to je, práve
mi to poslala:
"Ahoj znova, práve včera som zistil, že moja sestra mala pred rokom rast štítnej žľazy, ale
nepovedala to našej rodine." Doktor jej zrejme povedal, že to budú sledovať a ak to bude rásť,
potom operujú. Nebolo dosť veľké na to, aby sa z neho dala urobiť biopsia. Minulý týždeň mala
stretnutie s lekárom a zistila, že nádor prestal rásť. Verí, že liek zastavil rast. Nie je to úžasná
správa? Pokračuje v tom a dúfa, že jej ďalšie stretnutie preukáže, že ropa zabíja nádory. Dám
vám vedieť viac, keď sa to stane. “ Scot
"Včera som začala ženu užívať liek." Toto je jej správa z prvého dňa. Jednoducho úžasné! Tu je
môj prvý report:
Včera ráno som sa zobudil s ekzémom na perách a natrel som ho trochou oleja. Bodnutie
prestalo asi po 10 minútach. Bolesť zmizla za 30 minút. Opuch bol za niekoľko hodín. Blistre na
perách sú dnes zhruba z polovice preč - normálne to trvá 2 týždne, kým sa uzdravia. Dýchajúc
pary z oleja na moje pery. Všimol som si, že bolesť, ktorá bola v mojom pravom sínuse niekoľko
týždňov, prestala A môj nos prestal bežať. Od včera kýchal iba raz Všimol som si, že moja únava
nebola taká hlboká ako obvykle. Všimol som si, že som sa cítil uvoľnene a že úzkostlivý okraj
bol preč. Zaznamenaná znížená bolesť tela večer - Normálne mám do večera takú veľkú bolesť
tela,
že
nemôžem
sedieť
(bolesť
členkového
nervu
a
svalov,
bolesť
kolena/ramena/lakťa/zápästia/palca sa výrazne znížila).
Tiež sa mi pri každej dávke veľmi ľahko rozžiari. Nemám problémy s prácou alebo so
zaostrovaním a neváhal by som jazdiť. Mám veľmi jasnú hlavu, aj keď som ráno zabudol vziať
Citicoline. Na Craisen dávam ekvivalent asi pol zrnka oleja a beriem to tak. “
Q. Ahoj JB! Chcel som sa vás niečo opýtať, zaujímalo by ma, či by RSO pomohlo matkiným
popáleninám žiarením? Rozhodla sa pokračovať v „konvenčnej“ liečbe a teraz má hrudník, bez
ďalších slov, posratú. Bolí to len pozerať sa na to. Pamätám si, že buď ste sa Rick raz spálili,
hádam pri príprave RSO, a ukázali obrázky, ako olej funguje aj na popáleniny. Bolo by to pre ňu
dobré?
A. Ahoj Enrique, samozrejme jej potri olejom alebo konopnou masťou hrudník a chrbát.
Samozrejme, že by mala jesť olej a držať sa ďalej od lekárov a všetkých ďalších podobných
foriem zbytočného poškodenia. JB
„Moja mama (72) má už asi 2 roky bolestivú popraskanú kožu na väčšine končekov prstov ...
veľmi bolestivé. Lekár hovorí: "Áno, to prichádza s vekom." Dufuss !!! Veľmi malé množstvo
oleja sme zmiešali s aquaforom ... jedno ošetrenie, cez noc ... preč! Jej bolestivé praskliny sú
zahojené a naďalej sú dobré už viac ako týždeň! ÚŽASNÝ!" Dolly
"Olej som použil na čerstvú otvorenú chirurgickú ranu." V septembri 2012 mi z tváre odstránili 2
nádory bazaliómu. Jeden bol veľký a bol to nádor podávača, ktorý ho šíril. Na biopsiu mi tiež
poškriabali vnútorný nádor na líci. Keď som prišiel domov a odhalil svoju ranu, mal som v tvári
kráter.
Prvé 4 dni som zmiešal bambucké maslo a olej a nanášal. Potom som prešiel na čistý olej a
neprestal som. Keď som išiel na pooperačné stretnutie, doktor, ktorý si myslel, že sa chystám na

plastickú operáciu, bol prekvapený mojím uzdravením. Rozhodol som sa jej povedať pravdu, že
som recept nepoužil, že som ho uzdravil konopným olejom. Počula o Rickovi Simpsonovi a
Phoenix Tears, nesúdila ma a povedala, aby pokračovala v dobrej práci.
O mesiac idem na druhú operáciu, akčný plán na uzdravenie tejto rany ...
Konopný olej. Poviem to tomuto chirurgovi? Na mojom stretnutí po operácii! V láske a svetle. "
Patti-Jo
- Patti, ak budeš pokračovať s olejom, nebude potrebná žiadna operácia. Alebo v prípade potreby
odložte o ďalších 60 g, ale pokiaľ je to možné, držte sa ďaleko od operácie a lekárov. V mnohých
prípadoch je to smutný predpoklad úspechu liečby. JB
"Vďaka RSO sa moja psoriáza takmer nevyskytuje." Už tri roky užívam udržiavaciu dávku a
moja pokožka je jasná, moja myseľ jasná a nikdy som nebol zdravší. " Erica
"Videl som niekoho blízkeho, ako použil Rickov olej na zlú popáleninu, ktorá by po ňom
zanechala škaredú jazvu, a do týždňa od nanesenia oleja bola preč a bez známok jazvy alebo
spálenia." Janice
"Teraz máme na oleji moju dcéru." Má psoriázu na oboch lakťoch, predlaktiach a jednom kolene.
Odfotil na začiatku. Suché šupinaté oblasti sú zatiaľ preč. Koža je červená, ale hladká namiesto
vyvýšeného a zapáleného. Menšie vonkajšie plochy sa úplne vyčistili. Sme presvedčení, že to
bude fungovať. Fotografujeme každý druhý deň alebo vtedy, keď dôjde k citeľnému zlepšeniu.
To všetko za menej ako týždeň s použitím oleja lokálne. Ďakujem veľmi pekne za uvedenie tohto
lieku do povedomia, ktoré v konečnom dôsledku uzdraví národy Ricka a JB. Každý deň zdieľam
príspevky a hovorím všetkým, ktorí budú počúvať. Začína sa to potápať. “ Ron
Otázka: Fungujú tieto zmesi na akné?
A. Jennifer, olej funguje na „všetky druhy kožných ochorení“. To znamená vrátane akné. Všetko
najlepšie, JB
"(Dozvedel som sa o oleji) Pred 3 mesiacmi som na internete hľadal liek na akné a rosacea.
Okamžite sa to vyjasnilo! Izoový olej pridávam do kokosového oleja, aby som ho používal na
tvár a krk raz denne. Môj manžel hovorí, že vyzerám o 15 rokov mladšie! Ďakujem veľmi pekne
za zdieľanie týchto informácií. Boh vam vsetkym zehnaj. Pokračuj v dobrej práci." Toni
"Funguje to aj na zarastené chĺpky na tvári." Použil som to na svojom 23 -ročnom synovi s
úspechom v 2 aplikáciách. JEDNA LÁSKA." Patti-Jo
"Charlie kráča." Žiadne lieky proti bolesti. Stojí vysoký Jeho kroky sú rovné a široké. Vie behať,
skákať a hrať. Jeho krk je uzdravený takmer z 90 percent. Takto to nevyzeralo dva roky. Včera
jedol banán, pizzu, polovicu sendviča, vyprážanú ryžu, jogurt a ďalšie. NIKDY toľko nejedol.
(…)
Charlieho pravé koleno bolo najhoršie. Je to zhruba o 50 percent lepšie. Ľavý je takmer úplne
uzdravený, s výnimkou skutočnosti, že ho druhú noc svrbel a pľuzgieroval späť. Ale nič
zásadné ... Najväčšou zmenou je rana na krku a v podpazuší. Krk je takmer úplne uzdravený,
rovnako ako jeho podpazušie.
Pred kúpaním použijem malú kvapku oleja do jeho g-skúmavky. Pomáha tiež pri bolestiach
kolena. Ak ho bolia kolená, dostane tú kvapku. Nepridávam žiadny tylenol ani ibuprofén. To robí
trik. Tiež si vyrábam vlastnú masť. Mám vodný automat, ktorý filtruje vodu a oddeľuje zásaditú
vodu od kyslej. Pretože kyslá okysličená voda je taká dobrá pre pokožku a je tiež antibakteriálna,
používam kyslú vodu a zmiešam ju s metocelulózou, aby vznikla masť.
Pridám koncentrát, aby sa mi vytvorila masť, ktorá je ako konzistencia vazelíny. Týmto mu
natriem obväzy a použijem ho na rany. TOTO samo o sebe robí neuveriteľný rozdiel v
bolestiach, svrbení a hojení. Čoskoro vám pošlem fotky. Bral som ich každú zmenu. Myslím, že

olej vydrží ešte mesiac, ale keďže to robím prvýkrát, nie som si istý. Som nadšená. Jeho chuť do
jedla nikdy nebola taká dobrá. Včera zjedol viac jedla, ako má celý rok. “ Trisha
"Hej, Rick a priatelia, mám priateľa, ktorého táto bolesť (približne 2 palce x 4 palce v priemere)
na ľavej lopatke trvá už 4 roky, ide o infekčnú chorobu, bez chrastavitosti na mieste, len čistý
surový otvor, pod povrchom ste cítili tvrdú hrudku veľkosti baseballu citlivú na dotyk.
Lokálne aplikoval olej 8 krát za 7 mesiacov s asi 2 víkendmi aj na vnútorné použitie.
Oškriabaná a zjazvená hrudka je preč, zjazvená otvorená rana a môj priateľ sa cíti požehnane, že
mal šancu použiť olej. “ Rebecca
"Včera som si v práci porezal prst na mixéri." O tretej ráno som sa zobudil na búšenie prsta, že
som skúsil ľad, peroxid, neosporín. Nič nefungovalo. Stále pulzovalo. Potom som si spomenul,
že počutie oleja pomôže regenerácii buniek a zastaví bolesť a zahojí jazvy a kožné problémy, tak
prečo to neskúsiť. Vzal som teda kvapku a rozotrel ju po celom cípe prsta. Do 1 minúty bolesť
zmizla na 80%. Do 30 min. Bol som schopný švihnúť prstom len s malou bolesťou, ale bez
skutočnej bolesti. Som predaný. O 12 hodín neskôr som znova podal žiadosť a odvtedy už
nemám žiadne bolesti. “ Rebecca
"Ahoj Rick, chcel by som zachovať dôvernosť svojho mena, ak by si to náhodou zverejnil (čo mi
nevadí)." Moja priateľka mala skutočne hrubú výchovu a uchýlila sa k podrezaniu zápästia, keď
sa dostala do depresie. Tento problém je roky a roky za nami, ale niektoré škaredé jazvy na
zápästí stále zostávajú. Extrémne viditeľná a dosť bublinatá vec. Je to prvá vec, ktorú si veľa
ľudí všimne, keď ju prvýkrát stretne. Nechcela by nič iné, ako sa ich zbaviť.
Moja otázka teda je, či by olej pomohol zbaviť sa jaziev? Alebo aspoň pomôcť, aby boli menej
viditeľné? Milujem to, čo robíš, a prajem si, aby som vedel o oleji, keď môj starý otec ochorel na
rakovinu, si hrdina všetkých životov, ktoré si pomohol zachrániť! “
- Vážený XXX, začnite topicky nanášať olej na jazvy, s najväčšou pravdepodobnosťou zmiznú
do týždňov alebo mesiacov. Tiež by som ju dostal na olej, tiež pomôže s jej PTSD zo všetkých
tých spomienok na to, čím si prešla, a tiež zlepší kvalitu jej spánku. Ak vám to nevadí, robte
fotografie a videá, jazva skutočne zmizne - buď úplne, alebo budú len ťažko viditeľné. Všetko
najlepšie, Jindrich Bayer
"Ahoj Rand, mám ten istý problém s bolesťami nôh." Najprv preto, že som bol pre-diabetik. Ale
zistil som, že som veľmi citlivý na hmyz a uštipnutie komármi. Naložil som na ne olej, cez noc si
nasadil náplast a sústa sú zahojené. “ Michelle
- To, čo môže olej urobiť pri uštipnutí komárom alebo kliešťom, je jednoducho úžasné. Skúste to
a uvidíte, prečo hovoríme, že nikto by nemal opustiť svoj dom, pokiaľ na sebe nemá olej. Olej
má toľko použití, že je nezodpovedné snažiť sa bez neho žiť. JB
"Zjedz olej ... Olej som bral dva mesiace, moja psoriáza bola takmer na 80% čistá a nemusím
používať žiadny liek ... A zobrala mi aj artritídu ..." Giuliana
"Použil som konopný olivový olej a o týždeň sa mi začala psoriáza čistiť." Žiaľ, mal som len
málo a nemal som dosť na to, aby som to zobral viac vnútorne aj zvonka. POZORUJTE, nemal
som ani skutočné RSO, ale konopný olej vyrobený na olivovom oleji. “ Teemu
- Dúfajme, že čoskoro dostaneš trochu oleja, Teemu. Najlepšie je použiť ho lokálne na kontrolu
symptómov a tiež na konzumáciu oleja, ak chcete odstrániť aj základnú príčinu problému.
Všetko najlepšie, JB
"Funguje to dobre na uhryznutie komárom a bolesti zubov." Moju dcéru poštípali, nežartovali,
najmenej 50 -krát komármi za 15 minút VYPNUTÉ! Hrozba ploštice hlboká Woods zapnutá.
Vyskúšala som banánovú šupku, deodorant, aloe vera, dermaplast a hydrokortizón. Nič z toho
neznížilo opuch (je alergická na uštipnutie komármi, ktoré silne napučiavajú) ani jej neposkytlo
úľavu. V zúfalstve som vyškrabal živicu z vaporizéra, zmiešal som ju s trochou kokosového

oleja, aby sa ľahšie roztierala a „namazala“ jej nohy. Asi do pol hodiny všetok opuch zmizol a
zatiaľ čo mala stále červené bodky, kde ju kousali, neobťažovali ju, vyhýbal som sa jej dávať
Benedryl.
V ústach sa mi tvoril absces a živicu z vape som zabalil okolo postihnutého zuba a asi do pol
hodiny opuch opuch ustúpil a dokázal som ho vyliečiť, odvtedy s ním nie sú žiadne problémy.
Pre istotu som to však zabalil dva dni. Teraz môžem povedať, že zabalením živice (ak máte
vnútri kužeľa Vapir No2, v ktorom meníte obrazovku, sa zhromažďuje takmer čistý hash, ktorý
je tiež koncentrovaný) okolo zuba som sa dostal neskutočne vysoko, pravdepodobne vyššie, než
som kedy v živote bol. .
Dokonca som svojmu manželovi z obývačky poslal esemesku, aby som ho požiadal o pomoc pri
vstupe do spálne. Sublingválne lieky však fungujú lepšie, a preto na pohotovosti, ak majú
podozrenie na srdcový infarkt, striekajú nitro pod jazyk. Teraz je však všetko v poriadku,
neumrel som na predávkovanie, neprebudil som sa strašne hladný a čo je najlepšie ... nemusel
som brať veľké množstvo Tylenolu alebo Advilu a ešte viac poškodiť svoju žalúdok a pečeň.
Viem, že živica nie je najefektívnejšia a ani som si nebol istý, či to bude fungovať, ale bolo to to,
s čím som musel pracovať, pretože žijem v nelegálnom štáte. Myslel som si, že to nemôže
ublížiť. Nemôžem sa dočkať života v stave, v ktorom budem môcť voľne pestovať svoj vlastný
organický východiskový materiál najvyššej možnej kvality, vyrábať si vlastný olej a liečiť seba a
celú svoju rodinu ... vrátane mojej takmer 2 -ročnej dcéry, ktorá bola si minulý rok prešla
peklom, pretože nikto nemôže prísť na to, čo jej je.
Myslia si, že teraz má poruchu bielkovín, ale to je len ďalšia vec, o ktorú sa hádajú, pretože
nevedia, čo je v skutočnosti zlé. Dostať ju na olej jej môže len zachrániť život.
Aj keď by som chcela mať presnú diagnózu, aby som vedela, čo liečim, ale v konečnom
dôsledku chcem, aby sa moje dieťa cítilo lepšie, a ak to znamená, že podporím konvenčnú
spoločnosť, potom to urobím. “ Sara
"Ďakujem ti nestačí za to, čo si urobil." Sedím tu s olejom na svojom jedovom dube. NIKDY by
som to bez teba neskúsil. Minulý rok to trvalo viac ako 2 mesiace, keď som sa dotkol takmer
100% môjho tela kvôli tomu, že niekto začal strieľať oheň, takže ho teraz dostanem všade. A čo
je horšie, hovoria, pretože tomuto si nebudujeme imunitu.
Pred dňom to vyskočilo. Olej včera večer svrbenie vôbec nezastavil. Vidím však, že to denne
lieči jazvy, takže verím. Dnes ráno, 24 hodín po 1. aplikácii, vidím, že to fungovalo a uzdravuje
akúkoľvek poranenú pokožku z môjho poškriabania. Takže s trochou pasty z oxidu zinočnatého
na mojom oleji sa domnievam, že som práve našiel pomoc 1# pre jedovatý dub.
Vlastne sa nemôžem dočkať ďalšej sezóny, aby som zistil, či sa ropa uzdraví, aby sa tento
problém vyriešil na celý život. Dám ti vedieť. Nebolo by to skvelé? Ešte raz ďakujem za všetko,
čo robíte. ” Rebecca
- Olej to môže tiež napraviť. Je to liek alebo kontrola na všetky zdravotné problémy. Čím skôr sa
aplikuje, tým skôr opraví to, čo je potrebné opraviť, to je asi tak všetko, čo k tomu patrí. JB
"Chcem, aby ľudia vedeli, že RSO vyčistilo obrovský pľuzgier, ktorý sa môjmu manželovi dostal
na pätu, keď tak dlho ležal v posteli, pretože mu bolo tak zle." Položil som naň olej a do týždňa
bol preč. Celkom som sa bál, že sa to vyvinie v niečo oveľa vážnejšie. Zakrylo mu to celú pätu.
Ďakujem Rick Simpson za všetko, čo robíš. “ Susan
"Ako mechanik som použil olej na niektoré dosť zlé rezy a máte 100% pravdu ... Hojí pokožku
rýchlejšie než čokoľvek iné." Cory
"Vyliečil som svoj HPV za dva týždne iba s tromi aktuálnymi aplikáciami." Miles
"Práve teraz liečim škaredého krtka, ktorý sčernel." Každé ráno nanesiem štedré množstvo
priamo na krtka a potom prikryjem leukoplastom. O 3 týždne môžem vizuálne vidieť, ako sa

krtek zmenšuje. Funguje to. Tiež jem každý deň málo ... aký je rozdiel v energetickej hladine.
LIEČIVÁ VEĽKOSŤ KONOPÍM !!!!!!! ” Beau
"Priznávam ... som nemotorný ... Mám zlozvyk strčiť si prsty vidlice do nohy." RSO priamo na
mieste, prikrytie leukoplastom, bolesť zmizla v priebehu niekoľkých sekúnd, uzdravila sa za 3
dni. “ Heather
"Videl som oveľa menej účinnú balzamovú verziu oleja, ktorá v priebehu niekoľkých dní ničí
psoriázu, znižuje opuch vaječníkov 1. deň v priebehu 20 minút a predchádza tvorbe jaziev a
bolesti pri okamžitej aplikácii na menšie popáleniny." Skutočne ma zaujíma, čo by ten olej
dokázal ... “Beres
"Mal som jeden z najhorších prípadov atletickej nohy, keď som mal 10 rokov, prial by som si,
aby som mal olej." Ale teraz to mám. O 47 rokov neskôr je všetko v poriadku. Lieči takmer
všetko. ” Donald
"Moja nevesta smažila bravčové kotlety a v podstate si namočila prsty do vriaceho horúceho
oleja až po prvé koleno a zbeleli ako uvarené kura."
Nasadili sme na ne RSO a bolesť zmizla asi po minúte, potiahla ich 2 x denne RSO. Za pár dní
sa zahojili veľmi rýchlo a nedošlo k žiadnej strate pokožky ani k zjazveniu.
Je úžasné, že teraz máme trochu v kuchynskej chladničke, takže ak sa niekto popáli (obzvlášť
deti), okamžite použijeme RSO, keď máme prírodnú rastlinu, ktorá sa o to postará, nie je
potrebné cítiť takú bolesť. . ” Debra
"Mal som malú dávku hrudiek na lakte, ošetril som ich olejom ... O týždeň neskôr som mal lakeť
hladký a bez hrčiek ... Myslím, že to boli bradavice, ale pretože neverím v lekárov, nemohol
som." nepoviem ti to určite. " Carla
- Bez ohľadu na to, čo je s vašou pokožkou v poriadku, jednoducho naneste olej, prikryte ho
leukoplastom a olej znova naneste každý deň alebo dva, alebo keď pásová pomôcka spadne.
Popáleniny, bradavice, ekzémy, psoriáza - oleju je jedno, čo to je a napraví to, dajte mu len čas a
olej. JB
"Môj priateľ mal na tvári cystu a po niekoľkých dňoch užívania oleja bol preč." A hltal to tak, že
to nepoužíval lokálne. “ Jonathan
"Nie je to onkologický pacient, ale na päte som mal infekciu, ktorá nereagovala na liečbu."
Dokonca som na tom nechal pracovať technológiu starostlivosti o rany ... dostal infekciu, aby sa
prestala šíriť, ale aj tak sa to nezahojilo. Namazal som na to olej a za JEDEN deň bolo
začervenanie menšie. Druhý deň a začervenanie je preč. Tretí deň a infekcia opäť vyzerá ako
koža! Nádherný liečivý olej! “ Tammie
"Pracoval som pre bazén a kúpeľnú spoločnosť ... Mám svetlú pleť, celý deň vonku." Na tvári,
hlave a ruke sa mi vždy objavilo niekoľko šialených škvŕn, ktoré boli vždy von z okna vodiča.
Olej tieto miesta vyčistil v priebehu niekoľkých týždňov! Teraz prijímam 5 gramov čistého THC
každý deň, aby som pomohol bojovať proti akejkoľvek chorobe a udržať môj imunitný systém
silný. BTW nikdy žiadna chrípka! Odmalička som nemal žiadnu chrípku. “ Jay
"Viem, že ľudia tu vždy hovoria, že používajte čisté RSO, a ja som ich veľkým fanúšikom."
Chcem však ľuďom oznámiť, že infúzia kokosového oleja vyrobená z listov cukru pre nás úplne
nahradila neosporín, tieto veci som nemusel kupovať dva roky. Funguje to lepšie a rýchlejšie a
môžem to ľuďom premasírovať po rukách a tvári a nemusím sa báť, že by ich náhodou omylom
zjedli. “ Tina
- Tina, nič nefunguje lepšie a rýchlejšie ako čisté RSO, ale viem, čo sa pokúšaš povedať.
Samozrejme, že menej účinné formy konopnej medicíny môžu tiež robiť zázraky. Problém je v
tom, že úspech nie je taký spoľahlivý ako pri neriedenom najsilnejšom RSO.
Konopná kozmetika čoskoro nahradí väčšinu aktuálne dostupných kozmetických prípravkov, a to

potom, čo ženy zistia, čo môže olej urobiť pre ich krásu. Konopný olej, kokosový olej a
bambucké maslo sú moje obľúbené nosiče, ale dá sa použiť čokoľvek, čo je v mieste ich
bydliska obľúbené, a pridať do toho olej. 20-30% RSO v krémoch robí zázraky, ale 0,01-1%
môže byť veľkým prínosom aj pre menej závažné podmienky a každodennú údržbu. JB
"Moja priateľka je silne alergická na uštipnutie komármi a včera večer mala jeden na svojom
chráme ... bolo to obrovské, každopádne som navrhol, aby som si zobral pomoc s bandážou a
pridal RSO, ktoré sme vyrobili z listov konope." Dnes ráno, keď sme sa zobudili, hrčka úplne
zmizla. “
- Ďakujem, Jimmy. Som si istý, že táto informácia pomôže mnohým ľuďom. Sezóna komárov je
tu. A olej funguje aj ako repelent, vyskúšajte to. Vždy je lepšie predchádzať problémom, aj keď
je ľahké ich odstrániť olejom. Olej je možné použiť lokálne na čokoľvek, čo ho svrbí, páli alebo
bolí. Čím skôr olej použijete, tým skôr môžu problémy zmiznúť. Zapamätaj si to. JB
Otázka: Ako dlho môže olej vydržať? Navždy? Aký je najlepší sklad, chladnička, mraznička,
špajza? Vďaka.
A. V injekčnej striekačke a ak je uchovávaný na tmavom chladnom mieste, olej vydrží roky,
najmä ak sa vám podarí olej chrániť pred návštevami a rodinou, konkrétne pred ženami, pretože
sa zdá, že ich požívajú radi ešte viac ako muži.
V okamihu, keď sa ženy vo vašej rodine dozvedia o omladzujúcich účinkoch oleja a o tom, čo
robí s vráskami, nebudete sa musieť starať o to, ako dlho olej vydrží, vždy sa veľmi rýchlo zje
alebo použije lokálne. Ak chcete zachovať svoje zásoby oleja, nehovorte ženám, že kozmetika s
20-30% oleja urobí so svojou pleťou zázraky a bude vyzerať tak mlado, ako je to fyzicky možné,
inak to jednoducho od vás vezme nie bez ohľadu na to, čo sa pokúsite povedať alebo urobiť, a
nebudete sa musieť starať o to, ako dlho olej vydrží.
Toto nie je (myslené ako) sexistický komentár, iba informujem o tom, čo som videl, že sa to stalo
mnohokrát, je to len pozorovanie a pokus upozorniť na to, čo môže olej urobiť pre vašu pleť bez
ohľadu na pohlavie. JB
"Keby ženy vedeli, že zvráti starnúcu pokožku a opraví poškodenú pokožku (ako v prípade tejto
osoby), podpora legalizácie kanabisu by prešla cez strechu!" Celá ekonomika prosperovala,
pretože bola potlačená táto úžasná prírodná medicína a všetci sa budeme pozerať, ako sa
rozpadá, keď sa stále viac ľudí stáva informovanými a jednoducho začnú sami sebe podávať
lieky. “ Gil
Otázka: Aplikujete si ho na tvár na ošetrenie vrások> alebo ho podávate ústne alebo oboje? “
Toni
A. Oba pre dosiahnutie najlepších výsledkov, ale iba lokálna aplikácia môže urobiť veľa. JB
"Čítal som vrásky?" Pomáha to VRÁSKAM? : 0 ”Margie

Chronická bolesť
"Ak máte vhodné odrody na výrobu oleja, nie je nič lepšie na úľavu od chronickej bolesti ako
konopný olej." Oleje z mnohých druhov konope sú nádherným prírodným liekom proti bolesti,
ktorý nie je návykový ani škodlivý. Lekársky systém poskytuje pacientom s chronickou bolesťou
nebezpečné, návykové a škodlivé lieky na kontrolu bolesti. Pripúšťam, že tieto lieky sú do určitej
miery účinné, ale v zásade všetko, čo robia, je maskovanie bolesti bez poskytovania liečebného
účinku. Keď užívate konopný olej na chronickú bolesť, nielenže zmierňuje bolesť, ale dokonca
sa pokúša uzdraviť príčinu vášho utrpenia. Pre každého, kto trpí chronickou bolesťou, je
konopný olej zďaleka najlepšou liečbou, pretože nie je návykový a nepoškodzuje zvyšok tela.
Videl som ľudí s rakovinou kostí v agónii, keď morfín a všetky ostatné lieky proti bolesti, ktoré

lekársky systém používa, nedokázali zabiť ich bolesť. Konopný olej ho však dostal pod kontrolu
v priebehu niekoľkých hodín a z týchto škodlivých látok sa dokázali veľmi rýchlo dostať s
niekoľkými abstinenčnými príznakmi. Tiež som poskytol tento liek mnohým pacientom s
chronickou bolesťou a niektoré výsledky boli skutočne úžasné. Nebolo to nič neobvyklé, že som
hneď na druhý deň dostával správy od ľudí, ktoré mi hovorili, že už viac netrpia.
Ako som povedal, konopný olej má schopnosť odstraňovať bolesť, ale funguje aj pri liečení
svojej príčiny. Opäť ide o to, čo najskôr sa zbaviť týchto nebezpečných návykových
farmaceutických liekov a nahradiť ich používaním tohto oleja. Realisticky neexistuje žiadne
porovnanie medzi konopným olejom a liečivami. Väčšina liekov proti bolesti dodávaných našim
lekárskym systémom je nebezpečná, návyková a smrteľná, zatiaľ čo konopný olej nepredstavuje
pre pacienta žiadnu závislosť ani nebezpečenstvo.
Ak pacient užíva na potlačenie bolesti morfín alebo iné opiáty, navrhujem, aby začali dávkami
približne veľkosti kúska krátkozrnnej suchej ryže. Potom zvýšte množstvo, ktoré prijímate, čo
najrýchlejšie, a súčasne znížte príjem týchto látok, až kým nebudete ďalej potrebovať žiadne
liečivá. Existuje obrovské množstvo ľudí, ktorí roky užívajú lieky, ktoré im lekári predpísali, a
urobili len málo alebo vôbec nepomohli. Ak chcete vedieť, aké to je, opäť sa cítiť dobre,
vyskúšajte olej a nechajte za sebou šialenstvo medicínskeho systému. “ Rick Simpson, Konope:
najliečivejšia rastlina

Bolesti chrbta, skolióza
Mali ste pacientov, ktorí pociťovali úľavu od bolestí chrbta alebo skoliózy?
„Producent nášho dokumentu„ Run from the Cure “Christian Laurette trpel skoliózou roky. Asi
pred trinástimi rokmi sa lekársky systém ponúkol, že urobí operáciu, ale Christianovi poskytnú
šancu 50/50, že bude znova chodiť. S takouto šancou cítil, že jeho jedinou alternatívou je žiť s
bolesťou. Takmer denne by zo skoliózy skolaboval v agónii a viac -menej sa presviedčal, že nič
nemôže pomôcť. Poskytol som mu konopný olej a do niekoľkých hodín mi oznámil, že už žiadne
bolesti chrbta nepociťuje.
Vysvetlil som mu, že svoj život prežil so stavom, ktorý mu nedovoľoval cvičiť tak, ako by mal
normálny človek, preto boli jeho chrbtové svaly veľmi slabé. Ako sa dalo očakávať, Christian po
užití oleja podľa pokynov teraz funguje normálne bez bolestí, posilnili sa mu chrbtové svaly a
teraz môže dlhší čas bez oleja. Christian je len jedným z mnohých s problémami s chrbtom, ktorí
našli účinný liek alebo kontrolu nad používaním tohto lieku na zmiernenie ich nepohodlia. Podľa
mňa nie je potrebné, aby niekto prechádzal životom v neustálom stave agónie. Ak máte
akékoľvek problémy s chrbtom, som si istý, že použitie týchto liekov bude veľkým prínosom pre
väčšinu, ktorí majú tieto stavy. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Cukrovka
"Diabetici, ktorí boli práve diagnostikovaní, sa zvyčajne dajú celkom ľahko vyliečiť a zakrátko
sú často bez tejto choroby." Ale u pacientov, ktorí majú tento stav dlhší čas a roky trpia
následkami choroby, to bude často trvať dlhšie. Dokonca aj u ťažko poškodených pacientov, ak
sa kvalitný olej užíva správne, často do šiestich týždňov už nepotrebujú inzulín. Žiaľ,
poškodenie, ktoré táto choroba spôsobuje v našich telách, sa môže hojiť oveľa dlhšie, ale
vzhľadom na čas je možné väčšinu z nich tiež napraviť.
Zdá sa, že olej má často schopnosť pomerne rýchlo omladiť pankreas, takže môže opäť správne
fungovať. Najprv sme to dokázali na diabetikovi, ktorého som liečil na rakovinu. Na konci liečby

rakoviny úplne vypadol z oleja na desať dní. Na moje prekvapenie jeho hladina cukru v krvi
zostala normálna a jedol veľa vecí, ktoré by diabetik nemal. Tento muž bol diabetik viac ako
tridsať rokov a denne dostával dve injekcie inzulínu. Potom, čo desať dní neprijal žiadny olej a
jeho hladina cukru v krvi zostala normálna, bolo zrejmé, že jeho pankreas musí opäť správne
fungovať.
Vždy pacientom hovorím, že nie som lekár, ale myslím si, že by bolo v ich najlepšom záujme,
keby sa mohli zbaviť chemických liekov, ktoré používajú na iné ochorenia. Pomerne často môžu
niektoré lieky brániť účinnosti úpravy oleja a používanie oleja tieto lieky aj tak zvyčajne nahradí.
Mám správy od pacientov, ktorí trpeli diabetom 1. aj 2. typu, ktoré uvádzali, že olej ich úspešne
liečil. Napríklad som sa stretol s pacientmi, ktorí si injekčne podávali inzulín tridsať rokov a po
spustení oleja do šiestich týždňov už tieto injekcie nepotrebovali. Zároveň ďalšie správy, ktoré
som od niektorých dostal, uviedli, že boli úspešné iba v znížení príjmu inzulínu. Tiež však
uviedli, že s použitím oleja to urobilo aj ďalšie úžasné veci, ktoré zlepšili ich celkové zdravie.
Cieľom je pozrieť sa na to, ako sa zbaviť inzulínu a nechať pankreas znova kontrolovať hladinu
cukru v krvi. Napriek tomu, aj keď to nie je možné úplne dosiahnuť, účinky oleja budú pre telo
pacienta stále veľmi prospešné. Pretože táto choroba spôsobuje problémy s krvným obehom a
ďalšie komplikácie, infekciu spôsobenú zranením je často nemožné liečiť pomocou takzvaných
konvenčných metód medicínskych systémov. Ak napríklad diabetik dostane infekciu na nohu a tá
sa odmietne poriadne zahojiť, v konečnom dôsledku bude odpoveďou zdravotníckeho systému
odstránenie chodidla alebo aspoň časti, ktorá sa nakazila.
Osobne som vedel o diabetikoch, ktorí to urobili a za krátky čas už zvyčajne nepotrebujú ďalšie
odstránenie, pretože infekcia stále prebieha. Akú hroznú perspektívu má diabetik a čo je ešte
horšie, je fakt, že tieto operácie sú úplne zbytočné.
V tom čase som nevedel nič o liečivých schopnostiach rastliny konope a jediné, čo som mohol
urobiť, bolo sledovať, ako agóniu títo pacienti musia prežívať; ale odvtedy som sa konečne
dozvedel pravdu. Ak sa olej používa zvonka, uzdraví diabetické vredy vo veľmi krátkom čase,
takže si dokážete predstaviť, aké výhody má diabetik pri požití tejto látky. Tieto informácie
sprístupňujem už roky, ale napriek tomu sa lekári rozhodli ignorovať používanie tohto lieku a
naďalej mrzačiť svojich pacientov. To je jeden z dôvodov, prečo nemám využitie pre
zdravotnícky systém a pre všetkých týchto takzvaných lekárov, ktorí sa priživujú na našom
utrpení.
Po ošetrení olejom sa mnoho diabetikov, ktorí roky držia diéty s obmedzeným stravovaním,
správa ako dieťa v obchode s cukrovinkami. Zrazu môžu opäť jesť jedlá, ktoré by diabetik nemal
a niektorí pacienti budú mať tendenciu sa prehnane stravovať. Ako čas pokračuje, olej dokáže
zvrátiť škody, ktoré boli spôsobené na telách diabetikov, ako je zlý obeh atď. Olej tiež vylieči tie
škaredé infekcie, s ktorými sa diabetici musia rozumne vysporiadať az toho, čo máme. svedkom
toho je, že vysokokvalitný konopný olej je účinný pri liečbe všetkých typov cukrovky. “ Rick
Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina
"Olej omladzuje pankreas a verte či neverte, často potom začne produkovať inzulín aj po rokoch
nečinnosti." Mnoho pacientov môže prestať strieľať inzulín po niekoľkých týždňoch na oleji.
Olej tiež pomáha liečiť alebo kontrolovať všetky ostatné problémy s telom súvisiace s
cukrovkou.
Olej by som zjedol a/alebo by som ho použil vo čapíku. Fajčenie alebo odparovanie môže tiež
pomôcť znížiť hladinu cukru v krvi, ale účinky sú v porovnaní s požitím oleja veľmi obmedzené.
Olej by som používal topicky na diabetické vredy, jednoducho naneste olej, prikryte ho obväzom
a opakujte to každé tri dni, kým sa vred nezahojí. Konopný olej by som zmiešal s extraktom a
používal ho na masáže, ktoré podporia krvný obeh a pomôžu predchádzať opuchom a iným
nepríjemnostiam. Do svojej stravy by som zaradil aj konopné semená a konopný olej. “ JB

Srdce, krvný tlak
Mali ste nejaké prospešné správy o konopnom oleji a srdcových chorobách?
"Tí, ktorí majú problémy so srdcom, ktorí začínajú s liečbou olejom, by si mali uvedomiť, že olej
často môže pacientovi zvýšiť srdcovú frekvenciu, kým sa s jeho používaním neuspokojí."
Zvýšenie srdcovej frekvencie je zvyčajne len mierne, ale mám pocit, že pacient by mal vedieť, že
sa to môže stať.
Tento liek je účinný pri znižovaní hladiny cholesterolu a zlepšovaní krvného obehu, takže sám o
sebe by bol veľkým prínosom pre srdce pacienta. Srdce je určite životne dôležitým orgánom a
podľa našich skúseností môže konopný olej omladiť životne dôležité orgány. Aj keď som nikdy
ľuďom nehovoril, aby prestali užívať lieky na srdce, mnohí tak urobili bez škodlivých účinkov.
Mám pocit, že účinok konopného oleja na srdcové choroby si vyžaduje ďalší výskum, ale z toho,
čo sme videli, sa tento liek javí ako veľmi prospešný pre srdce.
Dokáže olej regulovať krvný tlak?
Konopný olej môže skutočne regulovať krvný tlak. Sama ho používam na to, aby mi pomohol
zaspať a upravil si vlastný krvný tlak. Na začiatku liečby konopným olejom hovorím pacientom,
ktorí už užívajú lieky na tento stav, aby pozorne sledovali svoj krvný tlak. Väčšina, ktorí
používali lieky na kontrolu krvného tlaku, ich už na začiatku liečby konopným olejom
nevyžadovali.
Pretože konopný olej znižuje krvný tlak, každý, kto sa pokúsi pokračovať v užívaní svojich
farmaceutických liekov na krvný tlak, pravdepodobne zistí, že kombinácia týchto dvoch zníži ich
krvný tlak príliš nízko. Je vhodné vyhnúť sa tejto situácii a pomocou prenosných testerov
krvného tlaku, ktoré sú dnes k dispozícii, sa to dá ľahko dosiahnuť.
Môže pomôcť s inými ochoreniami vnútorných orgánov?
Z toho, čo som videl pri použití konopného oleja, je možné ovládať alebo vyliečiť mnohé stavy
vnútorných orgánov a súvisiace problémy. Keď sa vnútorný orgán omladí a uzdraví, môže opäť
obnoviť svoje povinnosti v našom tele. Osobne si myslím, že je oveľa zmysluplnejšie omladiť
naše vlastné životne dôležité orgány pomocou tohto oleja, než aby ste absolvovali transplantáciu
orgánu so všetkými súvisiacimi nebezpečenstvami a potom strávili zvyšok svojho života
užívaním liekov, aby orgán nebol byť odmietnutý. V niektorých prípadoch môže byť jedinou
odpoveďou transplantácia orgánu, ale ak by bol tento liek správne použitý na omladenie životne
dôležitých orgánov, myslím si, že by bolo oveľa menej potrebných transplantácií. “ Rick
Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina
"Srdce je vnútorný orgán a olej omladzuje životne dôležité orgány." Keď pacienti začnú používať
olej, zvyčajne znížia dávky liekov na srdce na polovicu a väčšina z nich prestane tieto lieky
používať hneď, ako budú cítiť, že ich môžu prestať používať. Olej je veľmi prospešný pre srdce.
Olej dokáže veľmi ľahko regulovať krvný tlak a arytmiu. Obvykle znižuje krvný tlak, takže tí,
ktorí používajú lieky na krvný tlak, by mali byť s používaním oleja opatrní, kým si naň zvyknú.
Kombinácia liekov na krvný tlak a oleja môže spôsobiť, že tlak bude príliš nízky, a preto je
vhodné monitorovať krvný tlak pomocou testera krvného tlaku. V mnohých prípadoch olej
mierne zvyšuje srdcovú frekvenciu.
Táto oblasť vyžaduje oveľa viac výskumu, takže pacienti by sa pri začatí liečby olejom mali
riadiť zdravým rozumom, ale mali by tiež zostať v kontakte so svojim lekárom, aby sa
presvedčili, že srdce.
Pacienti so srdcom by mali skontrolovať elektrické vedenie vo svojom dome alebo zamestnaní.
Srdce pracuje na elektromagnetických impulzoch, a preto by sa mali čo najviac vyhýbať pobytu

v elektromagnetických poliach.
Olej by som zjedol a použil by som ho aj do čapíkov. Pokiaľ ide o topickú aplikáciu, nikdy to
nebolí, ale nemôžem povedať, ako prospešné v súčasnej dobe je. Ako vždy, konope by som
používal všetkými možnými spôsobmi. Konopné semená a konopný olej by som tiež zaradil do
svojej stravy, je známe, že semená aj olej majú veľmi priaznivé účinky na mnohé srdcové
choroby.
Ak by som bol lekárom a mal by som vykonať operáciu srdca alebo transplantáciu srdca atď.,
Pokúsil by som sa omladiť orgán najmenej 60 g oleja. Ak by 60 g neprinieslo pacienta do
dostatočného zdravotného stavu, olej by som mu naďalej dával. “ JB

Astma
"Aj fajčiarska nádoba je prospešná pre mnohých astmatikov, ale požitie oleja alebo jeho
odparenie je oveľa účinnejší a liečebnejší spôsob liečenia tohto stavu." Použitie oleja vo forme
čapíkov je veľmi účinné aj pre tých, ktorí majú problémy s dýchaním, a preto by mohla byť
prospešná aj táto metóda. Poznáme veľa ľudí s astmou, ktorým pomohlo používanie tohto lieku,
a môžem úprimne povedať, že si nie som vedomý žiadnej účinnejšej liečby tohto stavu. Dokonca
aj tí, ktorí trpia takými vecami, ako je CHOCHP, boli svedkami úžasného zlepšenia ich
schopnosti správne dýchať pri použití tohto lieku. Ak máte akékoľvek problémy s dýchaním,
vyskúšajte olej a som si istý, že nebudete nič ľutovať. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia
rastlina
"Dalo by sa očakávať, že odparovanie oleja je najlepšou liečbou astmy alebo problémov s
dýchaním." Prekvapivo sme zistili, že čapíky z konopného oleja sú mimoriadne účinné pri
otváraní dýchacích ciest. Obvykle do 30 minút potom, čo si pacient vezme čapík, oznámia, že sa
cítia, akoby sa im otvorili pľúca a dýchalo sa im oveľa ľahšie. Samozrejme, ako pri každej inej
chorobe, štandardnú dávku 60 g by som požil počas troch mesiacov a potom by som zostal na
grame denne, kým by som sa necítil úplne zdravý. Potom by som, samozrejme, zostal na
udržiavacej dávke do konca života. Olej by som používal perorálne, lokálne na hrdlo a hrudník a
vo forme čapíkov. “ JB

Deti a olej
Zvlášť matky si budú robiť starosti, ak je bezpečné dávať olej deťom. Je to potom bezpečné?
"Konopný olej považujem za úplne bezpečný pri liečbe detí všetkých vekových skupín, ktoré
trpia rakovinou a inými chorobami." Naozaj neviem, ako môžu lekári, ktorí ošetrujú malé deti na
onkologických oddeleniach, žiť sami so sebou. Nevedia, aké škody spôsobujú týmto malým
deťom ich žiarenie, chemo a iné škodlivé, jedovaté chemikálie?
Každý, kto niekedy študoval medicínu, pozná účinky takýchto liečebných postupov a je si
vedomý skutočnosti, že pri použití týchto liečebných postupov je oveľa pravdepodobnejšie, že
spôsobia smrť, a nie liečbu. Ak by si rodičia našli čas a úplne pochopili, čo zdravotnícky systém
zamýšľa urobiť pre svoje deti, som si istý, že väčšina by ich radšej nechala liečiť konopným
olejom, pretože je to prírodná látka, ktorej používanie je bezpečné a nespôsobí žiadne ublíženie
dieťaťu.
Keď viem, čo robím s lekárskym systémom, nikdy by som im nedovolil dostať do rúk žiadne
moje dieťa. V prípade, že by sa ma niekto pokúsil prinútiť urobiť niečo iné, situácia by sa
okamžite skutočne veľmi škaredá.
Myslím si, že je prirodzené, že každý rodič chce chrániť svoje deti a vyhýbať sa im. Ak by som
si myslel, že zdravotnícky systém predstavuje nebezpečenstvo ako rodič dieťaťa, cítil by som, že

by som mal mať právo zvoliť si iné metódy liečby. V poslednej dobe sa v USA a Kanade
vyskytujú prípady, keď úrady vzali deti a prinútili ich absolvovať chemoterapiu proti vôli dieťaťa
i samotných rodičov. Zdá sa, že ako dospelí máme právo odmietnuť ich šialené zaobchádzanie,
ale naše deti nie. Keďže chemoterapia je jednoducho otrava, ak by niekto išiel proti mojej vôli a
podaroval by také niečo môjmu dieťaťu, dalo by sa pravdepodobne povedať, že nebude mať
veľmi svetlú budúcnosť.
Podľa mňa každý, kto by urobil niečo také bez súhlasu rodičov, je vinný z pokusu o vraždu a ak
by dieťa zomrelo, bol by potom zodpovedný za ich smrť. Nezáleží mi na tom, ako sa na to
pozriete, jed je jed, a ak lekár podá tieto látky, sú rovnako vinní ako ja, keby som urobil to isté.
Len preto, že lekári nosia biele plášte, neznamená to, že majú právo poškodzovať svojich
pacientov; v skutočnosti je to v rozpore s ich vlastnou Hippokratovou prísahou. Na ich mieste by
som začal správne vykonávať lekársku prax, kým sa niekto spojený s pacientmi, ktorým ublížil,
rozhodne proti nim hľadať odplatu.

Ako možno konopný olej použiť v prevencii chorôb? Opäť by bolo bezpečné dávať olej aj
deťom?
Nepoznám nič lepšie ako konopný olej na prevenciu chorôb a taktiež považujem tento liek za
úplne bezpečný pri liečbe detí. Často som tvrdil, že keby deťom boli podávané malé dávky
konopného oleja, dalo by sa zabrániť tomu, aby sa vo väčšine prípadov vyskytli choroby ako
cukrovka, SM, rakovina a mnohé ďalšie.
Ak sa deťom podajú nepatrné dávky oleja, THC a s ním spojené kanabinoidy sa vybudujú v ich
systémoch a budú predchádzať chorobám. Nehovorím o tom, ako dostať deti vysoko; ide o to
poskytnúť deťom alebo ľuďom v akomkoľvek veku neškodný, návykový liek, ktorý v
budúcnosti zabráni zdravotným problémom.
Neexistuje žiadny logický dôvod, prečo by nám malo brániť v pestovaní a výrobe vlastného lieku
na liečbu tých, ktorých milujeme. Mali by naše deti alebo dokonca my sami trpieť a zomierať,
pretože farmaceutické spoločnosti chcú zarobiť viac peňazí? Keď je k dispozícii prírodný liek na
zmiernenie našich zdravotných problémov, s výrobou ktorého má väčšina ľudí malé problémy?
Je načase pobozkať farmaceutické spoločnosti na rozlúčku a zistiť, čo môže matka príroda
poskytnúť, aby sme my a naše deti boli zdravé.

Ako dávkovať konopný olej pre deti?
Pokiaľ ide o dávky, deti sa nelíšia od dospelých a všetky majú na tento liek odlišnú toleranciu.
Aby sa zabránilo chorobám detí, boli by potrebné iba nepatrné dávky raz denne asi hodinu pred
spaním, takže šanca dostať dieťa na vysokú úroveň by bola veľmi malá. Konopný olej opäť
nespôsobuje žiadnu škodu, takže neviem, prečo by niekto váhal s jeho podávaním svojim deťom.
Okrem toho si predstavte všetky každodenné zranenia, ku ktorým dochádza, ktoré by sme si
teraz mohli liečiť, keby bol olej k dispozícii. Veci, ako sú popáleniny, porezania, škrabance,
vredy, infekcie, uštipnutie hmyzom atď., Je možné pomocou miestneho použitia tohto oleja liečiť
tak jednoducho a efektívne.
Po mojich skúsenostiach s týmto liekom by to bola prvá vec, ktorú by som svojmu dieťaťu dal za
vnútorné a vonkajšie podmienky. Napriek tomu by som určite váhal a dvakrát si rozmyslel, či im
dovolím požívať chemické lieky. V skutočnosti, keby som vedel, čo robím v lekárskom
priemysle, o takom niečom by som ani neuvažoval.
Na to, aby ste sa dostali k tomuto spôsobu myslenia, je potrebná skúsenosť s liečivými účinkami
konopného oleja, ale nepochybne potom, čo ste videli, čo dokáže, sa aj vy obrátite. Pevne verím,
že keby deti a ľudia všetkých vekových skupín pravidelne užívali malé dávky tohto oleja, mohli

by žiť dlhšie a byť oveľa zdravší. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina
Otázka: Existuje vek, kedy s tým môžu začať? Môj syn má 3 roky a má zlý ekzém a je tu veľkú
časť roka. “ Roxanne
A. Roxanne, je úplne bezpečné podávať olej deťom, dokonca aj novorodencom, najmä ak sa
používa lokálne v zmesi s konopným olejom alebo bambuckým maslom. Je dobrou stratégiou
zmiešať konopný olej s olejom (postačí 1% oleja, ale ideálne by bolo 20-30%) a potom ho
niekoľko kvapiek pridať do kúpeľa každý deň. Na celom tele zanechá tenký film a to je zvyčajne
všetko, čo je potrebné (alebo aspoň na údržbu). Vytvárajte fotografie a videá, zlepšenie bude
veľmi rýchle. Svrbenie a podráždenie zmizne v priebehu niekoľkých sekúnd alebo minút a
ekzém by mal do týždňa alebo viac jednoducho zmiznúť. Všetko najlepšie, JB
"Ten dym NIE je zdravý pre deti ani pre matky ... hlúpe mamičky a čo hovoríte svojim deťom?"
Olej alebo nada! Zvlášť pre deti! ” Naia
- Nebola by som taká radikálna, fajčenie alebo vyparovanie má tiež priaznivé účinky, napríklad
proti nevoľnosti tehotných žien. Dieťaťu to neublíži. JB
"Dym nie je taký veľký ... obzvlášť ak máte sklony k alergiám ... len to hovoríte." Nezvládam
dym! Tiež deti nie sú schopné vedieť, kedy prestať ... či už je to cukor, kofeín, jedlo atď. Musíte
im byť sprievodcom. Nemyslím si, že obhajovanie fajčenia kanabisu je pre dospievajúcich
skvelý nápad. Len vravím. Je to len môj názor na to, čo som videl. Mohlo by to tiež odvrátiť
pozornosť od školskej práce a dôležitých problémov. “ Naia
- Tiež som sa kedysi rozptyľoval od školských povinností a dôležitých problémov a nemali sme
vôbec k dispozícii žiadne konope. Stačilo, aby som niekde v okolí videl dobre vyzerajúce dievča,
a to bolo pre školskú prácu a problémy, ktoré boli dôležité pre ostatných, ale nie pre mňa.
Ak kontrolujete, koľko čaju vaše deti pijú, pokračujte, samozrejme, nad tým, koľko konope sa
chystajú prijať alebo požiť. Veľa šťastia s tým. Je to márne úsilie, ale som si istý, že bude
zamestnávať mnoho ľudí na niekoľko ďalších rokov, kým si neuvedomia, ako bezpečné je
kanabis a že je skutočne prakticky nemožné smrteľne sa ním predávkovať.
Koho teda zaujíma, koľko z toho niekto prehltne? Ja nie Ani ma nezaujíma, koľko šálok čaju
alebo kávy ľudia denne vypijú, predstavte si to. Prečo by som mal? Nie je to moja vec. A nikoho
nezaujíma, koľko z tejto záchrannej a preventívnej medicíny niekto prehltne.
Čím viac oleja v sebe máte a čím častejšie, tým lepšie pre vaše zdravie. To je jediné pravidlo,
ktoré skutočne platí. Ľuďom všetkých vekových skupín, vrátane detí a tehotných matiek. Ak sa
vám tento nápad nepáči, preberte ho, naučte sa s ním žiť, je to to najlepšie, čo môžete urobiť.
Žiadna regulácia kanabisu nebude fungovať, jednoducho sa to aj tak nedá regulovať. Navyše nie
je dôvod to regulovať. JB
"Som veľmi šťastný, že môžem konečne oznámiť, že môj sladký chlapček používa kanabis na
boj s vedľajšími účinkami chemoterapie a žiarenia A na zaistenie toho, aby u neho nevyrastali
žiadne nové nádory!" Tento liek mu veľmi pomohol. Predtým, ako dostal tento liek, neustále
zvracal, nejedol, bol veľmi letargický a výstredný ... teraz jedí, drží si jedlo, priberá na váhe a
každý, kto bol okolo neho, vie, ako absolútne je šťastný. "
- No, bez jedu v jeho tele by sa dieťaťu darilo oveľa lepšie. Spolu s olejom skutočne nemá
zmysel používať chemoterapiu a žiarenie, je to ako dávať pacientovi protilátku a pumpovať do
žíl jed. Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte iba olej. Lekári by to mali vedieť, nie je
také ťažké pochopiť, že nie je dobré dávať deťom jed, keď to nie je potrebné. JB
Otázka: „Som 29 -ročná slobodná matka. Môj syn má teraz 8 rokov a žije so stredne ťažkým
autizmom. Svoje mini ja by som za nič na tomto svete nevymenil, ibaže by som mu trochu
uľahčil život. Zaujímalo by ma, či ste k vám prišli aj iní rodičia a pýtali sa na olej? Alebo nejaké
úspešné príbehy s autizmom/Aspergerovým? Ak by som sa rozhodol ísť touto cestou, na aké
dávkovanie by som sa pozeral? Cením si všetky informácie! Ďakujem. Od frustrovanej matky a

malého chlapca. “
A. "Olej je o jedinej veci, ktorá by mohla fungovať," povedal Rick, keď som mu to prečítal.
Pokyny na dávkovanie a ďalšie informácie o tom, ako vyrábať a používať olej, sú na našich
stránkach a v Rickovej e-knihe. V minulosti som pomohol už niekoľkým autistickým deťom a
tento liek s nimi robí zázraky.
Deti milujú tento liek, nie sú zaujaté, nevedia, že „robia niečo zle“ a rodičia si veľmi užívajú,
keď majú čas pre seba. Aby som dosiahol najlepšie výsledky, ako vždy by som začal so
štandardnou 60 g liečbou, bez piluliek, a potom by som nechal dieťa na udržiavacej dávke v
množstve podľa vlastného výberu po celý zvyšok svojho dlhého a pokojného života. A dieťa z
videa by malo urobiť presne to isté, ak je to možné. Všetko najlepšie, JB
Otázka: Moja žena má silnú bolesť v krížoch, pretože je v 7. mesiaci tehotenstva. Popisuje to ako
nervózne zášklby, ktoré sú mimoriadne bolestivé. Skúsil som sa rozhliadnuť na vašom webe a tu.
Pomôže RSO dramaticky bolesti? Máte odkaz na predchádzajúcu tému na túto tému? Mám
obavy, ak jej nasadia kodeín, poškodí to dieťa
A. Nechal by som ju, aby prehltla malé dávky oleja a natrela ho olejom lokálne na chrbát.
Doprajte jej masáž so zmesou oleja a konopného oleja. Áno, existuje veľká šanca, že kodeín
môže poškodiť dieťa. Olej nemôže a nebude dieťaťu nijako škodiť. JB
"Aký je najmladší človek, o ktorom viete, že ho liečia pomocou RSO?" Existuje protokol o
pediatrickej liečbe? Aj keď sme doteraz boli neúspešní v ovplyvňovaní názoru starej mamy a v
možnosti vyliečiť dedka. Mám 2 -ročnú ženu s neznámymi problémami so žalúdkom (áno, je v
„lekárskej“ starostlivosti viac ako rok a všetky pilulky, krémy, pleťové vody a elixíry Big
Pharma boli neúspešné. Teraz sa prikláňajú k proteínovému syndrómu. Očividne Dieťa s
hmotnosťou 25 libier nezvládne rovnakú dávku ako muž s hmotnosťou 175 libier, takže ho vôbec
odporúčate na pediatrické aplikácie? “Sara
- Tehotné matky by mali používať olej a potom pri pôrode zvýšiť dávku. Po narodení by matky
mali jesť malé dávky oleja, aby sa ubezpečili, že sa dieťa bude vyvíjať optimálnym spôsobom.
Ak sa ma teda pýtaš, môj najmladší pacient mal mínus osem mesiacov a stále sa mu darí skvele,
je to najlepšie vyvinuté dieťa vo svojej materskej škole a začal hovoriť skôr ako väčšina
ostatných. Jeho matka použila olej predtým, ako ho porodila, a dieťa dostalo olej aj po očkovaní
hexavakcínou, aby sa ubezpečil, že nebezpečné chemikálie budú z jeho tela vyplavené čo
najskôr.
Konopný olej je bezpečný liek pre ľudí všetkých vekových skupín. Ak máte problémy s
uchopením tohto článku, pozrite sa, čo robí olej na ekzém alebo plienkovú vyrážku, a potom sa
vráťte a povedzte mi, že svojmu dieťaťu nikdy konope nedáte. Počuli by ste odo mňa iba to, že
rodič, ktorý by svojmu dieťaťu nedával konope ako liek, je buď zle dezinformovaný, alebo sú
psychopatickými sadistami, ktorí sa radi pozerajú, ako iní trpia.
Viete, ako účinný je olej proti bolestiam zubov? Dali by ste dieťaťu olej na boj s bolesťou
spojenou s rastom zubov? Ja by som. Vôbec bez váhania.
Dávkovanie pre deti je v zásade rovnaké ako pre dospelých, keď liečite niečo vážne. Začnite s
nepatrnou dávkou trikrát denne, zvyšte si na to pacienta, zvyšujte dávku každé štyri dni alebo
podľa potreby a vždy sa snažte dostať do pacienta čo najviac liekov čo najrozumnejšie a uistite
sa, že zostanú. v ich komfortnej zóne. JB
"Priateľka zdravotnej sestry to použila na plienkovú vyrážku 3. stupňa, preč cez noc!" Alice
- Pre tých, ktorí si myslia, že deti by nemali užívať kanabis. Aký iný liek by ste im chceli dať, ak
nie tento najstarší a najbezpečnejší prírodný liek, ktorý sa používa tisíce rokov? Alebo sa budete
pozerať, ako vaše deti bezdôvodne trpia všetkými tými ekzémami a vyrážkami? Nie je to
príjemné, povedal by som. Zvlášť, keď existuje také jednoduché riešenie všetkých týchto
kožných problémov.

Je v poriadku sledovať, ako vaše deti kričia od bolesti, keď im stačí dať kvapku oleja a budú bez
bolesti? Hm? JB
"Neurochirurg sa pozrel na najnovšiu Spencerovu magnetickú rezonanciu a povedal:" Veľký
nádor na epifýze, a niet pochýb o tom, že to bol veľký TUMOR, je PONUŠENÝ !!!! " Potom
povedal: „Nádor mozgového kmeňa je úplne kalcifikovaný !! Je veľmi nepravdepodobné, že by
niekedy vyrástol! “ Ďalej povedal: „Neverím, že má na chrbtici ŽIADNE nádory, tieto malé
svetelné škvrny mi NEDAJÚ ako nádory.“
Zistil som dôvod, prečo sa Spencerov duševný stav tak drasticky zlepšil, je ten, že epifýzový
nádor je PREČ! Neuro sa pokúsil povedať, že je to chemo, ale poukázal som na to, že ten nádor
je stále úplne nezmenený, 30 dní PO zastavení chemoterapie !! Jeho odpoveď? "Myslím, že je to
šťastné dieťa, ktorému nádor MAGICKY zmizol !!!"
Mágia? Nie. Chemo? NIE, a môžeme to dokázať. Konopný olej som nespomenul. VEĽMI
naliehal, aby sme okamžite urobili ďalšiu magnetickú rezonanciu, aby sme potvrdili jeho názory.
Povedal, že do svojej kancelárie zavolá hneď ako si rezervujeme termín na magnetickú
rezonanciu. Tak tu to máte, ľudia! Neurológ potvrdil, KONOPÍ bezpečne zabíja RAKOUSOVÉ
PIČKY! “ Corrie
"Môže správca prosím poradiť, aký druh dávky podať 8 -ročnému dieťaťu, ktoré bolo poslané
domov zomrieť?" Ricardo
- Začnite s malou dávkou, zistite, ako dieťa reaguje, a potom dávku zvýšte tak rýchlo, ako to
dieťa zvládne. Trikrát za deň. Obvykle sú plné piluliek, keď sú poslané domov zomrieť, takže ich
chcete najskôr detoxikovať, pretože neviete, čo interakcia urobí, zvyčajne nie je veľmi pekné, čo
interakcia s týmito smrtiacimi chemikáliami robí. Je to však preto, že olej sa pokúša vyčistiť stôl,
aby mohol začať fungovať.
Alebo ak nemáte čo stratiť, môžete tiež začať veľkým množstvom oleja a pacienta tak dostať do
stavu kontrolovanej kómy. To by som asi urobil, ale je na rodičoch, aký smer liečby zvolia.
Viem len to, že s agresívnymi chorobami by sa malo zaobchádzať agresívne. A tiež viem, že vo
všeobecnosti platí, že čím viac oleja sa vám podarí dostať do pacienta a čím rýchlejšie to urobíte,
tým má väčšiu šancu na úspech a prežitie. Ale tiež viem, že návod na dávkovanie je uvedený z
nejakého dôvodu.
Keby to bolo moje dieťa, naplnil by som ho olejom, to viem určite. Dieťa by v ňom plávalo a ja
by som s najväčšou pravdepodobnosťou nedovolil žiadnemu lekárovi, aby sa k nemu priblížil.
Ale to som ja a viem, čo mám robiť. Všetko najlepšie, JB

Čapíky
Čapíky s olejom Rick Simpson Oil (RSO) sú požehnaním pre všetky ženy s problémami
súvisiacimi s PMS, ako aj pre kohokoľvek s hemoroidmi, Crohnovou chorobou, črevnými a
črevnými problémami atď. Sú skvelé aj na dýchanie a pľúcne stavy, nehovoriac kontrola chrípky.
V tele vyvolávajú veľmi príjemný dlhotrvajúci pocit. Ešte som nevidel nikoho, kto by ich nerád
bral potom, čo prekonali svoje počiatočné váhania. “ JB
AKO VYROBIŤ PODKLADY?
Rozpustíme kakaové maslo, na začiatok pridáme olej, približne 1-2 g oleja na 100 g
rozpusteného kakaového masla. Potom zvyšujte dávku každé štyri dni, kým pacient nepoužije asi
0,33 g oleja v každom čapíku.
1 g (celková hmotnosť) čapíky pre deti, 2 g pre dospelých, 3 g (guľôčky) pre vaginálne
problémy.

Začiatočníkom dobre poslúži 0,01-0,02 g oleja na čapík. Ak začnete niekoho s 0,05 g suppo,
pravdepodobne to tiež veľmi nepocíti, ale je lepšie začať s malou dávkou (pre tých, ktorí v
minulosti nikdy neskúsili konope atď.). Dávky až do 0,005 g THC sú obvykle tolerované bez
akýchkoľvek alebo takmer akýchkoľvek symptómov.
Skutočné RSO je veľmi účinné a nikdy neviete, ako presne bude pacient reagovať (krvný tlak
atď.), Ale čapíky by boli dobrým spôsobom, ako si ľudia zvyknúť na olej.
Na čapíkoch je zaujímavé, ako sa zdá, že otvoria pľúca a uľahčia dýchanie, povedzme do 20
minút - splnený sen mnohým s CHOCHP alebo astmou atď. Pacienti ich používali aj na liečbu
psoriázy, vysokého krvného tlaku, Crohnovej choroby, PMS kŕče atď.
Do čapíkov môžete pridať aj iné prírodné oleje, závisí to od toho, na čo ich chcete a aký je účel.
Stačí navštíviť niektoré stránky prírodnej medicíny a prečítať si, čo robia rôzne éterické oleje, a
môžete experimentovať, koľko uznáte za potrebné.
Čapíky sú tiež skvelým spôsobom, ako liečiť pacientov, ktorí nemôžu jesť olej alebo ho z
nejakého dôvodu nemôžu udržať v žalúdku.
Pokiaľ ide o mňa, súdiac podľa účinkov je prijatie oleja do čapíkov najlepším a najpríjemnejším
spôsobom použitia konope. Priznávam to, že to najskôr znie a vyzerá smiešne, ale tí, ktorí to
skúsili, súhlasia. Možno to otvára čakry zdola nahor, ktovie, ale je to určite skvelý pocit.
Ženy by radi užívali čapíky - pomáhajú tiež pri všetkých druhoch bakteriálnych a vírusových
infekcií, „partnerských výmenách mikrobiologických informácií“, alergiách na kondómy a na
nich používané lubrikanty atď. Spomenul som, ako veľmi sa olej stará ( hladiny) hormonálna
nerovnováha? Všetko najlepšie, Jindrich Bayer
"Čapíky s RSO je možné použiť aj na všetky druhy vaginálnych problémov, vrátane
kvasinkových infekcií, HPV, kondylómov, herpesu a mnohých ďalších chorôb alebo infekcií,
ktorými človek nemusí nutne trpieť." Zvlášť, keď sa o ne dá tak ľahko starať s použitím oleja. “
JB
"Môžete mi prosím poradiť, či je konopný olej bezpečné používať počas tehotenstva? Nie je veľa
informácií, ktoré by som mohol nájsť. Mojej priateľke práve oznámili, že má pupočnú cystu,
ktorá môže spôsobiť krvné zrazeniny, ktoré môžu viesť k smrti jej dieťaťa. Videl som účinky
konopného oleja a dobro, ktoré môže priniesť, len si nie som istý, či je počas tehotenstva
bezpečný. “ Christine
- Drahá Christine, samozrejme, že je bezpečné ho používať, konope sa používa počas tehotenstva
a pri pôrodných bolestiach tiež po stáročia. Odporúčam jej pripraviť čapíky s 0,01-0,06 g oleja v
každom (začnite s 1-2 g oleja na 100 g kakaového masla). Cysta zmizne do niekoľkých týždňov,
alebo zvyčajne zmizne. Trikrát denne, a bez obáv, olej dieťaťu neublíži. Všetko najlepšie, JB
"JB, súhlasím s čapíkom, aký druh kakaového masla však používaš?" Mám dostať nerafinované
čisté nebielené kakaové maslo? Bude kokosový olej fungovať aj ako čapíkový základ? “ Sara
- Je len na vás, pre akú značku alebo druh kakaového masla sa vydáte. Kokosový olej môže byť
príliš tekutý. Kakaové maslo funguje lepšie ako čapíkový základ. JB
"Má niekto nejaké nápady, ako niekomu podať konopný olej prostredníctvom napájacej trubice?"
Zmiešal som to s olivovým olejom, aby to nebolo také husté, ale stále sa bojím, že by to upchalo
trubicu. Nejaké nápady?" Steven Havre
- Steven, vždy je najlepšie nájsť spôsob, ako podávať neriedený olej, to je najlepšia cesta. Keď
nemôžete nájsť spôsob, môžete ho zmiešať s pacientovým jedlom a nechať ho tak jesť. Áno,
mohlo by dôjsť k upchatiu trubice, najmä ak je olej hustej konzistencie. Niektoré oleje sú husté,
niektoré tekutejšie. Keď ich však zahrejete na telesnú teplotu, mali by byť dostatočne tekuté, aby
neupchali hadičku.

Ďalším spôsobom je podať ho pacientom v čapíkoch s kakaovým maslom. Napriek tomu je
konzumácia oleja preferovaným spôsobom užívania tohto lieku, kedykoľvek je to možné.
Existuje mnoho spôsobov podávania oleja a často je to veľmi individuálne, preto sa pokúste
nájsť spôsob, ktorý bude pacientovi najviac vyhovovať. Všetko najlepšie, JB
"Presne! Ošetrujem svoju matku, ktorá má rakovinu hrdla, a postupne mi ju podávala cez sondu,
trochu zohriala a zmiešala som s kokosovým olejom! Nikdy ste trubicu neupchali! “ Steve
"Dávam to svojmu synovi cez jeho napájaciu trubicu, keď to nepohltí - nalejem na pohár oleja
veľmi horúcu vodu, potom sa rozpustí a potom pridám chladnejšiu vodu (nie príliš veľa), aby
voda nie je príliš horúci, potom ho nalejte do skúmavky. Fungovalo to celkom dobre, aj keď
niekedy olej trochu potiahne rúrku, ale nikdy nebol zablokovaný. Tajomstvo je naliať ho, kým je
ešte veľmi teplý. “ Angela
"Viem, že to znie hrozne, ale malá coca cola cez hadičku na spláchnutie po podaní viskóznych
vecí alebo len na čistenie drevákov vo všeobecnosti funguje dobre." Starý pohotovostný režim
RN. “ Ellen

Chirurgia alebo olej?
"Nikdy by si mi nevzal kozy, keď môžem prehltnúť RSO !!" Chloe
„Samotná myšlienka, že rakovina prsníka je„ percentuálnym rizikom “, je úplná lož. V
skutočnosti má každý vo svojom tele rakovinové mikro-nádory, vrátane mňa. Rakovina nie je
choroba, ktorú len „dostanete“, ako keby ste boli náhodne zasiahnutí bleskom. Je to niečo, čo
musíte „zvládať“ alebo „predchádzať“ deň po dni, jedlo po jedle, prostredníctvom životného
štýlu, ktorý zahŕňa doplnenie vitamínu D, výživu, superpotraviny, zeleninové šťavy a vyhýbanie
sa rakovinotvorným chemikáliám a žiareniu. Keď teda lekár povie, že máte „šancu“ dostať
rakovinu, naznačuje tým, že nad rakovinou nemáte žiadnu kontrolu, a to je úplné klamstvo.
Inými slovami, šarlatánstvo proti rakovine. “
- Keď máte „šancu“ na rakovinu, jednoducho choďte na olej. Je to oveľa zdravšia a bezpečnejšia
možnosť. “ JB
"Pozrite sa na rakovinu alebo inú vážnu chorobu, akoby to bol oheň." Čím je oheň väčší, tým
väčšiu silu potrebujete na jeho uhasenie.
Takže by ste radšej použili sto vedier vody (RSO) alebo pohár vody (iné druhy oleja), ak by vám
horel vlastný dom? Alebo by ste chceli, aby prišli profesionálni hasiči a pomohli vám s tým?
Tomu by som dal prednosť, ale súčasní hasiči, teda lekári, ani nesmú používať vodu na hasenie
všetkých tých požiarov a po tých desaťročiach indoktrinácie, vymývania mozgu a nepoužívania
konope ani nevedia, ako ju používať. medicína.
Dáva vám zmysel, že by niekto poslal expertných hasičov na veľký požiar v meste a nedovolil
im použiť vodu, teda najzákladnejšiu a najtradičnejšiu formu boja proti ohňu? Nie mne. Ale
napriek tomu je to presne to, čo tí, ktorí sú pri moci, urobili s lekárskym systémom, ktorý dnes
máme.
Veľa požiarov, žiadna voda, tj veľa práce navyše pre hasičov/lekárov, ktorí nemôžu vykonávať
svoju prácu najlepšie, ako by mohli. Takto by to podľa mňa nemalo byť. Na svoju prácu by mali
mať to najlepšie vybavenie a najlepšie nástroje, nie? To by som urobil, keby som bol ich
manažérom/vládou. Je niečo zlé na tom, keď sa na to pozeráš týmto spôsobom? Nemyslím si. "
JB

PMS, menopauza

"Toto je jedna vec, pre ktorú je konope a konopný olej obzvlášť najlepšie, nič iné." Jednoducho
nenájdete nič, čo by mohlo alebo pomohlo lepšie ako konope. Pomôže obnoviť hormonálnu
rovnováhu a odbúra agresiu, zmeny nálady atď. Tiež pomôže zmierniť predmenštruačné bolesti a
kŕče, nepríjemné pocity, úzkosť atď.
Ak by som videl ženu, ktorá sa začala správať zvláštne kvôli hormonálnej nerovnováhe
súvisiacej s PMS v jej tele, dala by som jej okamžite konope všetkými spôsobmi alebo tvarmi
alebo formami, ktoré sú k dispozícii. Nevidím dôvod, prečo by mal niekto zbytočne trpieť.
Nehovoriac o tom, že keď jeden trpí, trpia následne aj všetci okolo neho, čo môže potvrdiť
každý, kto sa musel vysporiadať s predmenštruačnou ženou. Nechal by som ju, aby zjedla olej,
použila ho do čapíka a nezanedbal by som ani topické použitie na brucho a chrbát. Bude sa jej to
páčiť, pretože to odstráni bolesť a zlepší jej pokožku v týchto častiach. Tiež by som s ňou
vyfajčil trochu oleja, aby vedela, že „nie je sama“ a niekomu na tom záleží.
Pri konope nemusí byť menštruácia frustrujúcim a nepríjemným zážitkom pre všetkých
zúčastnených. “JB
Otázka, do čerta, JB ... išlo jej to skvele, AŽ do antiestrogénových injekcií. Robia ju smrteľne
chorou.
A. Prekvapenie, prekvapenie, Valerie. „Drž sa ďalej od lekárov“ je v súčasnej dobe pravidlom
hry. Nehovoríme to z rozkoše, je to realita. Pacientom sa na oleji zvyčajne darí, kým nezasiahnu
lekári a nepokazia ho zbytočnými vysoko alternatívnymi a experimentálnymi chemickými
liekmi. Kým sa teda lekári nenaučia správne používať tento liek, je skutočne najbezpečnejšie
držať sa od nich ďalej (pokiaľ to okolnosti samozrejme umožňujú). Nepotrebuje výstrely,
potrebuje čo najrýchlejšie prehltnúť čo najviac oleja, aby odstránila škody spôsobené
predchádzajúcimi lekárskymi ošetreniami a dostala svoj stav pod kontrolu. Ak olej nepomôže, je
veľmi nepravdepodobné, že by to pomohlo niečo iné. JB

Regulácia telesnej hmotnosti
„Konopný olej je skvelý detoxikačný prostriedok a nie je neobvyklé, že ľudia s nadváhou
schudnú počas liečby veľa kíl. Skoro ako keby olej vedel, čo by ste mali vážiť a po čase to vaše
telo dostane na takú úroveň. V mojom vlastnom prípade zo mňa olej vzal asi 30 kíl, ale videl
som, ako mnoho ľudí stratilo oveľa viac.
Keď prijímate konopný olej, nie je to ako držať diétu. Môžete jesť, koľko chcete, a čokoľvek
máte radi. Zdá sa, že olej prirodzene obmedzuje chuť k jedlu s nadváhou a ja neviem o lepšom
ani bezpečnejšom spôsobe, ako schudnúť. Okrem toho môže stimulovať chuť do jedla u človeka,
ktorý potrebuje pribrať.
Je to tak, ako som povedal, olej chce prinavrátiť vášmu telu zdravú hmotnosť bez ohľadu na to,
či máte podváhu alebo nadváhu. Ak by ste chceli držať nejaký druh diéty, je to vaša voľba, ale ja
by som radšej nechcel jesť králičie mäso stále.
Navyše, v mojom veku naozaj nemám radosť z vykonávania všetkých druhov cvičení, takže ak
by som chcel schudnúť, nebolo by to možné. Ak chcem zhodiť pár kíl, viem, ako to urobiť bez
diét alebo cvičenia, a teraz si tiež uvedomujete, ako to môžete dosiahnuť sami. Akonáhle bude
tento nádherný olej k dispozícii, v krátkom čase tí, ktorí majú teraz nadváhu alebo podváhu,
pravdepodobne tak dlho nezostanú. Nadváha môže spôsobiť predčasnú smrť, takže ak nosíte pár
kíl navyše, teraz viete, ako sa s problémom vysporiadať.

Myslíte to vážne, že dokáže bez cvičenia zhodiť nadbytočné kilá?
Áno, konopný olej môže schudnúť bez cvičenia a ja som toho živým dôkazom. Ak si vyzlečiem
tričko, vyzerám ako niekto, kto sa veľmi vypracoval a moje telo má správnu váhu pre muža
mojej výšky.
Keď som bol mladší, veľa som plával, ale teraz, keď som stratil prebytočné kilá, ktoré som
niesol, môžete znova vidieť všetky moje žalúdočné svaly. Nemám ani držadlá lásky, len pás
svalov na každej strane a nerobím žiadne cvičenia. Ak by ste chceli zažiť to isté, stačí, ak budete
nasledovať môj príklad a čoskoro vaše telo začne vyzerať tak, ako by malo. “ Rick Simpson,
Konope: najliečivejšia rastlina
"Môj syn používa Simpsonov olej na Crohnovu chorobu, ale počul som, že môže pomôcť
schudnúť." Ak áno, ako? " Krystal
- Áno, môže, zjedzte olej a schudnete, ak máte nadváhu, a priberáte, keď máte podváhu.
Nepýtajte sa ma prečo, nepýtajte sa ma, ako je to možné, nepoznám odpoveď. Jednoducho sa to
stáva. Sám som zhodil 50 kíl na oleji a verte mi, že som sa všemožne snažil Ricka vyvrátiť. Ale
zlyhal som a olej obnovil moje svaly. Priznávam, bolo to zvláštne a ťažko uveriteľné. Ale nevadí
mi, že som všetku tú váhu zhodil bez kvapky potu a bez cvičenia. V skutočnosti to bolo celkom
príjemné a nevadil mi dobrý spánok, ktorý bol jediným pozoruhodným vedľajším účinkom
použitia oleja. JB

Úzkosť, paranoja
"Myslím si, že úzkosť a paranoju z používania tohto lieku by bolo možné výrazne znížiť, ak by
systém prestal zatýkať ľudí za jeho používanie." Na začiatku liečby olejom hovorím pacientom:
„Ak vás olej spôsobuje ospalosť, nebojujte s tým.“
Niektorí ľudia môžu byť nervózni, keď sa pokúšajú prekonať relaxačný účinok tohto lieku, keď
to, čo by skutočne mali urobiť, je len relaxovať a nebojovať proti týmto účinkom. Mnoho odrôd
konope má veľmi nízky potenciál spôsobiť úzkosť, ale existujú určité kmene, ktoré to spôsobujú.
Ak sa pacienti cítia nepríjemne s olejom, ktorý sa pokúšajú v takýchto prípadoch použiť, často
im radím, aby liek vyrobili z kmeňa, ktorý spôsobí menšie problémy.
Ak by používanie tohto lieku bolo len legálne, som si istý, že by to odstránilo veľa starostí
spojených s jeho používaním. Niektoré kmene môžu tiež vyvolávať väčšiu úzkosť ako ostatné,
takže ak pociťujete takéto pocity, problém by mohlo vyriešiť jednoduché prepnutie kmeňov.
Mnoho ľudí považuje používanie látok, ako je horká čokoláda a kajenské korenie, za celkom
účinné pri znižovaní ich úzkosti a znižovaní srdcovej frekvencie. Najdôležitejšou vecou, ktorú si
musíte pamätať pri používaní tohto lieku, je mať na pamäti, že je to najbezpečnejší liek na Zemi.
Použitie tejto látky neškodí a ak sa u pacienta objaví úzkosť, je často spôsobená samotnými
pacientmi, pretože sa bezdôvodne prepracujú. Farmaceutické lieky, ktoré sa pacient zbytočne
pokúša prehltnúť, môžu často predstavovať problém, ktorý im môže poskytnúť príznaky úzkosti.
Ale to sa dá vo väčšine prípadov ľahko napraviť jednoduchým vysadením týchto škodlivých
chemických liekov. Okrem toho existuje aj prírodná látka, ktorú naše telo produkuje, nazývaná
citikolín, ktorá má byť účinná aj pri liečbe úzkosti. Hovorí sa mi, že citicolín je dostupný v 70
krajinách, takže ak idete na internet, nemali by ste mať problém nájsť to, čo požadujete.
Zvykať si na účinky konopného oleja chvíľu trvá a začiatočníci môžu pociťovať určitú úzkosť.
Ale v krátkom čase sa väčšina stane s jeho používaním pohodlná a úzkosť jednoducho zmizne. V
skutočnosti, akonáhle si pacienti zvyknú na účinky oleja, často sa smejú na tom, ako ich to na
začiatku tak strašne vystrašilo.
Pomerne často ma stále kontaktujú pacienti, ktorí sa pokúsili použiť kmeň sativy na výrobu
svojich liekov a často účinky silnej sativy môžu spôsobiť úzkosť. To sa stále stáva, aj keď som

mnohokrát uviedol, že tieto kmene by sa nemali používať, pretože sú príliš energické.
Nechcete, aby bol pacient pod napätím, musíte použiť silnú sedatívnu indiku, ktorá mu pomôže
relaxovať a uzdraviť sa počas spánku. Nenávidím, keď vidím, ako ľudia strácajú čas a peniaze
snahou vyrábať ropu zo zlých kmeňov, ale to sa často stáva, keď sa nedodržiavajú naše pokyny.
S trochou úsilia som si istý, že dokážeme vyvinúť dobré liečivé odrody, ktoré nebudú vyvolávať
žiadne obavy. To sa však nedá dosiahnuť správnym spôsobom, pokiaľ nebudeme mať slobodu
vykonávať jednoduchý výskum, ktorý je potrebný. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia
rastlina

Depresia
"Zistil som, že kmene sativy a indiky sú účinné pri liečbe depresie." Napriek tomu len zriedka
používam kmene sativy na liečbu ľudí kvôli ich energizujúcim účinkom. Väčšina pacientov, ktorí
ku mne prídu, má vážne ochorenie a počas liečebného procesu ich nechcem nabiť energiou.
Považujem spánok a odpočinok, ktoré dobrý indický olej poskytuje, za najprínosnejší pre drvivú
väčšinu zdravotných stavov. Olej z dobrej odrody indica je veľmi účinný pri liečbe depresie a
často dokáže tento problém odstrániť vo veľmi krátkom čase. Väčšina ľudí, ktorí ku mne prišli,
bola v depresívnom stave kvôli iným podmienkam, ktorými trpela. Keď sa stav vylieči alebo sa
dostane pod kontrolu, depresívny stav, ktorý prežívali, jednoducho zmizne. “ Rick Simpson,
Konope: najliečivejšia rastlina

Roztrúsená skleróza (MS)
Aké sú vaše skúsenosti s liečbou roztrúsenej sklerózy? Mnoho ľudí už vie, že konope môže
pomôcť, ale nevedia, ako ho používať.
"Nedávno sme dostali správu od dámy trpiacej MS, ktorá pred rokom prehltla dve unce
vysokokvalitného konopného oleja. Účinok ošetrenia olejom bol veľmi úspešný a aj keď za
posledný rok žiaden olej neprijala, zostáva v dobrom zdravotnom stave. Z mojej skúsenosti je
roztrúsená skleróza často vyliečiteľná, ale ľuďom, ktorí s týmto ochorením trpia roky, bude
nejaký čas trvať, kým sa napravia škody, ktoré choroba spôsobila. Mnoho pacientov s SM fajčí
konope na úľavu, ale týmto spôsobom konope nevyliečia a choroba bude pokračovať.
Jediný spôsob, akým viem účinne liečiť SM a škody súvisiace s touto chorobou, je pravidelný
príjem oleja, pokiaľ nie je vyliečený alebo pod kontrolou. Ak máte SM, urobte si láskavosť a
vyskúšajte tento liek. Život má byť o živote, nie o utrpení, tak prečo by mal pacient dovoliť, aby
mu táto podmienka zničila život, keď sa dá účinne liečiť? Viem o pacientoch s touto poruchou,
ktorí už nemohli poriadne chodiť, ale už po niekoľkých týždňoch požitia oleja mohli opäť
normálne chodiť. SM je len jednou z mnohých stavov, ktoré podľa lekárov nemožno vyliečiť,
namiesto toho nám hovoria, že môžu zvládnuť iba symptómy, pričom samotná choroba si stále
vyberá svoju daň. Ak chcete svojmu lekárovi dokázať, že sa mýlil, vyskúšajte olej a začnite žiť
pre zmenu, a keď to urobíte, Som si istý, že si uvedomíte, že ten chlap v bielom plášti nie vždy
dostane všetky odpovede. “ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Závislosti
"Nedávno som pozoroval, že smrteľne chorý pacient s rakovinou závislý na morfíne VYPNE
morfín" STUDENÉ TURECKO ". Akonáhle vypila morfín, začala hladovať; už nemal zápchu;
spala veľmi tvrdo a jej bolesť sa dala ovládať oveľa lepšie.

Tiež sa opäť stala súdržnou. ÚŽASNÝ. Keby som sám nevidel túto zmenu o 180 stupňov,
NIKDY by som tomu neveril. Nikdy predtým som nebol pro-marihuanu, ale toto osobné
pozorovanie zo mňa urobilo veriaceho. “ Janice
"Jedna vec, ktorú som si všimol, keď užívam RSO už 3 mesiace, ma takmer zbavila chuti na
alkohol." Predtým som si dával drink alebo 2 každý večer, ale teraz už len zriedka chcem piť a
keď to urobím, nepijem toľko. Tiež som si všimol, že moje nohavice boli oveľa voľnejšie.
Schudla som 10 kíl. Jediná vec, ktorú robím menej, je piť alkohol.
Stále jem to isté a stále okusujem rozmixované oriešky, sušienky atď. V noci, keď mám
munchies a dokonca môžem jesť viac ako pred olejom. Áno, z oleja môžete vyhladnúť.
Takže buď nedostatok alkoholu alebo oleja spôsobil, že som schudol 10 libier za 3 mesiace. A
nemal som naozaj nadváhu, 5 '10 “a asi 198 libier. Keď som bol mladší, vždy som vážil asi 186
libier a bol som fit. Teraz som klesol na 187 libier, ktoré som naposledy skontroloval. Tak či
onak, olej alebo nedostatok alkoholu spôsobili, že som schudol. Len šťastný vedľajší efekt. “
Scott
"Opiáty vo mne vyvolávajú zápchu, nevoľnosť, je ťažké dostať správnu dávku na účinnú úľavu."
Robia ma „bláznivými“, preto nie je bezpečné jazdiť ďalej a ďalej. Marihuana nie. Dosť bolo
povedané." Fred
"15 -ročná závislosť od opiátov vyliečená ropou." Bez Ricka by som to neskúsil. Takže musím
povedať, že mu skutočne dlhujem svoj život, takže teraz som jedným z jeho najväčších
podporovateľov. Vždy som fajčil, ale to nikdy nepomohlo bolesti, ktorú som dostal z piluliek.
Chcel som toľkokrát zomrieť, pretože som už nemal na starosti svoj život. Môžem povedať, že
kvôli RSO. NIE SOM na morfíne, oxy, perc, vic ani suboxine ... to ma z toho všetkého
dostalo !!!!! A ja mám opäť 40 a cítim sa ako 20. Moja artritída, ktorú som pociťoval každé ráno,
je teraz PREČ. Olej som vnútorne zobral 10 -krát a môj život sa začal znova. Neexistujú slová,
ktoré by vyjadrili, ako som vďačný. Ak užívate tabletky, začnite tým, že si v noci vezmete olej,
pokiaľ nebudete mať týždeň len na spánok, potom by som išiel touto cestou. V prípade
akýchkoľvek otázok ma kontaktujte. " Rebecca
"Konope ma dostalo z Benzovej závislosti po viac ako 30 rokoch závislosti pred viac ako 158
rokmi, bez toho, aby som pokračoval tak, ako som bol, by som bol teraz mŕtvy ..." Phil
"Vylúčil som všetky lieky proti bolesti a teraz môžem fungovať - kiež by viac ľudí mohlo
dôverovať sile prírody!" Sue

Spánok, nespavosť
"Pokiaľ ide o nespavosť, nie je nič lepšie ako správne vyrobený olej z dobrého kmeňa indiky,
ktorý poskytne človeku potrebný spánok." Následky poranenia hlavy vo mne zanechali to, čo sa
dá najlepšie opísať ako ladička. Tento vysoký zvuk mi znemožnil zaspať a nebol som schopný
získať potrebný odpočinok. Lekársky systém mi poskytol veľa rôznych liekov na tento stav, ale
nič nefungovalo. Používanie týchto liekov mi často zanechávalo hrozné vedľajšie účinky, ktoré
mi spôsobovali väčšie trápenie než stav, ktorým trpím.
Zistil som, že fajčenie konope mi umožnilo viac si oddýchnuť ako akékoľvek iné tabletky, ktoré
mi dal lekársky systém. Potom, keď som začal jesť konopný olej, dostalo sa mi ešte väčšej úľavy
a nebolo pre mňa nič neobvyklé získať osem až dvanásť hodín nepretržitého spánku.
Roky predtým, ako som si vzal olej, som vstával unavenejší, ako keď som šiel spať a v noci som
veľmi málo odpočíval. Potom som sa zrazu po užití oleja začal ráno prebúdzať dobre
oddýchnutý a osviežený.
Ako mnoho z nás starne, začíname mať problémy so spánkom a to môže mať veľmi škodlivý

vplyv na naše celkové zdravie a pohodu. Lekári vám môžu dať tabletky na spanie, ale keby ste
naozaj vedeli, z čoho sú vyrobené, pochybujem, že by ste ich vo svojom tele chceli.
Dobrý spánok nie je niečo, čo je len príjemné, je to nevyhnutné, ak chcete zostať aktívny a
zdravý a nie je nič lepšie ako konopný olej, ktorý dodá vášmu telu odpočinok, ktorý potrebujete.
“ Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina
"Aaryn: Myslím, že som zjedol príliš veľký kus ... ale nie je to zlé! Možno je načase ísť spať.
- Aký bol spánok, Aaryn? JB
Aaryn: Skvelé! Stále odpočívam! Zistil som, že to už pomáha pri mojej depresii a úzkosti. Olej
ma rozosmieva, lol.
Mal som tu ďalšieho pacienta, ktorému som ukazoval, ako sa robí olej, a tiež má obavy. Tiež sa
smial. Bolo to skvelé.
Posledné 2 dni jem štyrikrát denne množstvo ryže a liek som musel inhalovať menej často a
mám minimálnu bolesť. “
- Tak by mala vyzerať liečba vážnych chorôb, však? Pacient spí, prebúdza sa svieži, veľa sa
smeje o sebe a hlúposti celej situácie, neprežíva stres, úzkosť ani vedľajšie účinky chemických
liekov atď. Osobne by som to určite veľmi rád. “ JB
"Som na konopnom oleji za niekoľkých podmienok a nikdy som nespal tak dobre ani sa necítil
tak dobre ... Ďakujem Rick Simpson & JB za to, že ste dostali správu, že táto rastlina robí
zázraky so všetkým, čo si dokážete predstaviť!" Jednoducho to urobte ľudia a presvedčte sa sami
!! Je to jediný spôsob, ako sa staneš skutočným veriacim, ver mi !! “ Val
- Ďakujem, Val. Je pravda, že nič neprekoná osobnú skúsenosť s tým, čo olej dokáže. Keď to
skúsite, napríklad na popálenine alebo poštípaní komárom a svrbenie a bolesť za niekoľko
sekúnd zmiznú, každý vám môže povedať, čo chce, a vy budete vedieť, že vám môže povedať,
čo chce, ale olej stále bude. najlepší liek, aký existuje. A budete chcieť mať doma vedro, len pre
prípad, že by sa niečo stalo.
Nemusíte veriť ani slovu, ktoré povieme, stačí urobiť olej, nájsť niekoho s popáleninou,
rakovinou kože, diabetickým vredom, potom ho topicky aplikovať a sledovať, čo sa stane. Potom
si pamätajte, že to isté sa stane vo vašom tele, keď požijete olej, a to je naozaj všetko, čo
potrebujete vedieť. JB
"Niektorí ľudia jednoducho nevedia a majú strach ... Vďaka Rickovi Simpsonovi som sám
dokázal výrazne znížiť svoje lieky proti bolesti, myslím tým, že som bral 60 mg OxyContinu 3
ráno a 3 pred spaním a bral som ich." viac ako 8 rokov ... Je to na hovno!
Teraz, keď som naštartoval olej, beriem len 1 ráno a 1 večer! Hovorte aspoň o zázraku, tak to
vidím ja! Lekári mi povedali, že nikdy nebudem môcť zostúpiť alebo ich prestať užívať.
Chlapče, urobil som „Rick Simpson“ a ja dokazujem, že sa moji lekári mýlili.
Robím to a cítim sa lepšie, ako keď som užil tie prekliate tabletky s jedom! Aj keď som bol na
takej vysokej dávke OxyContinu, stále som pociťoval bolesť, zo dňa na deň, nespať a nejesť ...
Dnes som bez bolesti, normálne spím a jem viac! A nezastavujem svoju snahu dostať sa z týchto
tabletiek. Dúfam, že kým budem mesiac na oleji, budem úplne mimo! Prajem veľa šťastia!
“Nancy
V skutočnosti mám schizofréniu a používam liečebné konope na vedľajšie účinky súvisiace s
mojím stavom, ako sú úzkosť a nespavosť. Liek funguje, odkedy som začal častejšie podávať
lieky, môžem spať, čo som predtým nemohol.
Mnoho mojich symptómov sa objavuje, keď mi chýba spánok. Nikdy som nezažil hlasy, keď
som bol na konope, mám pocit, že ma to vlastne pred nimi chráni ... “Jose

- Súhlasím, Jose, deprivácia spánku je príčinou mnohých duševných stavov. Celkom logicky,
keď človek nemá dostatok spánku, necíti sa tak dobre ako po desiatich hodinách osviežujúceho
spánku po zjedení oleja. JB
"Čím viac sedatív, tým lepšie." Používam ho večer pred spaním a funguje. Teraz spím 8 hodín v
kuse. Odpočinok bol pre mňa to najlepšie. Sila 80% a viac chvíľu trvá, kým si na to zvyknete,
ale dostanete sa tam. Začnite s 0,01 ml podľa pokynov a potom pokračujte. Na začiatok som
skúsil 0,025 ... nabudúce som užil len 0,01 ml. Tých 0,025 ml ma položilo na gauč na 10 hodín.
Buďte opatrní, ale nezabudnite to vziať. Ako som povedal, Nočný čas je pre mňa ten pravý čas.
Môže fungovať cez deň a REST V noci. “ John
"Dávam olej svojmu snúbencovi (Jasonovi) a on ho príliš neberie, a preto je taký unavený."
Väčšinu dňa prespí. Vezmem ho z toho na jeden alebo dva dni, aby som zistil, aké zmeny to
urobí ... potom mu možno dajte malý kúsok ako 1/2 zrnka ryže (aspoň to sme čítali). rýchlo sme
to skomplikovali pre neho. “ Jason
- Jason, ospalý pocit je v poriadku a chceš, aby pacient spal čo najviac. Sedatívny účinok sa stratí
za niekoľko týždňov, ale nie je to nič nežiaduce, práve naopak. Všetko najlepšie, JB
Otázka: Dnes ich vyrobím pre muža, ktorý v bielych plášťoch povedal, že má dva týždne života
a už pre neho nemôže nič urobiť. Dúfam, že čoskoro budem mať pre všetkých dobré správy.
Snaží sa ho tiež prinútiť, aby prestal fajčiť a zmenil diétu, a aby dal svojmu imunitnému systému
bojovú šancu. Ďakujem Rickovi a JB za vaše znalosti a poskytnutie skutočného lieku.
A: Dave, nechaj ho fajčiť, nie je rozdiel, ak zje olej. Tiež bude veľa spať, takže bude aj tak veľa
fajčiť.
Pokiaľ ide o zmenu stravy teraz, mal by ju zmeniť rozumne, ale nie drasticky, nech jesť, na čo
má chuť. Nie nevyhnutne klobása, ale niečo rozumné, zvýšte pH jeho tela, nechajte ho jesť
semená z dvoch jabĺk každý deň. Najdôležitejšie je dostať do neho čo najrýchlejšie čo najviac
oleja. Stále je tu šanca. Na dosiahnutie najlepších výsledkov skombinujte jedenie oleja, čapíkov,
odparovanie a topické použitie. Aj keď to nezvládne, bude žiť maximálnu kvalitu života až do
konca, a to je tiež veľmi dôležité. Som si istý, že to bude trvať viac ako dva týždne, ale uvidíme.
Lekári nemajú vždy pravdu so svojimi predpoveďami, keď príde na rad olej. Všetko najlepšie,
JB
"Spím veľmi pokojne a dlhšie ako obvykle." Akonáhle som hore, cítim sa veľmi oddýchnutý, nie
som kašľavý, ako keď fajčím. “ Terry
"Spím dobre a snívam, ale prebúdzam sa unavený." Trvá hodiny, kým sa objaví, a potom trvá
dlho, dlho. Používam ho každú noc. Odstraňuje moju bolesť z artritídy a necháva ma spať. “
Katherine
"Mám rakovinu a spánkové apnoe." Nielenže sa mi úžasne vyspí, ale ani sa neprebudím z
návalov horúčavy. Je to požehnanie. “ Stephanie
"Je to ako byť šťastne mŕtvy!" Mal
"Moja myseľ bez nej je ako dopravná zápcha v New Yorku." S ním - to ho uvedie do stavu
Zenovej záhrady, pričom stále funguje na normálnej úrovni. “ Andris
"Mám 20 rokov poruchu spánku, olej RSO mi prvýkrát pomohol zaspať a po prebudení som bez
bolesti!" Jéj!" Bonnie
"Mám herniovaný kotúč, ktorý mi tlačí na sedací nerv a spôsobuje silnú bolesť, ktorá mi
vystreľuje z krížov dole do ľavej nohy až k prstom na nohách." Bral som 3 ibuprofén každé štyri
hodiny, aby som vstal z postele a mohol chodiť. Olej som začal užívať takmer pred dvoma
týždňami na bolesť a zápal. Teraz nepotrebujem žiadny ibuprofén, spím lepšie, ako som kedy
mohol mať, moji spolupracovníci komentovali moju lepšiu náladu a celkové šťastie. CÍTIM SA

DOBRE!" Jennifer
Mojmu 14 -ročnému Pitovi dávam olej na rakovinu už 4 týždne. Niekedy sa trochu „šklbne“ a
opije, keď jej toho dám príliš veľa, ale keď hektickosť pominie, spí ako šteňa.
Odmietla vziať veterinárne lieky, takže sme namiesto toho dostali trochu oleja. Ešte len začiatky,
ale zaznamenávam jej pokrok. Trvalo asi týždeň, kým si zvykla na olej a znova dostala chuť do
jedla. Žiarlim, pretože v tejto fáze si môžeme dovoliť len olej pre jej Milujte krásne príbehy
všetkých! “
"Mám sociálnu fóbiu (lepšie povedané sociálna úzkostná porucha), depresiu a nespavosť. Nikdy
som nebral olej, pretože ho nemôžem nájsť tu, kde žijem, a tiež ho nemôžem pestovať a
extrahovať sám ... ale fajčil som asi desaťkrát, cítil som, že po prvom čase som mohol teraz spi,
kedykoľvek som sa cítil unavený, prežil som „celý život bez depresívnych mesiacov“, nikdy som
sa necítil tak šťastný (bez depresie) a pri všetkej tej vitalite dokonca aj užívanie najúčinnejších
liekov (ktoré ma privádzajú k ďalším zdravotným problémom) ) preto sa aj moja sociálna úzkosť
(fóbia) veľmi znížila a nepotreboval som byť "na vysokej úrovni", aby som to cítil, keby som
fajčil 1 alebo dokonca 2 dni predtým, ako musím ísť von a porozprávať sa s inými ľuďmi ,
zostaňte na verejnom mieste (čo táto porucha znemožňuje), TERAZ som to mohol urobiť, cítil
som sa opäť nažive ako „normálny človek“, žiadny liek to neurobil. Problém je, vzhľadom na
zákony, prednosť byliny a sociálnu predpojatosť a ignoranciu rastliny už nemôžem ani fajčiť,
nechcem sa dostať „vysoko“, len chcem znova žiť bez problémov obmedzujúcich život, je tu
veľa anonymných ľudia, ktorí žijú ako ja, s nejakým druhom fóbie a iných porúch a myslím si,
že olej môže byť riešením. “ Pablo
"Môžete sa opýtať Ricka alebo JB, zistili sme, že používanie produktu, ktorý obsahuje 20-30%
sativy, je jednou z najlepších kombinácií pri problémoch spojených s úzkosťou." Brewster
- Radi pracujeme s krížikmi sativa s dominantou sativa s 20%THC a viac, presne z týchto
dôvodov. Účinky najlepších olejov sú mimoriadne silné a sedatívne, napriek tomu euforické a
ešte lepšie afrodiziakum. Keď podáte pacientovi liek s takýmito účinkami, môžete si byť takmer
istí, že ho bude užívať. Kto by nie Dobre spíte, budíte sa oddýchnutí, euforickí a plní túžby
urobiť niekoho šťastným. Komu by sa to nepáčilo JB
„Oceňujem, že sa každý deň dozvedám o RSO a o tom, čo urobil pre ľudí/ zvieratá. Ak tento olej
robí to, čo hovorí, treba ho kričať z najvyššej hory - nie utíšiť. Nemal som s tým osobnú
skúsenosť, ale určite by to bolo vtedy, keby som ja alebo ktokoľvek, na kom mi záležalo, zistili,
že to potrebujeme.
Medzitým som prečítal toľko príspevkov, koľko som mohol. Ešte som si neprečítal príspevok,
ktorý hovorí: „Ďakujem Rick Simpson - bol som úplne ukameňovaný, bolo to skvelé, kámo.“
- Ďakujem za vašu podporu, Debbie Nolan, som si istý, že čoskoro napíšete príspevok, v ktorom
to bude presne uvedené. Pocit v tele, keď človek prehltne správnu dávku správneho RSO, možno
opísať iba ako „veľmi cool“. Alebo extrémne cool. Alebo možno úžasne cool. Je to jeden z
najpríjemnejších pocitov, ktoré je možné zažiť, je veľmi prirodzený, upokojujúci a upokojujúci.
Ako hovoríme, najlepšie oleje majú pri požití veľmi sedatívny, ale euforický účinok. Takže dobre
spíte a potom sa prebúdzate s chichotaním ako dieťa. A keď dobre spíte a prebúdzate sa na
chichotanie, je väčšia pravdepodobnosť, že sa budete cítiť dobre a oddýchnutí, ako keď nebudete
dobre spať a nebudíte sa na chichot. A keď sa budete cítiť dobre a oddýchnutí, vaše telo sa
logicky uzdraví a bude podávať lepšie výkony. Žiadna raketová veda, ako vždy s konopnou
medicínou. JB
"Napriek tomu, že endokanabinoidný systém ovplyvňuje širokú škálu biologických procesov
(ako je chuť do jedla a spánok), odborníci sa domnievajú, že jeho celkovou funkciou je regulácia
homeostázy."
Homeostáza je kľúčovým prvkom v biológii všetkých živých vecí a najlepšie sa popisuje ako

schopnosť udržiavať stabilné vnútorné podmienky, ktoré sú nevyhnutné na prežitie. Ochorenie je
jednoducho dôsledkom určitého aspektu zlyhania pri dosahovaní homeostázy, čo robí z
endokanabinoidného systému jedinečný cieľ pre lekárske aplikácie. “
--Inými slovami, je to všetko o rovnováhe. Nič nové. JB

Glaukóm, obnovenie zraku
"Glaukóm a jeho účinky sa dajú vo väčšine prípadov dostať celkom ľahko pod kontrolu, pretože
mnohé odrody konope sú účinné pri dramatickom znižovaní očného tlaku." Nie je neobvyklé, že
osoba trpiaca glaukómom, ktorá používa konopný olej, vidí výrazné zlepšenie svojho zraku.
Mnoho pacientov si dokonca musí nechať vymeniť okuliare, pretože ich staré šošovky na predpis
sú teraz príliš silné.
Myslíte si, že má zmysel, že oční lekári nebudú spomínať ani konope, aj keď je známe, že je
účinný už od 19. storočia?
Konopný olej vyrobený zo správnych kmeňov je opäť veľmi účinnou liečbou glaukómu a
nepoznám nič lepšie alebo bezpečnejšie na zníženie očného tlaku. Účinok konope na očný tlak je
známy už veľmi dlho, ale lekársky systém sa pokúša vyhnúť sa dokonca diskusii o použití
konope pri glaukóme. Žiaľ, zdá sa, že mnohým dnešným lekárom ide oveľa viac o peniaze ako o
liečenie. Nedokážem vysvetliť, ako môže očný lekár sedieť a sledovať, ako pacient pomaly
oslepne, a nepovedať mu, čo môže konope pre jeho stav urobiť. Až príliš často nakoniec pacienti
úplne stratia zrak, pretože slepo dôverujú rade lekárov. To, že pacient stratí schopnosť správne
vidieť, sa mnohým očným lekárom zdá málo. Ešte, Myslím si, že to, čo robia, je dehonestujúce a
je mi veľmi ľúto tých, ktorým bola odňatá vízia len z chamtivosti. “ Rick Simpson, Konope:
najliečivejšia rastlina

"Práve som pred pár nocami vyrobil dávku" konopného oleja "a dávku masla. Podával som
pacientovi s nádorom na mozgu olej, predtým ako som ho vzal, bola takmer slepá, po mesiaci,
keď som si vzal olej, sa jej zrak takmer úplne obnovil. Z masla by ste nedosiahli rovnaké
výsledky. Lekárske výsledky získate z masla, avšak olej je oveľa koncentrovanejšou formou
liekov a funguje takmer na všetko, veci sú úžasné. “Dion
"Orálne prijaté obnoví zrak mojej matky." Na ľavé oko je slepá. Zranenie ju ponechalo bez
šošovky a niekoľko operácií ju postihlo s glaukómom. V RSO je už rok a pol- používa ho denne.
Nikdy si nevšimla, ako veľmi sa zrak vracia, kým si nenalíčila oči. V tom oku je slepá 40 rokov,
a tak sa naučila, ako nalíčiť oči so zatvorenými očami. Jediný spôsob, ako to mohla použiť na
svoje dobré oko, bolo zatvoriť dobré oko a nechať ju úplne slepú. Keď naposledy zatvorila dobré
oko, začala skutočne vidieť a zaostrovať zo svojho slepého oka. Mejkap používa iba
príležitostne, takže si nie je celkom istá, ako dlho to bolo, kým sa jej zrak začal vracať, ale
potom, čo bola na oleji viac ako rok, teraz dokáže rozoznávať obrázky, farby, a dokonca čítať
niektoré veci z jej zlého oka! Držal som tašku Lays Chips a spoza stola mohla čítať položenia.
Myslí si, že keby mala nový objektív, zrak by sa jej úplne obnovil. Aby získala nový objektív,
musí byť zaradená do zoznamu darcov orgánov- nie som si istý, či jej poistenie bude pokrývať
niečo také, takže zatiaľ- Tento olej jej dal zázrak- zázrak zraku, kde bola kedysi iba tma !
Povedal by som, že POTREBUJETE ŽIADNE kvapky- Len stabilná zásoba! Teraz sa pustite do
výsadby svojho lieku! Ach áno- ona nemá ĎALŠIE DÔKAZY na GLAUCOMU! ” Lindsay Aby
získala nový objektív, musí byť zaradená do zoznamu darcov orgánov- nie som si istý, či jej
poistenie bude pokrývať niečo také, takže zatiaľ- Tento olej jej dal zázrak- zázrak zraku, kde bola
kedysi iba tma ! Povedal by som, že POTREBUJETE ŽIADNE kvapky- Len stabilná zásoba!
Teraz sa pustite do výsadby svojho lieku! Ach áno- ona nemá ĎALŠIE DÔKAZY na
GLAUCOMU! ” Lindsay Aby získala nový objektív, musí byť zaradená do zoznamu darcov

orgánov- nie som si istý, či jej poistenie bude pokrývať niečo také, takže zatiaľ- Tento olej jej dal
zázrak- zázrak zraku, kde bola kedysi iba tma ! Povedal by som, že POTREBUJETE ŽIADNE
kvapky- Len stabilná zásoba! Teraz sa pustite do výsadby svojho lieku! Ach áno- ona nemá
ĎALŠIE DÔKAZY na GLAUCOMU! ” Lindsay

Zriedkavé alebo nie príliš časté choroby a choroby
Otázka: Ahoj Rick/JB, počuli ste niekedy o zriedkavom ochorení Porfýria? Ak áno, liečili ste
niekoho s RSO a aké boli výsledky?
A. Nie, nemám. Ale podľa toho, čo som o tom čítal, nevidím dôvod, prečo by olej nemal pomôcť
vyliečiť ho alebo dostať pod kontrolu. Rozhodne pomôže pri príznakoch tohto vzácneho a určite
veľmi nepríjemného stavu.
Dodržal by som protokol na našich stránkach, zjedol by som olej a použil ho v čapíkoch (tak to
pôjde priamo do krvného obehu). Olej by som používal topicky v tinktúre alebo masti na kožné
ochorenia/prejavy (odnesie to všetko svrbenie a iné nepohodlie).
Dva alebo tri mesiace by som zjedol najmenej 60 g, nepoužíval by som žiadne chemikálie,
jednoducho by som sa riadil pokynmi Ricka Simpsona. Ak to 60g nevylieči alebo nedostane pod
kontrolu, zjedol by som ďalších 120g. A ak by to neprinieslo uspokojivé výsledky, potom by som
jednoducho začal do seba búšiť olej, jeden dva tri gramy denne alebo aj viac, ak by som to
mohol prijať, a jednoducho by som zjedol toľko, koľko by som mal čo najrýchlejšie. . Prečo?
Pretože keď vám olej nepomôže, je celkom nepravdepodobné, že nájdete niečo iné, čo bude.
Agresívne choroby by sa tiež mali liečiť agresívne. Všetko najlepšie, JB
“Tak dobrá správa JB & RICK !!! Dnes som bol u lekárov na výsledky testov! Moja štítna žľaza,
ktorá bola 22 rokov neaktívna a liečená liekmi, je teraz aktívna! Sám užívam RSO na plný
úväzok iba mesiac, tiež si vtieram tinktúru priamo do krku a tiež odparujem RSO! Som z toho
veľmi nadšený!
Je to skutočne úžasný lekár, ktorý tam bol a podporoval ma v tomto všetkom a dobre vie, S
FAKTOM POUŽÍVAM RSO OLEJ! Keďže je lekárom, stále chce urobiť ultra zvuk na moju
štítnu žľazu, aby skontroloval prípadné uzliny! Čo si myslíte o ultra zvuku?
Vždy budem brať tento olej s hrdosťou po zvyšok svojich dní, pretože sa mi to zdá správne, v
tom je celá pointa! Lieky na predpis sú ZLO! Tiež mám mnoho zdravotných problémov, ktoré v
súčasnej dobe liečim týmto nádherným olejom! Chiari Malformácia typu 1 mozgového kmeňa,
tiež mám ťažký karpálny tunel a oveľa viac!
Mám 45 rokov a dnes sa necítim byť zbitý a zranený, ako by som sa cítil! Spomenul som už, že
som tiež podstúpil operáciu mozgu pred 7 mesiacmi a od operácie som nepoužil žiadne omamné
látky kvôli zlyhaniu pečene z liekov! Som skutočne dôkazom, že tento olej je od BOHA! To je
všetko, čo by sme mali ako liek prijímať!
Ďakujem JB a Rickovi za všetko, čo robíte, zo srdca! Už žiadne lieky na štítnu žľazu,
YAY !!!!!!!! “ Margene
- Gratulujem, Margene. Pokiaľ ide o ultrazvuk, myslím, že poznáte odpoveď. Čím menej skenov,
tým lepšie, to je všetko, čo môžem povedať.
Osobne by som sa nepriblížil k nikomu, kto by mi 22 rokov nehovoril o oleji, ale ak si myslíte,
že tí ľudia vám majú stále čo povedať, pokojne sa s nimi porozprávajte, konkrétne ak vás
skutočne zaujíma, čo hovoria. o medicíne. Ale to je asi všetko, čo by som im nechal robiť, iba
hovoriť, aby vám nemohli ublížiť tak, ako by ich rozprávanie bolo preložené do „potreby“
požitia niektorých piluliek podľa vlastného výberu.
Všetko najlepšie a držte sa ďalej od tých, ktorí vám 22 rokov poskytovali nesprávne rady. Buď

rád, že si prežil ich „ošetrenia“, ostatní nemali také šťastie. JB
"Dá sa konopný olej použiť na liečbu besnoty?" Aami
- Aami, áno, ale pravdepodobne to bude vyžadovať uvedenie pacienta do kómy, s veľmi
vysokými dávkami oleja, najmä v pokročilých prípadoch. JB
"Moja opatrovateľka má pacientku, ktorej diagnostikovali v celom tele otravu lupusom a
ortuťou." Asi po roku, počas ktorého sa používal jej domáci olej, otrava ortuťou úplne zmizla a
Lupus je sakra blízko. Každé 2 týždne sa odoberali vlasové folikuly, aby sa zistilo, čo a koľko
jedov je v jej tele, aby sa dozvedeli o novinkách jej úspechu. Je skutočne úžasné, čo sa dá
vyliečiť prirodzene. Stojí to trochu, ale stále je to zdravšie a stojí to za život! “ Jesse
"Diagnostikovali mi primárnu myeloidnú fibrózu, nasadil som si lieky, ktoré síce pomohli, ale
neboli spokojné kvôli rastúcim bolestiam, nedostatku chuti do jedla a zníženiu krvného obrazu,
zvýšenej veľkosti sleziny a nespavosti." Potom, čo som tento rok užíval tento liek a necítil som
žiadnu skutočnú zásadnú zmenu, som sa rozhodol vyskúšať RSO, iba 1 mesiac na oleji, moja
bolesť neexistuje, chuť do jedla sa vrátila, krvný obraz stúpa a spí ako skala. “ Aguae
"Používam na liečbu svojej lekárskej anomálie ... niekoľko nemocníc v mojom okolí tvrdí, že by
to nemalo byť možné ... ale RSO je úžasné ... Odmietam skrat VP vo svojom tele, mám
ochorenie spojivového tkaniva a niekoľko ďalšie zriedkavé problémy ... 4 operácie mozgu za 36
dní a odmietol som naplniť omamné látky ... výlučne lekársku marihuanu, RSO a dýchanie ...
nikdy v živote som sa tak rýchlo nezahojil ... aj keď to ukazujú moje laboratóriá moje telo je také
pokazené, že moja bolesť v skutočnosti nie je taká zlá ... “Katie
"Nasleduje pán, ktorý sa stal účastníkom vážnej autonehody v roku 1977. Trpel paralýzou tváre,
nefungovali mu slzné cesty, musel použiť očné lubrikanty, čiastočnú stratu zraku na jedno oko."
Okrem toho mal poranenie hlavy, ktoré malo za následok problémy s pamäťou, problémy s
rečou. Kráčal s palicou a celé tie posledné roky strávil v bolestiach. Vyplýva to zo správy, ktorú
poslal. == „Olej ma opravuje na bunkovej úrovni. Všetko jazvové tkanivo napravo je preč! Teraz
mám pohyb pravého oka. Môžem sa dokonca usmiať, teraz mi ochrnutie v tvári odchádza. To
všetko sa stalo za posledných 6 mesiacov. Raz kvôli bolesti z nádoru som zvýšil dávkovanie na
gram a 11/2 gramov denne dávkovaných po celý deň. Pred niekoľkými mesiacmi som sledoval
televíziu a uvedomil som si, že vidím na pravú stranu nosa. Prvýkrát to vidím od roku 1977.
Začal som to cvičiť. Teraz mám plný pohyb. " Konopný olej ... nielen pre ľudí s rakovinou. “
Corrie

Zvieratá - posudky

"Ošetril som svojmu psovi nádor na uchu pomocou RSO ... Bolo to VEĽKÉ a teraz je to
PONÚKANÉ !!!!" Andrea
"Môj pes má ostersarkóm (rakovina kostí)." Pred týždňom mi amputovali nohu a o týždeň má
začať s chemoterapiou. S jeho rakovinou sa väčšinou rozšíri do pľúc, 95% psov na rakovinu pľúc
do roka uhynie. Ak by to bol váš pes, spustili by ste olej hneď a stále robili chemo, alebo žiadne
chemo a čistý olej? Pre ľudí začnete ryžovým zrnom, so psom s hmotnosťou 70 libier, začnete s
tretinou z toho dvakrát denne? Ďakujem, že ste si to prečítali, a teším sa na vašu odpoveď. “ Eda
"Eda, olej zachránil nášho vzácneho psa Sophie." Umierala. Čo najskôr dajte svojmu psovi
olej ... Chemo ju zabije. Modlitby s vami ... “Brewster
"Práve som dostal skutočne skvelú správu o psovi mojich priateľov, s ktorou som sa musel
podeliť!" Pred niekoľkými mesiacmi mal jej pitbull Maximus nádor v jednej zo zadných nôh,
ktorý sa mu vymykal spod kontroly. Veterinárka povedala mojej priateľke, že musí zaplatiť viac
ako 3 tisíce, aby mu amputovali nohu, inak sa rozšíri a do roka umrie. To bolo asi pred 4
mesiacmi. Vtedy, keď som videl jej stav o jeho plánovanej operácii, poslal som jej správu a
navrhol som mu namiesto toho nakŕmiť konopný olej. Rozhodla sa, že vyskúša prírodnú liečbu a

až potom urobí niečo drastické a nezvratné, ako je amputácia. Našťastie pre ňu (a Maxima) už
mala kartu Cannabis, pretože žije v Kalifornii. Išla teda do výdajne kanabisu a niečo zobrala.
Kŕmila ho 1 kvapkou oleja asi ako hrášok, dvakrát denne k jedlu. Hneď povedala, že si všimla,
že ho menej bolí, a cítil sa oveľa príjemnejšie. Navyše sa jeho stravovacie návyky vrátili do
normálu. Po niekoľkých týždňoch mohol dokonca behať bez krívania, a tak mu zrušila operáciu
a zostala pri prírodnej liečbe. Dnes sa práve vrátila domov z prehliadky k veterinárovi a zistila,
že jeho nádor je ÚPLNE ZMIZNUTÝ. Po nádore nezostala žiadna stopa. Veterinár bol skutočne
šokovaný, keď mu povedala, ako ho vyliečila.
Pre informáciu: Toto je tretí pes, o ktorom viem, že ho zachránil konopný olej. Tiež poznám veľa
ľudí, ktorí boli tiež zachránení. Ak si STÁLE myslíte, že konope nevylieči rakovinu, potom ste
tomu nevenovali pozornosť. Už roky viem pravdu a nikdy som nenašiel nikoho, ani zvieraťa, ani
človeka, ktorý by sa konopnému oleju nepodarilo zachrániť. “ Lara
"Niektoré rakoviny CLCT-1 T lymfocytov detského lymfómu sú PREČ! K veterinárovi pôjdeme
len na testy každé tri týždne na CBC na meranie hladín vápnika a FNA na monitorovanie počtu
červených krviniek v prípade rakovinových t-buniek. Už nepotrebuje predpísané lieky, ale
ponecháme ju v oleji Ricka Simpsona, ktorý liečil rakovinu každý deň po celý život. Sme
vďačná rodina. " Niektoré deti potrebujú zázrak
“Úžasný príbeh! Vyrábam a užívam RSO na udržanie zdravia, pretože moja rodina mala veľa
rakoviny. Začal som ho dávať svojim psom, pretože obaja majú malé nádory a môj shetlandský
ovčiak má Discoid Lupus, formu psieho lupusu. Je to neuveriteľné! Za pár týždňov sa jeden z
psích nádorov zmenšil o 70% a druhému psovi s lupusom sa darí úžasne! Prvýkrát za roky sa jej
červený, opuchnutý a bolestivý nos uzdravuje! Skúsil som recepty, steroidy, diétu a nič
nepomohlo. RSO lieči lupus môjho psa, viem, že môže pomôcť aj ľuďom! "Ashley."
"Moja mačka dostala 1/4 -1/3 zrnovej ryže o veľkosti 2 až 3 -krát denne, aby liečila a zlepšovala
svoje chronické zápalové UTI, keď viacnásobné dávky tekutín, antibiotík a liekov nemohli, tiež
ho zaradili na surovú stravu." nezopakovalo sa to. Pri rakovine by ste samozrejme použili vyššiu
dávku. Spravidla sa snažím nájsť dávku, ktorá sa nezdá, že by ich drasticky ovplyvnila - nikdy
im to neublíži, ale majiteľ by si všimol ospalosť, inkontinenciu, možno trochu opitosti.
Samozrejme, pri rakovine vám to je jedno - jednoducho ich spracujte tak rýchlo, ako môžete, k
vyšším dávkam postupne.
Toto je na „údržbu“ - napríklad môj pes, ktorému odstránili oko z glaukómu (a robí ÚŽASNE),
má riziko, že jej ostatné oko prejde na glaukóm, a tak jej dávkujem aspoň dvakrát denne trochu
oleja a našli som dobré dávka, ktorá nespôsobuje inkontinenciu atď., ale stále dostáva olej.
Nechal som ju užiť viac pred očným enuc od bolesti. Naozaj mám pocit, že jej olej pomohol viac
ako konvenčné lieky proti bolesti po operácii - 1. deň alebo 2 mala 1-2 dávky liekov proti bolesti
veterinára a potom som išiel len na RSO, deň po operácii už chcela hrať znova loptu a bola a je
šťastné dievča. Chloe mi v skutočnosti olíže RSO z prsta - na rozdiel od mojej mačky, ktorá to
nenávidí. LOL (...)
Nezistil som, že by RSO u zvierat vyvolával úzkosť - citlivosť na svetlo je možné zaznamenať
pri vyšších dávkach.
Na svojej fretke som dokonca použil RSO - bol veľmi starý a jedného dňa sa zobudil, že je zrazu
veľmi slabý, možno dostal mozgovú príhodu. Dával som mu cez deň malé dávky RSO, aby ho
nechal spať - v ten večer sa zdalo, že sa prebúdza - krútil hlavou a správal sa tak, ako keď moje
psy jedia konope, ako keby to robili moje psy. Nechal som ho spať a zistil, do čoho jeho telo ide.
urobte aspoň, že ho nič nebolí ani netrpí - mal som len polovičnú predstavu, že sa zobudí bohužiaľ zomrel, ale jeho kvalita života do posledného dňa bola skvelá, takže mám pocit, že
RSO mu dalo posledný deň to najlepšie. možné. Viem, že ho nič nebolelo a spal veľmi pokojne,
a viem, že to nebolo príliš veľa RSO, pretože mu dávkovali ráno a popoludní, potom nič a v ten
večer som ho skontroloval veľmi neskoro, práve spal - mohol sa zobudiť, ale chcel len spať. “
Whitney - Najlepšia kvalita života až do konca, na tom tiež veľmi záleží, keď je do toho

zapojený olej. Ďakujem, JB
"Včera Chloe, mojej osemročnej kastrovanej fenke Heeler fox teriérovi diagnostikovali glaukóm
na jednom oku." V jej oku bol tlak veľmi vysoký a mohla by v ňom byť natrvalo slepá. Vykonali
sme núdzovú liečbu IV tekutinami a manitolom a ona užíva pár liekov. Tlak sa trochu znížil, ale
nie veľký, a ona si práve neužíva prispôsobovanie sa životu napoly slepé. Chcem s ňou
zaobchádzať s RSO, pretože to bolo pre moju bf a moju vlastnú bolesť neuveriteľné a skutočne
verím v olej a príbehy, ktoré tu ľudia rozprávajú, sú neuveriteľné. Nechcem, aby Chloe skončila
s glaukómom v druhom oku a chcem liečiť všetko, čo môžem, v postihnutom oku. Chápem, že
oleju pomohlo mnohým domácim zvieratám a bol by som veľmi rád, keby Chloe dokázala
obnoviť svoj zrak alebo dokonca nejaké videnie v postihnutom oku ... Ďakujem za akúkoľvek
pomoc alebo radu!
- Whitney, jednoducho ju daj na olej. Niektoré oleje sú na glaukóm lepšie ako ostatné. Najľahší
spôsob, ako zistiť, ako by mohol byť účinný, je užiť si dávku a ráno si dávať pozor na oči. Ak sú
čisté, vyhľadajte iný kmeň alebo kombináciu kmeňov, ak na nich máte veľa vecí na čistenie, je to
pravdepodobne dobrý kmeň na zníženie vnútroočného tlaku. Všetko najlepšie, JB
„Ďakujem JB! Včera som si myslel, že robíme nejaký neuveriteľný pokrok, oko bolo čisté (celý
deň som z nich vytiahol goop) a zrenica nebola úplne rozšírená, a hoci sa nezhodovala so
zreničkou druhého oka, myslel som si, že reaguje na svetlo, ale dnes ráno to vyzerá opäť všetko
zatiahnuté. Možno za jasného svetla, ako včera, to bude vyzerať lepšie ... Ako často a ako často
ju dávkujem? Doteraz som robil veľmi malú dávku veľkosti hrachu, ona má iba 30# a zdá sa, že
to na ňu vplýva, tento pes vždy rád jedol stonky a listy alebo plotice, dymil atď., Aby som vedel,
kedy je postihnutá. aj olejom a zdá sa, že to na ňu pôsobí trochu podobne, ako keby jedla stonky,
ale to mi nerobí starosti, mám pocit, že to znamená, že to „funguje“. “ Whitney
- Whitney, dala by som jej to s niečím dobrým dvakrát alebo trikrát denne. Čím viac do nej
vniknete a čím rýchlejšie, tým lepšie. Aj ona musela deň alebo dva spať, koho to zaujíma. Trocha
konope vyvolanej konope nemôže ublížiť. JB
"To znie dobre! Dnes to urobím. Včera bola tiež dosť strážená. Ďakujem za takú rýchlu odpoveď
JB! “ Whitney
"Môj pes včera zjedol časť rastliny, pretože vedel, že to pomôže jeho žalúdku po tom, čo do seba
dostal zvyškový tuk z kuracieho večere a zjedol ho veľa, prechádzala veľa a neskôr hore a potom
pohodlne odpočívala." Hádajte, čo bolo v jej puku - hrncových listoch. Inteligentný pes. ” Donna
"Ahoj JB, dávam RSO svojim koňom." V skutočnosti som mal minulý týždeň strach z môjho
valacha, ktorý bol chorý, dal som mu asi 1/3 gramu nášho ISO oleja a bol taký STONED !! Bol
pod sedatívami. Takže ... funguje to na kone a ak je 1/3 gramu taký sedatívny účinok na koňa,
predstavte si liečivé vlastnosti. Trvalo mu asi 24 hodín, kým sa zbavil následkov. Z dôvodu
údržby som obmedzil jeho orálne dávkovanie na takmer zrnko ryže. “ Heather
"Myslím, že to bolo už v 70. rokoch, FDA prvýkrát informovala o kanabise, ktorý zabíja
rakovinové bunky ... viem len, že rakovina žalúdka mojej mačky sa zdá byť preč, teraz sa dobre
stravuje, priberá a behá ako nové mačiatko ..." Tony
„Svojej 19 -ročnej mačke dávam dekarboxylizované konope od decembra 2011. Bola veľmi
letargická, mala výkaly, prejavovala senilitu mačiek ... známy, ktorý pracoval u veterinára, jej
navrhol, aby som jej podal 1/4 aspirínu, 1/ 4 metamucil ... urobil som to niekoľko dní, potom
som sa rozhodol vyskúšať konope ... každých pár dní posypem malé množstvo jej mokrého
jedla ... je stále s nami !!! ” Lori
"JB, urobili sme jej niekoľko šarží, pretože z nej robíme novú dávku každé 2 mesiace, pretože
užíva 1 ccm/deň." Použili sme 2 rôzne kmene. V súčasnosti používa rovnakú dávku, ktorá
vyliečila rakovinu mojej mačky. “ Charlie
"Musím ti poďakovať." Mojej milovanej 14 -ročnej mačke diagnostikovali 1. júna

spinocelulárny karcinóm. Vyliečil som ho pomocou RSO ZA JEDEN TÝŽDEŇ! Veterinár
hovorí, že je to zázrak. 8. júna som ho vzal k sebe a on sa ma spýtal, či je to tá istá mačka,
pretože nádor v jeho ústach takmer zmizol a plne očakával, že som späť, aby ho položil. Teraz je
takmer úplne uzdravený. Milujem ho a musím vám poďakovať, že ste sa podelili o to, ako
správne vyrobiť liek ZADARMO! “
"Mojej mačke bola v júni diagnostikovaná 'rýchlo rastúca, agresívna, neliečiteľná,
neoperovateľná' forma rakoviny, spinocelulárny karcinóm v septe, ktorý je škaredý, ako to znie.
Dostal maximálne 1-3 mesiace a môj veterinár mi jemne navrhol, aby som ho „pustil hneď“.
Plakala som, premýšľala som o tom a rozhodla som sa, že sa nemôžem pozerať, ako zomiera.
Išiel som online, zistil som, že existuje veľa liekov na rakovinu. Začal mu dávať niekoľko
doplnkov výživy atď. Bol v poriadku, ale rakovina stále rástla a ovplyvňovala jeho dýchanie.
Nádor mu konečne začal prerastať na druhú stranu nosa a v decembri začínal ísť z kopca.
Pomyslel som si, ok, už je čas.
Potom som objavil konope a ako môže zabíjať rakovinu. Stručne povedané, Ted absolvuje RSO
od decembra. Na začiatku bola trochu situácia dostať správnu malú dávku, pretože je to mačka.
A oveľa menší ako človek. VEĽA lepšie spí, lepšie sa mu dýcha, keď spí, chuť do jedla sa mu
vrátila, aj keď už nie taká, ako bývala. Toto všetko prebieha a ja neviem, ako to skončí.
Zdá sa však, že nádor sa splošťuje, aj keď veľmi pomaly. Myslím, že keby to nebola taká škaredá
rakovina, pravdepodobne by bol uzdravený pred mesiacmi. Môj veterinár je potešený a
ohromený tým, ako sa mu darí. Beriem to teda deň čo deň a som šťastný, že väčšina týchto dní sa
javí ako dobré dni. Jeho maximálny dátum vypršania platnosti bol minulý september, takže sa
mu darí. ” Anne-Marie Leidl
"Jéj!!!! Tiež mám konopné mačiatko. Vysokokvalitný konopný olej ma zachránil pred tým, ako
som musel vyšetrovať 4800 dolárov veterinárom mäsiarovi ... Myslím tým ... urobiť operáciu
ucha svojej mačky na odstránenie nádoru. Hurá na Cannabis Kitties n Cannines! “ LinZy
"Látka RSO zachránila psovi život 40 libier-olej extrahovaný etylom, inak identický s RSO,
použitý na záchranu môjho psa, ktorý pil susedovu nemrznúcu zmes." Veterinár po telefóne
povedal, že skončila, príliš neskoro a pravdepodobne neprežije 40-minútovú cestu na eutanáziu,
a bolo mi odporučené, aby som jej urobil pohodlie.
Moja verná spoločníčka penila v ústach, mala časté záchvaty, bola silne prehriata a hrdlo tak
opuchnuté, že sotva dýchala, prepadávala sa a strácala vedomie. - definitívne umierať, žiadna
otázka.
Snažil som sa uľahčiť jej prechod z tohto sveta, zahrial som 1/2 gramu oleja na lyžičku masla a
prstom som jej ho doslova zaplnil do hrdla, pričom som zatlačil na otvor v jej opuchnutom hrdle.
Do desiatich minút už nepenila ústa, zlomila sa jej horúčka, normálne dýchala, všetky kŕče a
záchvaty ustali.
Dychtivo pila vodu, potom si ľahla na 12 hodín spať a prebudila sa v zdanlivo perfektnom stave,
behala a hrala sa do niekoľkých minút po prebudení. Povedal som to svojmu veterinárovi a
požiadal som ju, aby túto udalosť zverejnila v prípadovej štúdii, a ona odmietla s tvrdením, že
kanabis je pre psov toxický! “ Alan
"Používame to na našej 14 -ročnej čivave, ktorá má záchvaty." Pred niekoľkými mesiacmi sme si
mysleli, že dlho nevydrží, a tak som si povedal, prečo neskúsiť nejaký olej? Do jedného dňa bola
ako úplne nový pes! Jedla lepšie, cítila sa hravo a chcela sa hrať! Táto vec skutočne funguje na
veľa vecí! “ Mindy
"Dostali sme šteniatko, ktoré pošliapalo veľmi veľký človek." Je to čivava hračka, mala dierku
štyri krát štyri palce, ktorá jej pokrývala celú spodnú polovicu. Vážne sa zhoršila a začala jej byť
zima, preto som usúdil, že pokúšanie sa o slzy jej nemôže príliš ublížiť.
Keď som jej prvýkrát dávkoval, sotva dokázala pohnúť hlavou. Som však veľmi rád, že vám

môžem povedať, že po týždni sĺz trikrát denne je šťastná, zdravá a šťavnatá malá mäsička.
Ďakujem Rickovi a JB, že nás odhalili pravde. Moja žena a ja veríme, že ju zachránili slzy.
Nezabúdajme, že som dávkoval 3 x denne hračku čivavy, ktorá mala menej ako pol kila s
gramom RSO. To je 3 gramy denne šteniatku, ktoré vážilo menej ako pol kila a bolo pred
dverami smrti, pretože naňho stúpil chlapec s hmotnosťou viac ako 300 libier. Ak by konope
bolo skutočne toxické, kaimana by stále nebola s nami, behala by po hlave a skákala po dyme z
trávy. “
"Dali sme to vtedy svojmu 13 -ročnému, aby jej pomohlo s artritídou zadných nôh a bokov ...
prekvapenie, tiež sme dostali nielen pružného psa, ale aj 4 šteniatka." V žiadnom prípade by
nemala byť schopná mať liter a všetky sú zdravé a majú sa výborne! Milujem RSO! ” Julie
"Môj pes mal kožný problém (vyrážka, kvôli ktorému si vytrhol kožušinu) a opakujúcu sa
infekciu ucha." Nemal som RSO, ale dal som mu tinktúru, ktorú urobil môj priateľ. Kožušina mu
narástla a infekcia ucha sa vyčistila. Ak by tinktúra fungovala tak dobre, myslím, že s RSO by
som ho mohol úplne vyliečiť. Takže by som povedal, že áno, RSO by fungovalo na rakovinu psa
rovnako ako na ľudí. Žehnaj ťa Rick a ty tiež, JB. “ Bette
- Ďakujem, Bette. Vaše myslenie je logické a správne. Zvieratá majú rýchlejší metabolizmus, a
preto ich olej lieči oveľa rýchlejšie ako ľudí. Je potešením liečiť olejom zvieratá, milujú ho brať.
JB
"Používam to na svojich psoch." Len o niečo menej, ako by sme chceli. Mám 12 -ročnú, ktorú
prebehli a museli jej odstrániť bok. Nevymenené ... odstránené! 4 týždne v ...
Žiadna jazva po chirurgickom zákroku, prechádzky, stále krívajúca, ale dobre sa obchádza a
namiesto liekov na bolesť som použil olej ... Fungovalo to skvele! (...) Mám 9 -ročného Rottyho,
ktorý má srdcové červy, hrozné alergie, veľmi nízku energiu a stráca vlasy na chvoste. Začíname
s tým dnes ... Práve som zachránil 10 -ročnú čivavu, ktorá má 3 nádory a viem, že to ju napraví
hneď !!! “Dolly Durbin
"RSO OIL Psie sušienky a s topickou masťou na rakovinové vredy na nohe to bola veľkosť 1/2
dolárovej bankovky." Vstávanie začínalo plakať a jej trasenie bolo zlé. Vedel som, že RSO bude
fungovať ... Hneď nasledujúci deň vstala bez plaču a chvenia a o niekoľko dní neskôr behala po
dvore so svojim malým kamarátom Nuggetom, krysím teriérom. To bolo pred 6 mesiacmi. Teraz
je ako 6 -ročný pes, nie ako 12 -ročná. Je to jeden z toľkých príbehov, ktorých som bol svedkom
za posledné 2 roky.
Môj príbeh je oveľa dlhší ... RSO mi zachránilo život. Už žiadne opiáty. A väčšinou veľmi málo
bolesti. Ďakujem Rick Simpson ... Pokoj s tebou. “ Ron Youngblood
Otázka: Drahí priatelia, dúfame, že vám to bude dobré. Dávam svojmu 8 -ročnému psovi s
hmotnosťou 40 libier RSO za nádory rastúce na pravej strane tela. Dnes je prvý deň liečby a je
zrazený a spí. Dal som mu asi toľko zrnka ryže. Je to moc? Ako dlho a ako často by ste
odporúčali
Dam ti olej? Sám som na oleji. Ako čas plynie, stále viac si zvykám na „vysoké“. Budúci mesiac
musím podstúpiť operáciu a plánujem použiť RSO na bolesť a zotavenie. Ak to dokážem
zvládnuť, budem sa tomu venovať do konca života. Požehnanie ~ Ďakujem
A. Catherine, operáciu by som odložil, ak je to len trochu možné, kým nezjete povedzme 180 g
oleja na gram denne (alebo viac) v troch dávkach. Dajte psovi polovicu z toho, ak si myslíte, že
mu nie je príjemné to, čo teraz dostal. Spánok je súčasťou liečebného procesu, nie je sa čoho
obávať a je znakom toho, že olej je sedatívny, a to je to, čo chcete. Čím silnejšie a sedatívne, tým
lepšie. Všetko najlepšie, JB
"Posielam vám aktualizáciu môjho psa, ktorému diagnostikovali rakovinu kostí." 1. júna je to

sedem mesiacov, posledné röntgenové snímky nepreukázali žiadne rozšírenie do pľúc. Našli
neporušený zlom v blízkosti miesta nádoru v nohe, nevedia, čo s tým robiť. Normálne tieto psy,
ktoré majú prestávku, musíte ich dať dole. Došli k záveru, že mesačné infúzie lieku s názvom
Zometa ho udržujú nedotknuté, takže s ňou budú pokračovať v procese, zatiaľ čo ona bude
dostávať mesačné infúzie Zomety. Ale rakovina sa nerozšírila a nemôžu zachytiť nádor, ktorý
tam bol pred 7 mesiacmi. Len som si myslel, že by si to chcel vedieť. Táto agresívna rakovina
zvyčajne zaberie psovi život do 4 až 6 mesiacov od stanovenia diagnózy. Tu je, 7 mesiacov, BEZ
rozšírenia rakoviny. Neporušená zlomenina, ale stále chodiaca ako nič, nie je v poriadku. “ Linda
"Po 9 týždňoch rakovina kože na mojom psovi ÚPLNE zmizla !! Udržiavacia dávka teraz pre
test života. Cítim, že teraz bude pre neho nielen pohodlnejšie, ale aj dlhší život. POŽEHNANIE
RS & JB !! > ;-) “Goblin
"Môj pes mal 3 týždne života." Hromadné bunkové nádory po celom jeho tele čistokrvného
pitbula ... Po 3 týždňoch sa nádory zmenšujú na ISO/RSO. Prisahám. Niekoľkokrát sa počural
ako opitý, ale vedel som, že to bude k lepšiemu. Stále je na tom. Aj keď zmiznú, urobím z neho
jeho lekára. Milujem ťa, JB a Rick. " Bocaj
"Už 14 týždňov dávam svojmu 14 -ročnému Pitovi olej na rakovinu." Niekedy sa trochu
„šklbne“ a opije, keď jej toho dám príliš veľa, ale keď hektickosť pominie, spí ako šteňa.
Odmietla vziať veterinárne lieky, takže sme namiesto toho dostali trochu oleja. Ešte len začiatky,
ale zaznamenávam jej pokrok. Trvalo asi týždeň, kým si zvykla na olej a znova dostala chuť do
jedla. Žiarlim, pretože v tejto fáze si môžeme dovoliť olej iba pre ňu. Milujte krásne príbehy
všetkých! “ Janine
"Videl som účinky psa z prvej ruky, ktorý bral RSO ... Prvých niekoľko dní bola Ruby (12 -ročný
pes) chorá a trochu sa triasla, čo je znepokojujúce, ak ste skeptickí k tejto téme, ale môžem vás
uistiť. 1 mesiac sa liečite a pes poskakuje plný života, beží po schodoch a vyskočí na posteľ a
stoličky plný energie, opäť veľmi hravý. Oči bývali vodnaté a mali sivú pokrývku, teraz sú tam
úplne normálne. Ruby mala dosť veľký rast na vnútornej strane nohy, ktorá tam bola roky, a
teraz, keď zjedla olej, takmer odpadla !!!
Vďaka Rickovi Simpsonovi xxx požehnaj tento olej, skutočne to funguje, prečo neexistujú
ŽIADNE posudky, ktoré by tvrdili, že nie ..? “ Brett
"Dnes je deň 3 na ošetrenie môjho psa RSO (Rick Simpson Oil), čo je konopný koncentrát na
liečbu mnohých závažných chorôb." Má 13 rokov a asi pred 7 mesiacmi dostala niečo, čo
spôsobilo jej extrémnu špinavosť, veľký hlien a niekoľko dní bola letargická. Vyhľadal som to na
internete a povedal: „Chovateľský kašeľ alebo psí nádcha“, a tak som tu dostal nejaké antibiotiká
a začal som s ňou na kurze. Vôbec to nepomohlo, tak sme ju zobrali k veterinárovi.
Samozrejme, chceli urobiť krvné testy, röntgenové lúče a skríning hlienu. Približne 500 na účty
za veterinára som odmietol, a tak sme jej nasadili široké antibiotikum, ktoré sa ho do mesiaca ani
nedotklo. Vzal ju späť a dostal ďalšie dve silnejšie antibiotiká, mesiac na ne išiel nábožensky.
Ani sa toho nedotkol!
Potom teda veterinár vyskúšal fungicídny liek ... STÁLE SA NEDOTÝKAJE CHOROBY !! Je
ťažké určiť, čo je oprávnené vynaložiť na 13 -ročného psa ... Preto som asi pred mesiacom
vysadil všetky lieky, aby sa jej telo zotavilo, a začal som s ňou na RSO len pred 3 dňami,
celkovo 6 ošetrení a ona je úplne nový pes!
Žiadny šmrnc, žiadny kašeľ, má maškrtenie a vo všeobecnosti sme videli NAZNÁMANÉ
vylepšenie. Naozaj neuveriteľné. Z mojej osobnej skúsenosti môžem potvrdiť, že je to úžasný
neskutočný liek. Ďakujem vám z celého srdca! “ Prežitie
"Môj pes je 13 -ročný belgický ovčiak." Pred niekoľkými rokmi sa mu na boku objavila malá
hrudka. Pred niekoľkými mesiacmi zrazu začal rásť alarmujúcim tempom. Bohužiaľ mu
diagnostikovali rakovinu ... a nielen jednu hrudku. Po vyšetrení ich mal veľa. Mal aj ďalšie
problémy ... Hlavne artritídu a dysfáziu bedrového kĺbu. Chirurgia nebola možná, pretože bolo

pochybné, že prežije anestetikum. Nevydržal som sa pozerať na to, ako trpí ... ledva chodil a
prestal jesť. Rozhodol som sa skúsiť mu dať konopný olej ako posledný pokus o pomoc. Môj
partner Pat a ja sme mu dali malé množstvo (asi ako zrnko ryže) na sušienku. Naozaj ho to
zasiahlo ... bol nestabilný na nohách a spal celé hodiny.
Nasledujúce dni sme upravili dávkovanie a všimli sme si, že sa jeho chuť do jedla hneď zlepšila.
Začal sa tiež pohybovať oveľa jednoduchšie a jeho postoj bol oveľa jasnejší. Ako dni
postupovali, pomaly sme zvyšovali jeho dávku. Sú to už 3 týždne a ja ho takmer nepoznám ako
toho istého psa. Je šťastný! Kývanie chvostom, hravosť, jedenie a najlepšie na tom všetkom je,
že nádor je o polovicu menší, ako bol pred tým, ako sme začali s olejom !!!! Budem pokračovať
v jeho liečbe (máme to šťastie, že si môžeme dodávať vlastný olej) a budem vás informovať.
Očakávam, že tieto nádory úplne zmiznú !!!!!!!! “ Josie
"Mám suseda, ktorý svojmu psovi úspešne odstránil nádory do mesiaca tým, že jej podal liek."
Pokračujte a áno, veľmi malé dávky, pretože Rick uviedol, že ich metabolizmus je veľmi vysoký,
takže sa zlepšujú oveľa rýchlejšie ako my. “ Covey
"Vyliečil som našu fretku z rakoviny pankreasu spôsobenej inzulínom." Pustite sa do toho, peeps,
vaša „chlpatá rodina“ vás potrebuje. Tu je Flower počas liečby, je tu trochu prekrížená a
pripravená na pokojný spánok ..! “ Hempy
"Áno, vyliečil som svoju mačku z rakoviny v júni, keď veterinár povedal, že ho dá dole." Kŕmil
ho olejom a do 10 dní smrteľný nádor zmizol! Veterinár povedal, že je to zázrak! “ Charlie
„BOH BLESS JB a Rickovi Simpsonovi za vašu vernosť ľuďom, ktorí vás najviac potrebujú.
Keď budem môcť, urobím si vlastnú, aby som pomohol ľuďom, ktorých poznám, ktorí to zúfalo
potrebujú. Moja dcéra trochu zarobila na ozdobe pre nádor na svojom psovi. Štyri dni používania
povedala, že to vyzerá, že to malo spadnúť. Stále čakám na konečné výsledky. BOH pred
CHEMISTOM! “ Greg

Kvalita života
Mohol by konopný olej predĺžiť životnosť?
"Ak by sme všetci pravidelne užívali malé dávky konopného oleja, som pevne presvedčený, že
budeme žiť dlhšie a budeme oveľa zdravší." Dlhšia dĺžka života by bola pre ľudstvo veľmi
prospešná, pretože by umožnila tým, ktorí majú úžasný talent, dosiahnuť oveľa viac. V dnešnom
svete je človek príliš často dobrý v tom, čo robí a postihujú ho zdravotné problémy, ktoré
ukončujú jeho kariéru.
Všetci sme dostali túto skúsenosť nazývanú život, aby sme rozšírili svoje schopnosti a obzory,
aby sa náš druh mohol vyvinúť na vyššiu úroveň. Okrem toho nám bola poskytnutá táto
nádherná rastlina na ochranu a ochranu nášho tela pred chorobami. Nie je pre mňa možné
pochopiť, že ľudská rasa už nemôže ignorovať liečebný potenciál tejto rastliny. Teraz, keď je k
dispozícii pravda o liečivých schopnostiach konope, boli by sme trochu zdržanliví voči svojim
povinnostiam voči sebe aj voči svojim blízkym, keby sme okamžite nevyžadovali bezplatné
používanie týchto liekov.
Ak by ste vy alebo ktokoľvek iný na tejto Zemi chceli žiť dlhšie v stave vynikajúceho zdravia,
aby sme dosiahli maximálny potenciál, ktorý sme schopní, nechápem, ako by niekto mohol cítiť,
že má právo vnútiť nám svoju vôľu alebo sa o to pokúšať prinútiť kohokoľvek zdržať sa
liečebného použitia tejto rastliny. Keďže život má byť o živote a teraz ste našli spôsob, ako sa
vyhnúť všetkému zbytočnému utrpeniu, želám vám všetkým veľmi dlhú a zdravú existenciu.

Určite ste už počuli toľko ľudí, ktorí vám hovorili: „Toto nemôže fungovať, nič nepomôže.
Lekár povedal, že tým budem trpieť celý život ... “
Prišlo za mnou veľké množstvo pacientov so zdravotnými problémami, ktorých lekári neúspešne
liečili a cítili, že ich situácia je beznádejná. Pomerne často ľudia ani nemajú diagnózu, čo im
vlastne je, pretože v skutočnosti im lekári nevedeli poskytnúť odpoveď. Väčšina týchto
pacientov, ktorým som poskytol olej, neverila, že konope môže pomôcť ich podmienkam, kým
neskúsia liečbu. Bol som v kontakte s tisíckami jednotlivcov, ktorí boli úplne ohromení tým, čo
tento liek urobil pre ich podmienky. Ak konopný olej nemôže vyliečiť váš stav, viac ako
pravdepodobne zistíte, že tento olej je zďaleka najlepšou dostupnou kontrolou.
Lekári nám radi hovoria, že mnohé choroby a stavy sú nevyliečiteľné, ale tento liek venuje malú
pozornosť názorom lekárov a často funguje tak, ako sa to považuje za lekársky zázrak. Ak máte
zdravotný problém, vyskúšajte olej a je veľká šanca, že uvidíte zázraky, ktoré pre vás môže
spôsobiť.
Má zmysel neposkytovať ľuďom lieky na báze konope?
Je úplne zbytočné zakazovať verejnosti používanie liečebného prostriedku konope a v
skutočnosti nikto nemá právo niečo také robiť. Jediným dôvodom, prečo bolo konope v prvom
rade zakázané, bolo to, že predstavoval skutočné nebezpečenstvo pre mnoho veľkých finančných
obáv. Obmedzenie liečebného používania najliečivejšej rastliny na Zemi na tých, ktorí obývajú
túto planétu, by sa dalo nazvať iba zločinom proti ľudskosti. Zdá sa, že v súčasnej dobe sú vlády
stále ochotné nechať svojich bohatých priateľov, ktorí vlastnia farmaceutické spoločnosti, cestu,
ale nakoniec nebudú schopní zadržať pravdu o tomto lieku.
Keď sa konope vráti do bežnej medicíny, zničí všetku korupciu, ktorá kedy stála proti jeho
bezplatnému lekárskemu použitiu. Táto rastlina sa rýchlo opäť stáva uznávanou ako najväčšia
liečivá rastlina v histórii a lieky z nej vyrobené navždy zmenia tvár medicíny. Verejnosť čoskoro
odmietne chemikálie a jedy, ktoré v súčasnosti nazývame lieky, a budú požadovať používanie
tejto prírodnej látky, aby sa mohli rozumne uzdravovať.
Myslíte si, že ľudia v orgánoch činných v trestnom konaní si neuvedomujú, že skôr alebo
neskôr môžu tento liek potrebovať pre seba?
Mnoho ľudí v oblasti presadzovania práva rozhodne vie, že konopná medicína funguje, a všetci
by si mali uvedomiť, že nemajú právo zasahovať do jej medicínskeho používania. V skutočnosti
som tento liek dodal veľkému počtu tých, ktorí sami slúžia na polícii našej spoločnosti.
Príslušníci RCMP ku mne dokonca poslali pacientov na liečenie, ktorí zomierali na smrteľnú
rakovinu, takže veľa dôstojníkov vie, že táto prírodná látka funguje. Polícia sa v chorobe nelíši
od nás, aj ona sa bojí rakoviny a iných vážnych stavov.
Napriek tomu sa zdá, že polícia má veľmi ťažké porozumieť skutočnosti, že politika našej vlády
voči konopnej medicíne zabíja ich a ich rodiny. Väčšina policajtov sa pokúša oprášiť svoje
previnenie, pokiaľ ide o razie, ktoré vykonáva proti tým, ktorí používajú konopný liek, tým, že
robí len svoju prácu. Ale je to rovnaká línia, akú používali tí, ktorí pracovali v Hitlerových
táboroch smrti, a neospravedlňovalo to ich správanie vtedy, ani neospravedlňuje správanie
policajných síl dnes.
Je načase, aby sa polícia prebudila do reality toho, čo robí. Myslia si policajti, že je nesprávne,
keď verejnosť pestuje najliečivejšiu rastlinu na svete na výrobu tohto lieku? Alebo by sami tento
olej nehľadali, keby mali milovanú osobu, ktorá umiera a potrebuje liečbu? Očakávam, že budú,
takže je možno načase, aby polícia začala mieriť na skutočných zločincov.
Odoprieť používanie konopného lieku verejnosti je zločin a polícia musí zastaviť presadzovanie
zákonov, ktoré boli zavedené proti používaniu konope na liečebné účely. Konope je jednoducho
prírodná neškodná liečivá rastlina. Ako si teda polícia alebo ktokoľvek iný mohol myslieť, že má

právo pripraviť niekoho s vážnym zdravotným problémom o bezplatné používanie tejto látky?
“Rick Simpson, Konope: najliečivejšia rastlina

Prečo sa nazýva RSO?
"Rick to nezačal nazývať RSO, ostatní áno." Je to dobrý termín, pretože vedie ľudí k Rickovým
informáciám o metódach a materiáloch. Rick sa oprávnene zaujíma o ľudí, ktorí volajú olej,
ktorý nie je vyrobený jeho metódami a odporúčanými počiatočnými materiálmi Phoenix Tears
alebo RSO. Vie, čo fungovalo na jeho rozsiahlych skúsenostiach s liečbou pacientov, a chce
zabezpečiť, aby veľmi chorí ľudia dostali to, čo vie, a nie niečo, čo by „mohlo byť také dobré“ s
rovnakým názvom ... “Matthew
"Bez Ricka a jeho videa by som nevedel, že lieči rakovinu ... aj keď som užívateľom a
pestovateľom asi 27 rokov, nevedel som, že má tieto vlastnosti ... teraz to robím vďaka Rickovi
Simpsonovi." .. a bez jeho smelosti a úprimnosti by sme o tom všetci žili v tme ... z tohto dôvodu
si myslím, že RSO je dobré meno pre ropu ... ale RSO musí byť urobené podľa pokynov RS ...
nie nejaká pachová predstava o tom, čo je najlepšie ... ak nie je pokazené - neopravujte to. “
Peter
"Jack Herer ho začal nazývať Rick Simpson Oil alebo RSO." Rick to tak nechcel nazvať a chvíľu
trvalo, kým ho presvedčil, že je to vlastne dobrý nápad. Ide o to, že existuje veľa
konopných/konopných olejov a existuje mnoho spôsobov výroby oleja alebo extraktu a mnoho
pacientov bolo oklamaných nákupom olejov alebo extraktov nižšej kvality.
RSO sa vyrába špecifickou metódou, z konkrétnych materiálov a špecifickým spôsobom, preto
by sa malo volať, čo to je - RSO. RSO nie je BHO (olej z butánového medu), RSO je
dekarboxylovaný a je veľmi účinný a sedatívny. Najlepšie RSO je 95-98% THC, 1-2% CBD a je
extrémne silné a sedatívne. Väčšina ostatných typov extrakcie jednoducho neprinesie
dekarboxylovaný olej, ktorý je taký účinný a vyžaduje veľa práce navyše. Obvykle
spracovávame veľké množstvo kanabisu a Rickova metóda je veľmi účinná a efektívna na
spracovanie veľkého množstva kanabisu. Môžete spracovať pol kila konope a vyrobiť olej za
menej ako dve hodiny pomocou zariadenia, ktoré je vo väčšine častí sveta ľahko dostupné. Ide o
to, aby bol liek čo najrýchlejšie, aby pacient nemusel čakať. “JB
"Mňa nezaujíma, ako sa to volá !!! Nazvite to, ako chcete, ale nerozhadzujte muža ako Rick,
ktorý zachránil tisíce životov a celý svoj život šíril. Jednoducho to nie je správne !! ” Donna
„Vždy tomu hovorím„ konopný olej “, pretože to je to, čo je, je to v slovníku, len ďalšie slovo
pre konope. Je to starý módny termín, ale napriek tomu je správny. Všetci vieme, o čom hovorí. "
Dion
"Kúzlo je v guľovitej hlave trichómu." Nikde inde v závode THC neexistuje. Rastlina produkuje
THC na ochranu svojich reprodukčných častí. Čím bližšie sa dostanete k týmto častiam,
púčikom, tým viac trichómov. Púčiky majú preto k dispozícii najviac liekov. Je to veda, nie
špekulácia. Ešte raz ďakujem Rickovi za inšpiráciu, aby som vyrobil najlepší olej, aký môžem.
Krásny číry jantárový olej. “ Toni
„Toľko ako kukurica? Všetci nesúhlasíme s JB. Lacnejšie by bolo fajn, ale poď teraz. “ Rick
- Rick, ak by sa kanabis pestoval na tisícoch hektárov polí, koľko by si za to chcel zaplatiť? 20
dolárov za kilo? Alebo menej?
Skutočne musíte začať myslieť v tonách konope a nie v gramoch. Dopyt po rope bude taký
obrovský, že nebude možné pestovať celú rastlinu iba v „lekárskych skleníkoch“. Najúčinnejšie
a najpokojnejšie kmene budú musieť byť pestované na miliónoch hektárov pôdy na celom svete.
Napríklad, keď dámy skutočne pochopia, čo môže olej urobiť s pokožkou a vráskami, budú

požadovať 20-30% najlepšieho oleja vo všetkých svojich kozmetických výrobkoch a zrazu bude
dopyt po miliónoch ton najlepší olej iba pre kozmetiku. Potom pridajte niekoľko stoviek
miliónov ton oleja pre nemocnice.
Na výrobu jedného kilogramu oleja potrebujete 5-8 kíl suchého púčika. Z jedného kila oleja sa
vyrobí 5 kíl kozmetických výrobkov - to znamená 100 pohárov s 50 g masti/krému/pleťovej
vody/rúžu/krému na tvár/šampónu. A sto téglikov konopných mastí/krémov/pleťových
vôd/rúžov/krémov na tvár/šampónov nie je nič, to môžete za deň rozdať, vždy nájdete niekoho,
kto by ich mohol použiť.
Takže znova začnite premýšľať v tonách, nie v gramoch. Viem, že súčasné ceny sú oveľa vyššie.
Nie som s nimi spokojný a urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som cenu suchého
vonkajšieho púčika z poľa dostal na zhruba 10-20 dolárov za kilo. Pretože táto cena by dala
prácu a dobrú prácu miliónom poľnohospodárov na celom svete. A prinieslo by to veľmi
pozitívnu zmenu v živote nás všetkých. JB
"Dovoľte mi zhrnúť väčšinu toho, čo sa deje okolo Rick Simpson Oil. Pokyny hovoria ľuďom A,
B, C a D. Ľudia ich čítajú a pýtajú sa - ak neurobím A, budú B, C a D stále fungovať? Ak
neurobím B, budú A, C a D stále fungovať? Ak neurobím C, budú fungovať A, B a D? Čo keď
neurobím D, budú A, B a C stále fungovať? A čo keď urobím A, B, C a D inak, bude stále
produkovať to pravé?
Všeobecná odpoveď znie: nie, nebude. Ak chcete vyrobiť RSO, riaďte sa pokynmi na mieste. Ak
chcete vyrábať niečo iné, postupujte podľa ďalších pokynov. Ale prosím, nerobte nás
zodpovednými, keď vyrábate iný druh oleja a liečba zlyhá a končí zbytočnou smrťou pacienta.
Ak urobíte A, B, C a D, olej bude fungovať najlepším možným spôsobom. Preto sú tam tie
návody. Ak to neurobíte, nebude to fungovať alebo nemusí fungovať. Je to také jednoduché, nie?
Čo by ste vy osobne chceli získať, keby ste potrebovali liek? Niečo, čo sa osvedčilo tak dobre
alebo niečo iné, len aby ktokoľvek vyrobil olej, dokázal alebo vyvrátil svoju hypotézu alebo
„metódu“? V stávke je váš život. Buďte teda opatrní, myslite na seba a učte sa od tých, ktorí
kráčali touto cestou pred vami.
Všetko najlepšie. Jindrich Bayer “

Dúfame, že vám táto kniha pomohla.
Teraz ste na rade, aby ste nám pomohli
pomôcť druhým.
Vytvorenie tejto knihy a zdieľanie informácií je práca lásky. Láska
bohužiaľ neplatí účty.
Pracujeme na preklade tejto knihy do viac ako 300 jazykov a
napíšeme ďalších 10 rôznych kníh na túto tému.
Spoliehame sa na podporu ľudí, ako ste vy, ktorí pomôžu s
nákladmi na preklady, výskum atď.
Pomôžte nám teraz tým, že sa vrátite na webovú stránku na
adrese http://www.hempcures.work a kliknutím na tlačidlo
DAROVAŤ cez PayPal nižšie a darujte čokoľvek, čo považujete za
potrebné pre vás a vašich blízkych.
Prípadne môžete použiť PayPal na odoslanie daru priamo na
adresu
DONATE@HEMPCURES.WORK
alebo
môžete
prostredníctvom BitCoinu darovať:

1D379NRXNqHGLd1dkM56vqZHbkHnisfDJm
Vážime si vašu podporu a prajeme vám a vašim blízkym zdravý a
šťastný život naplnený konope.

