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פרוטוקול ריק סימפסון
"התחל אנשים עם מינונים זעירים ,בגודל של חצי גרגר אורז יבש עם גרגירים קצרים .למרות שהשמן אינו מזיק ,פחות עדיף על יותר למי שמתחיל
בטיפול .בהתחלה קח רק חתיכה זעירה של החומר המדהים הזה כל שמונה שעות ,ולאחר מכן הגדל את המינון כל ארבעה ימים באופן קבוע ובקרוב
הסובלנות שלך תגדל .אם האדם אומר שהוא או היא לא הרגישו את השפעותיו או שהם הרגישו אותם רק במעט ,הייתי רואה בכך מינון טוב
למתחילים .אתה רק רוצה להכניס מעט מהתרופה למערכת שלהם כדי שיוכלו להתרגל אליה.
אינך יודע בדיוק כיצד האדם יגיב ,לכן המשך לאט והגדל את המינון כל ארבעה ימים ,עד שהמטופל יכול לבלוע גרם אחד בסך הכל כל  24שעות.
הדרך הטובה ביותר להשיג זאת היא לגרום להם לקחת מינונים השווים כשליש גרם כל שמונה שעות ,ברגע שהם רגילים לשימוש בו .ובכל זאת ,אני
רוצה להזכיר למי שחווה קשיים שאפשר להעלות את המינון שלו לאט יותר ,אך לקבלת התוצאות הטובות ביותר יש לבלוע אותו במהירות האפשרית.
אלו הן הוראות המינון עליהן ממליץ ריק ,אם המטופל יכול לבנות את סובלנותו במהירות מספקת .אם פועלים לפי פרוטוקול זה ,מטופלים רבים
יכולים להתקדם עד לנקודה תוך שלושה שבועות שהם יכולים לצרוך שליש גרם כל  8שעות .אך בממוצע בדרך כלל לוקח לרוב החולים ארבעה עד
חמישה שבועות עד שהם יכולים לבלוע כמות זו לכל מנה ,ולאחר מכן הם יכולים להמשיך ליטול גרם אחד ביום עד שהם נרפאים או שמצבם משתלט.
ריק אוהב לספק את התרופה במזרקי פלסטיק ,שאין להם מחטים ,במקום זאת יש רק פתח קטן שאפשר לסחוט את השמן דרכו .הוא אומר שמספקת
השמן בצורה זו מקלה על המטופל למדוד את המינונים שלו וזה מונע מחומרים זרים לזהם את התרופה.
הדרך הקלה ביותר עבור רובם להבין את הכמות שהם צריכים לצרוך היא להשוות אותה למשהו כמו אורז יבש קצר .מינון למתחילים צריך להיות
בערך מחצית מגודלו של אחד מגרעיני האורז האלה או באורך של כשמינית סנטימטר ,כמות זו תהיה שווה לכרבע טיפה .במקרים מסוימים ,בעלי
סובלנות נמוכה מאוד עשויים אפילו לגלות כי זה יכול להיות יותר מדי בשבילם להתמודד בנוחות בהתחלה ,כך שאם יהיה צורך ,הם יכולים להתחיל
עם אפילו פחות.
יש ליטול מינונים בסדר גודל כזה שלוש פעמים ביום ,מוקדם בבוקר ,באמצע אחר הצהריים וכשעה לפני שהחולה הולך לישון .כל מה שמתחיל
לעשות הוא לסחוט את המקבילה לחצי גרגר של אורז יבש ממזרק הפלסטיק וזה המינון שלהם .למרות שאנו מדברים על כמות קטנה מאוד וזה לא
יזיק למטופל ,בשל עוצמתו ,יש להשתמש בחומר זה בכבוד.
לאחר ארבעה ימים במינון זה ,הוא מוכפל למינונים השווים לגודלו של גרגר אורז ,או למינונים שאורכם כרבע סנטימטר כאשר הם נלחצים מהמזרק.
לאחר מכן ,ארבעה ימים לאחר מכן ,המינון מוכפל שוב וזה נמשך כל ארבעה ימים עד שהמטופל יכול לבלוע את המקבילה לשישה עשר גרגירי אורז
למנה .כמות זו שווה בערך לשמונה עד תשע טיפות שמן למנה ,שהם בערך שליש גרם.
מיליליטר אחד הוא רק קצת יותר מגרם אחד למשקל ,כך שאם המטופלים רוצים ,הם יכולים להשתמש במדידה זו כדי לקבוע את המינון שלהם.
בשלב זה ,החולים בדרך כלל ממשיכים במינון זה עד שהשיגו את האפקט הרצוי עם מצבם הרפואי .יהיו מטופלים שלא יוכלו להגדיל את המינון
שלהם כל כך מהר אבל ריק קורא להם לקחת את זה כמה שיותר מהר ,כך שהשמן יכול להקל על סבלם .בנוסף ,יהיו מי שיוכלו ליטול את התרופה
מהר יותר ולריק אין בעיה עם זה ,כל עוד המטופל מרגיש בנוח לקחת אותה מהר יותר ,זה פשוט אומר שהם נרפאים מהר יותר.
במציאות ,ריק מרגיש שהמטופלים צריכים להישאר באזור הנוחות שלהם בכל הנוגע לשימוש בתרופה זו .אבל הוא עדיין חושב שמישהו עם מצב
חמור לא צריך לשחק משחקים עם חומר זה ,שכן אם הוא לא נלקח כראוי ,יתכן שהוא לא יצליח להתגבר על המצב שאליו הוא נועד לטפל.
מכיוון שתרופה זו כל כך בטוחה לשימוש ,בדרך כלל איננו מודדים את המינונים במדויק ,אך עבור מי שאוהב מדידות מדויקות ובעלות קשקשים
מספקים מספיק ,התחל בכ 0.01 -גרם ( 10מ"ג) או פחות שלוש פעמים ביום לראשונה .ארבעה ימים .ואז ,אם אתה יכול ,להכפיל אותו ל  0.22 -גרם
( 20מ"ג) למשך ארבעה ימים ,ולאחר מכן ל  0.04-גרם ( 40מ"ג) למשך ארבעה ימים 0.08 ,גרם ( 80מ"ג) למשך ארבעה ימים 0.16 ,גרם (160
מ"ג) למשך ארבעה ימים .ולאחר מכן  0.32גרם ( 320מ"ג) .זה יהיה לוח המינון האידיאלי למי שיכול לבלוע את החומר במהירות .טוב גם לדעת
שמינונים של  1-5מ"ג נסבלים בדרך כלל ללא תסמינים.
כאשר אתה יכול לקבל זנים ברמה גבוהה של ניצן אינדיקה לעבוד איתם ,השמן המיוצר יהיה מרגיע ביותר .זוהי ההשפעה של השמן אם ייצרת את
"שמן סימפסון האמיתי" ואין לך מה לדאוג .חולים פשוט נרדמים ובסופו של דבר הם יתעוררו .חלקם עשויים להרגיש מעט אבנים בהתחלה אך הם
לא ייפגעו ,ובדרך כלל תוך שעה לאחר שהם קמים ,התחושה המנומנמת הזו נעלמת .אם השמן מיוצר מזני סאטיבה של קנבוס ,צפו לצרות ולשיא
סאטיבה מחזק לאורך זמן .אינך רוצה שאנשים הסובלים ממצבים חמורים כמו סרטן ינסו לקחת שמן עם השפעות אלו והחולה לא יקבל את היתרונות
הרפואיים שהאינדיקציה הטובה לו יכולה לספק .לא כולם אוהבים להיות גבוהים וזה לא העניין מבחינה רפואית להיסקל מדי על החומר הזה.
הנקודה היא להכניס את התרופה לחולה שלוש פעמים ביום .המטופל יכול פשוט לשים אותו על אצבעו ולאחר מכן לגרד אותו על שיניו .לאחר מכן,
קח משקה של מים קרים או תה והם אמורים למצוא את זה די קל לבלוע .חלק מהזנים מייצרים תמצית שאין לה טעם נעים אבל קל להתמודד איתה.
כל שעליך לעשות הוא לשים את המינון של המטופלים על נתח לחם קטן ולקפל אותו ואז להכניס אותו לפה ולתת להם לשתות מים .אותו הדבר יכול
להיעשות גם עם שימוש בבננות או בסוגי פירות אחרים .הרעיון הוא להכניס את השמן למטופל כמה שיותר מהר אבל ריק עדיין אוהב לראות שהם
נשארים באזור הנוחות שלהם.
כולם שונים והסובלנות שלנו לתרופה זו תשתנה מאדם לאדם ,לכן ודא שהמטופל מרגיש בנוח עם הכמות שהם צורכים .עם מצבים חמורים רבים,
חשוב שהמטופלים יבלעו את התרופה במהירות ,כך שיהיה להם סיכוי טוב יותר לשרוד .כפי שציינתי כבר ,למרות שהשמן אינו מזיק ,אם לוקחים
יותר מדי ,לעתים קרובות המטופלים לא אוהבים את החוויה .אז תעלה את המינון לאט; כך הם ירגישו בנוח עם השימוש בו.

5

תרופה לסרטן :פרוטוקול RICK SIMPSON

ובכל זאת ,כפי שאנו אוהבים לומר ,יש לטפל במחלות תוקפניות באגרסיביות ,כך שאם היה לי משהו מסכן חיים ,הייתי בולע כמה תמציות שיכולתי
לקחת בפרק הזמן הקצר ביותר האפשרי .אני חושב שכדאי להיות מוכן ,ולכן מי שיכול להתחיל להתרגל להשפעות השמן בהקדם האפשרי ,כי אז הם
יידעו למה לצפות ,אם יצטרכו אי פעם לקחת מינונים גדולים יותר.
הטיפול הסטנדרטי בכדי לאפס את גופך למצב בריאותי טוב הוא  60גרם שמן איכותי שנבלע תוך שלושה חודשים .למי שנטל כימותרפיה והקרנות,
כדאי לבלוע  120עד  180גרם מהשמן בהקדם האפשרי .בדרך כלל 60 ,גרם יכולים לרפא סרטן חמור ,אך עבור אלה שנפגעו מהמערכת הרפואית,
לעתים קרובות נדרש יותר כדי למנוע מהסרטן לחזור ולבטל את הנזק שהטיפולים האלה השאירו מאחור.
לאחר שהחולה בריא שוב ,תוכל להוריד את המינון בחזרה לגרם אחד או שניים בחודש או עד כמה שהמטופל אוהב לצרוך; מנקודת המבט שלנו ,כמה
שיותר יותר טוב .אל תדלג על מינוני התחזוקה ,מכיוון שהם חשובים לשמירה על בריאות תקינה .גרם לחודש או טיפה ביום לאחר העבודה בערב לא
נשמע הרבה ,אך לדברי ריק ,זה אמור להספיק כדי לשמור על בריאות הגוף שלך.
בנוסף ,הוא אוהב שחולים משתמשים בדברים טבעיים אחרים כמו זרעי תפוחים ודשא חיטה בשילוב עם הטיפול בשמן .מניסיוני ,הייתי גם נותנת
למטופלים לאכול זרעי קנבוס ,מכיוון שהשמן שהם מכילים כל כך מזין וטוב לגוף.
ריק גם מאמין שחולים צריכים לנסות להעלות את ה pH -של גופם במהירות האפשרית על ידי בליעת אבטיח או מיץ לימון וכו '.
המטופלים צריכים גם להתחיל לאכול יותר פירות וירקות גולמיים ולאכול פחות בשר ,במיוחד את הזנים המעובדים ,המכילים יותר רעלים .ריק
מאמין חזק בשימוש במכונות מיץ והוא מרגיש שגם מינונים גדולים של ויטמין  Cיכולים להועיל מאוד.
זהו פרוטוקול ריק סימפסון וזו הסיבה ששמו יהיה ידוע לנצח נצחים .זו כנראה התגלית החשובה ביותר בכל הזמנים ואי אפשר להפריז בהערכה של
ההשפעה המיטיבה של מה שהאדם הזה נתן לנו .מה טובת הרפואה והטכנולוגיה המודרנית כשהיא לא עובדת? אם אתה רוצה לראות תוצאות ,נסה את
שיטת הריפוי של ריק.
ספגנו ביקורת על כך שכינו את השמן הזה כתרופה כולה ,אבל איך עוד אפשר לקרוא לחומר שניתן להשתמש בו בהצלחה לטיפול בבעיות רפואיות
רבות כל כך? יש מי שחושב שהמילים לרפא הכל פירושו ששמן זה יספק חיי נצח אך זו לא הייתה כוונתו של ריק .אין ספק שתרופה זו יכולה להאריך
את חייך וייתכן שתחיה הרבה יותר עם השימוש בה ,כי אין ספק .ובכל זאת ,אין זה אומר שהוא יספק חיי נצח.
שמן זה עדיין אינו זמין מבחינה חוקית ולכן לרוב ייקח הרבה מאוד זמן לקבוע כמה שנים נוספות הוא יכול לספק .בינתיים ,איננו מסתכלים על
התרופה כאלקסיר של אלמוות ואנו מאמינים כי היא אינה הופכת אותך לחסין כדורים .ובכל זאת ,כפי שאומר ריק ,אם אי פעם נמצא את המפתח
לאלמוות ,הוא בטוח שהקנבוס יהיה מרכיב מרכזי.
אנא אל תחשוב שכאשר אתה משתמש בו ,אינך יכול להידבק בנגיף .אתה עדיין עשוי להדביק דברים כמו שפעת ,אך ניתן להפחית מאוד את
השפעותיה ותתאושש הרבה יותר מהר .במקרה של מגיפה או משהו כזה ,אם אתה בולע או שאתה כבר בולע את השמן הנפלא שצמח זה יכול לספק,
סיכוי ההישרדות שלך בהחלט יגדל מאוד " .ג'ינדריך באייר ,פיניקס דמעות :סיפורו של ריק סימפסון

מידע על מינון
האם יש פרוטוקול לטיפול?
"יש פרוטוקול ויש לפעול על פיו כדי להבטיח שהטיפול יעיל .ניתן להשתמש בכמויות קטנות של שמן לטיפול בסרטן העור ומצבים אחרים באופן
מקומי או לאדות ולשאוף אותו לטיפול בבעיות ריאה .השמן עשוי להיספג גם בגוף אם משתמשים בו בצורה של נרות או ,כמובן ,שהוא יכול להיבלע
ישירות דרך הפה .כדי לטפל בסרטן פנימי ,החולה צריך לבלוע את השמן במהירות האפשרית .באופן כללי ,אתה תמיד רוצה להביא את התרופה
לאזור הגורם לבעיה בצורה ההגיונית ביותר .לדוגמה ,אם אתה מטפל בסרטן המעי ,סביר שאמצעי הטיפול היעיל ביותר יהיה ליטול את השמן בצורה
נרות.
החולה הממוצע יכול לבלוע טיפול מלא בסרטן של  60גרם תוך כ  90-יום .אנשים שסבלו מנזקי קרינה וכימותרפיה ,או מטופלים שסבלו שנים עם
טרשת נפוצה ומצבים חמורים אחרים יגלו במקרים מסוימים שהטיפול בבעיות הרפואיות שלהם ייקח לא מעט זמן להחלים.
מי שסבל מנזקים חמורים מהמערכת הרפואית ורק מתחיל טיפול ,חייב להבין ששמן טבעי זה אינו מייצר תרופה מיידית .לעתים קרובות ,מטופלים
כאלה דורשים הרבה יותר שמן ויהיה צורך לקחת אותו לאורך תקופה ארוכה יותר .מטופלים כאלה צריכים לנסות לצרוך  120עד  180גרם במשך
שישה חודשים כדי לבטל את הנזק שכל הכימותרפיה והקרינה הותירה אחריהם ולתקן נזקים הנגרמים כתוצאה ממחלות ארוכות טווח אחרות ומה
שימש לטיפול בהן .לאחר שהחולה נרפא וכל הנזק בוטל או שהמצב הוכנס לשליטה ,אני ממליץ להם להמשיך לקחת מנה תחזוקה של  1-2גרם שמן
לחודש כדי לשמור על בריאות תקינה .עבור מבוגר ,זה שווה בערך לירידה ביום ,וברגע שהם רגילים להשתמש בו ,הם אפילו לא מרגישים את
ההשפעות שלו ,אז אני באמת לא יכול לדמיין שזה מחיר גבוה מכדי לשלם על בריאות תקינה " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
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מדוע מינון התחזוקה כל כך חשוב?
"כולם צריכים לקחת מינוני תחזוקה כדי לשמור על גופם מרעלים ומצב בריאותי תקין .כל מה שנדרש הוא  1עד  2גרם שמן בחודש ,פשוט לבלוע
טיפה בלילה כשעה לפני השינה .זה ייתן לכם שנת לילה טובה ואפילו יספק הגנה מסוימת מפני הקרינה הנובעת מיפן וממקומות אחרים.
השמן פועל עם הגוף שלך כדי לשמור על בריאותך ולספק הגנה ממגוון רחב של בעיות בריאות .לא הייתי נותן אפילו לילד שלי לקחת את החיסונים
והזריקות הנוראים האלה שאנשים כמו ביל גייטס מנסים לדחוף לנו בגרון .אם אני רוצה להגן על ילדי מפני דברים כמו שפעת ,אשים את אמוני בשמן
קנבוס המיוצר כראוי ,כיוון שאני יודע שהוא יעיל ולא יזיק.
אני מציע למטופלים להתחיל עם שלוש מנות ביום בערך בגודל של חצי גרגר אורז יבש עם גרגירים קצרים .מנה כזו תעמוד על כ ¼ -טיפה ,כך
שאתה יכול לראות ,ברוב המקרים מתחילים צריכים להתחיל במינונים זעירים ביותר.
הפעם היחידה שהייתי ממליץ למטופלים להתחיל במינונים גדולים יותר תהיה הורדתם מהר מכאבים ממכרים ומסוכנים או אם היו ממש ליד דלת
המוות .כאשר אנשים שמשתמשים בתרופות כאלה מתחילים בטיפול בשמן ,הם בדרך כלל חותכים את תרופות הכאבים שלהם לשניים .המטרה היא
לבלוע מספיק שמן כדי לטפל בכאבים ולסייע למטופל להשתחרר מהשימוש בתרופות התרופות הממכרות המסוכנות הללו .נטילת השמן מקלה הרבה
יותר על המטופל לבצע משימה זו והם יסבלו פחות מבעיות נסיגה מכיוון שהשמן פועל נפלא כדי לסייע בהפרת התמכרויות.
למי שנמצא במצב זה ,אני חושב שהמנה הראשונה שלהם צריכה להיות בערך כפולה ממה שהמתחיל הממוצע היה בולע .אז הם צריכים להגדיל את
המינון מהר ככל האפשר עד שהם מגיעים לנקודה שבה הם אינם דורשים תרופות אחרות כדי לשלוט בכאבים .כאשר תוריד אנשים כמו מורפיום,
אתה עלול להיתקל בבעיות מסוימות .לפעמים כאשר אתה מערבב שמן ומורפיום ,זה יכול להפוך את ההשפעות של המורפין לבולטות עוד יותר
והחולה עלול להתחיל להזות.
זהו רק חיסרון לטווח קצר ,שכן ככל שצריכת המורפיום של המטופל יורדת ,ההזיות יצטמצמו עד שלא יתקיימו עוד .ברוב המקרים ,הורדת המטופלים
מהחומרים הללו מהווה מעט בעיות ,לכן אל תצפה שיהיו לך יותר מדי בעיות .כשהם ממשיכים להגדיל את המינון ,החולה יפתח סובלנות גבוהה יותר
ובקרוב הוא אפילו לא ירגיש יותר את השפעות השמן .ברגע שזה קורה ,הם יכולים לבלוע את כמות השמן הדרושה מהר מאוד עד שהם נרפאים.
לאחר ארבעה ימים של נטילת מינון למתחילים ,רוב האנשים מסוגלים להגדיל את הכמות שהם צורכים .אני מציע שזה אמור להתרחש בערך כל
ארבעה ימים ,מכיוון שזה מאפשר למטופל זמן לבנות את הסובלנות שלו לחומר זה .לוקח לאדם הממוצע ארבעה עד חמישה שבועות להגיע למצב
שהוא יכול לצרוך גרם ליום .המשמעות היא שהמטופל יבלע  8עד  9טיפות שמן באיכות גבוהה כל שמונה שעות .ברגע שהם מגיעים למינון זה,
המטופל יכול להמשיך בקצב זה עד שהמצב ייעלם או יהיה תחת שליטה.
מטופלים רבים מפתחים סובלנות לתרופה זו במהירות רבה ויכולים לקחת את השמן בקצב מהיר בהרבה .אם אתה במקרה אחד מהאנשים האלה ,אל
תהסס לבלוע את החומר הזה מהר ככל שתרצה ,מכיוון שהתוצאה הסופית תהיה שתבריא הרבה יותר מהר .אני תמיד מזהיר את החולים להישאר
באזור הנוחות שלהם עם השימוש בתרופה זו ,אך אם ניתן ליטול את השמן מהר יותר ,הוא אכן נותן למטופל סיכוי טוב יותר לשרוד.
שיטה זו מאפשרת לגוף לבנות את הסבילות שלו לאט לאט ולאחר ארבעה עד חמישה שבועות ,לרוב האנשים אין בעיה לצרוך גרם ליום ואפילו יותר
במקרים מסוימים .לאדם הממוצע שמגדיל את המינון שלו כל ארבעה ימים ,בדרך כלל נתקלים בבעיות מעטות .למעשה ,יש לי דיווחים מאנשים
שלקחו את השמן ,שאמרו שהם אפילו לא הגיעו גבוהים במהלך הטיפול .לכולנו יש סובלנות שונה לכל תרופה ,כך שלדעתי עדיף לאפשר למטופל
לקבוע איזו כמות של חומר זה נוח לו לקחת.
לגודל שלך ולמשקל גופך אין קשר לסבילותך לשמן קנבוס .ראיתי מתחילים שהיו גברים גדולים מאוד לקחת טיפה אחת מהשמן הזה ותוך שעה הם
אפילו לא הצליחו לרדת מהצ'סטרפילד .בעוד שנשותיהם שהיו קטנות בהרבה יכלו לקחת את אותה מנה ולא להרגיש דבר .לכן ,כפי שאתה יכול
לראות ,גודל אינו גורם חשוב כאשר הוא קובע כמה המטופל יכול לקחת ,זה באמת יותר על המטופל עצמו.
שים לב בעת תחילת הטיפול בתרופה זו כי היא תוריד את לחץ הדם שלך .אם אתה נוטל כרגע תרופות ללחץ דם ,בדוק את הלחץ שלך לעתים
קרובות ,שכן סביר מאוד שלא תזדקק עוד למעט השמן כדי לשלוט בלחץ הדם שלך בזמן קצר מאוד .בנוסף ,אם החולה חולה סוכרת ,עליו לעקוב
אחר רמת הסוכר בדם .ברוב המקרים ,הצורך שלהם באינסולין יפחת וחלקם כבר לא דורשים את החומר כלל.
כשאנשים לוקחים את השמן ,אני אוהב לראות אותם נשארים באזור הנוחות שלהם ,אבל האמת היא שככל שהם יכולים לקחת אותו מהר יותר ,כך
הסיכוי לשרוד גדול יותר.
היה לי גבר אחד עם סובלנות נמוכה במיוחד שלוקח שבעה חודשים לבלוע את הטיפול של  60גרם .זה אכן ריפא את הלימפומה הסופנית שלו ,אבל
הייתי מעדיף את זה אם הוא היה יכול לקחת את כל הטיפול מהר יותר.
למרבה המזל ,לעתים רחוקות אני נתקל בחולים שלוקח להם כל כך הרבה זמן לבלוע את הטיפול אך זה קורה .אפילו ראיתי מטופלים שלקחו את כל
הטיפול תוך חודש והצליחו לרפא את הסרטן הסופי שלהם .לכן ,שיעור הקבלת השמן על פי רוב תלוי בחולים עצמם ובמהירותם הם יכולים לבנות את
הסובלנות שלהם.
בסוף הטיפול ,רוב האנשים ממשיכים לקחת את השמן ,אך בשיעור מופחת בהרבה .כפי שציינתי קודם ,בערך אחד עד שניים גרם בחודש ,שזה שווה
לירידה מהשמן לפני השינה בכל לילה ,יהיה מנת תחזוקה טובה.
אני לא אוהב לראות אנשים שמנתים יתר על המידה על השמן ,אבל מנת יתר לא מזיקה ,אז אל תיבהל אם זה יקרה .תופעת הלוואי העיקרית של
תרופה זו היא שינה ומנוחה ,אשר ממלאת תפקיד חשוב בתהליך הריפוי .בדרך כלל ,תוך שעה לאחר נטילת מנה ,השמן אומר לך לשכב ולהירגע .אל
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תלחמו על ההרגשה המנומנמת ,רק תרגישו בנוח ותנו לשמן לתת לכם את המנוחה הדרושה לכם .ברוב המקרים ,תוך חודש ,העייפות בשעות היום
הקשורות לטיפול זה נמוגה אך החולה ממשיך לישון טוב מאוד בלילה.
אני אומר לחולים שמתים מסרטן שהשמן יעשה אחד משני דברים :הוא או ירפא את הסרטן והם ימשיכו לחיות ,או שבמקרים שבהם מאוחר מדי
להשפיע על התרופה ,השמן יקל את דרכם החוצה והם יכולים לפחות למות בלי הרבה סבל ולשמור על כבודם.
לשמן קנבוס אחוזי הצלחה גבוהים מאוד בטיפול בסרטן ורובם נוטים לשרוד .לרוע המזל ,אנשים רבים המגיעים אליי נפגעו קשות על ידי המערכת
הרפואית עם הכימותרפיה וההקרנות שלהם וכו ' .לנזקים שטיפולים כאלה גורמים להם יש השפעה מתמשכת ואנשים שסבלו מטיפולים כאלו הם
הקשים ביותר לריפוי .אך אל תתייאש ,כי גם אם נפגעת קשות ,לשמן זה עדיין אחוזי הצלחה של  70עד .80%
אם היא מיוצרת ומשתמשת בה כראוי ,תרופת קנבוס היא המרפא הטבעי הגדול ביותר בכדור הארץ הזה .לא משנה ממה האדם סובל ,עליו לנסות את
השמן ולראות מה הוא יכול לעשות כדי לעזור לו .אם באמת נמאס לך לסבול ,תן לעצמך הפסקה ונסה משהו שבאמת עובד .ברגע שתחוו מה התרופה
הזו יכולה לעשות ,תבינו מדוע ההיסטוריה ואני קוראים לרפואת קנבוס תרופה למרפא " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

דברים טבעיים אחרים שאתה יכול לעשות שיכולים לעזור
"כאשר מטופלים מגיעים אלי לשמן לטיפול בסרטן ,הדבר הראשון שאני אומר להם לעשות הוא לשנות את התזונה .נסו להתרחק ככל האפשר מחלבון
מן החי ,מכיוון שחלבון מסוג זה מקדם את צמיחת הסרטן .קנה מכונת מיץ והתחל לאכול כמה שיותר פירות וירקות גולמיים ,כי חלבון צמחי נלחם
בצמיחת הסרטן .הפסק להשתמש בסוכר והחלף את השימוש בו בממתיקים טבעיים כמו דבש גולמי.
העלה את ה pH -של המטופל במהירות האפשרית על ידי כך שתבלע דברים כגון אבטיח ומיץ לימון וכו 'סרטן אוהב סביבה חומצית וכאשר אתה
מעלה את ה pH -של הגוף ,הוא מקשה על תאי סרטן לשרוד.
לפני עשרות שנים ,לחוקרים היו תוצאות מצוינות בטיפול בסרטן בעזרת מנות גדולות של ויטמין  ,Cשהוזרק היישר לתוך זרם הדם של המטופל
באופן זהה לאופן בו הרופאים מזריקים כימותרפיה ,אך ללא תופעות הלוואי ההרסניות שעלולות לגרום למותו של המטופל .לכן ,אני חושב שמינונים
גדולים של ויטמינים יכולים להועיל מאוד לחולים הסובלים ממצבים חמורים כמו סרטן.
כמו כן ,שהמטופל יתחיל לאכול את הזרעים משני תפוחים מדי יום ,זה ייתן להם מנה יומית טובה של  ,B17הידועה גם בשם  .laetrileלפני שנים
רבות הייתה תעמולה על כך שטיפול זה אינו בטוח ,אך הטענות הללו התבררו כשקריות .במציאות ,ל B17 -בפני עצמו יש רקורד די טוב בטיפול
בסרטן .ישנם גם דברים טבעיים אחרים כגון עשב חיטה ואצות ירוקות כחולות שתוכלו להפיק תועלת גם כן .לפני כמה שנים ,רופא באיטליה אף ריפא
כמה סוגים של סרטן בעזרת סודה לשתיה ,ולכן עלינו לשמור על דעתנו פתוחה לכל האפשרויות.
אנשים רבים שהשתמשו בשמן לטיפול בסרטן שלהם לא שינו דבר אך השמן עדיין הפעיל את קסמו והם נרפאו .ובכל זאת ,אם יש לך מצב חמור כמו
סרטן ,אני חושב שזה רעיון טוב לקחת דברים טבעיים אחרים שעשויים לסייע לשמן למגר את הסרטן ולתת לך סיכוי טוב יותר לשרוד.
הדבר החשוב מכל הוא שאנשים צריכים להבין שלרוב מה שהמערכת הרפואית מספקת גורם הרבה יותר נזק מתועלת .זו הסיבה שאני אומר לאנשים
שפונים אלי שאם הם רוצים לשרוד ,עדיף להתרחק כמה שיותר מהמערכת הרפואית.
זהו המצב העצוב בו נמצאת המערכת הרפואית שיש לנו כיום והיא לא תשתנה עד שאנשים שעובדים בתוך מערכת זו יבינו סוף סוף כימיקלים ורעל
אינם מחלימים .מבחינתי ,מה שרוב הרופאים נוהגים כיום בקושי יכול להיחשב כרפואה .יהיה הרבה יותר מדויק לקרוא לזה בשמו האמיתי ,טירוף.
מנקודת המבט שלי ,כל חולה סרטן צריך לעשות כל שביכולתו על מנת לייעל את סיכויי ההישרדות שלו .אז ,בכל אופן ,קח שמן קנבוס לטיפול בסרטן
שלך אבל אני חושב שהכי טוב יהיה לכלול גם טיפולים מועילים טבעיים אחרים " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

טיפים נוספים לחולי סרטן ריאות
ש :זה היה על השמן במשך זמן מה ועדיין היה צריך להשתמש במשככי כאבים ,אז חיפשנו דרכים נוספות לעזור למטופל.
א ) 1.הכינו עוד מנת שמן ונסו לערבב אותו עם זה שיש לכם ,חפשו את השמן המרגיע ביותר האפשרי ,אתם לא רוצים להמריץ למטופל.
 ) 2נסה לייצר את השמן מיותר מכל זן בכל פעם ,במידת האפשר ,בדרך כלל יש לו אפקט שטיח טוב יותר כך .שוב ,חפש את הכוח האכזרי והמרגיע
ביותר של חומר ההתחלה והשמן.
 ) 3עדיף אם תפסיק להשתמש בשמן בכמוסות .אתה רוצה חלק מזה בפה לספיגה תת לשונית נוספת (יש לזה השפעה משככת כאבים טובה יותר כך)
 )4הכיני  0.3-0.5גרם נרות עם חמאת קקאו ותני לה להשתמש בהן לפחות פעמיים ביום ,היא יכולה להשתמש בה באופן אנאלי וגם בדרך אחרת.
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 ) 5תן לה לאדות את השמן מספר פעמים ביום  -יש צורך בשיעול ,היא צריכה להשתעל מה שלא שייך לריאותיה ,כולל הגידולים האלה (הם פשוט
יתכווצו ואז יתפרקו והיא תשתעל אותם).
 )6הכינו תמיסת שמן עם אלכוהול ( ,20-30-50%תלוי בכמות השמן שלכם;  1-2מ"ל מהשמן ב  4-מ"ל של  96-99%אלכוהול) ומרחו אותה
במקום בו נותחה .בעזרת טפטפת או טפטפת  -טיפה אחת או שתיים בדרך כלל יעשו ,ותוכל לחסוך הרבה שמן בדרך זו .כמובן שאפשר גם למרוח
קצת שמן ישירות למקום ולכסות אותו עם תחבושת ולחזור על זה כל שלושה ימים או כשהתחבושת נופלת.
 ) 7מכינים משחה עם חמאת שיאה או ממיסים מעט שמן בשמן זרעי קנבוס חמים או בשמן זית כתית מעולה ואיפשר לשפשף אותו על האזור מספר
פעמים ביום .זה אמור לסייע בהעלמת הכאבים בצלעות שלה ותוכל להשתמש בו גם לפצעים במיטה ולכל דבר על עורה.
 )8כלול זרעי קנבוס ,לבבות קנבוס ושמן זרעי קנבוס בתזונה  -לפחות חופן זרעים/לבבות ,או  1-3כפות שמן זרעי קנבוס.
 )9הגדל את ה pH -של הגוף שלה עם אבטיח ומיץ לימון וכו ' ,תן לה לאכול כל יום זרעים משני תפוחים (.)B17
 ) 10נסה להחליף את משככי הכאבים והטלאים בשמן בהקדם האפשרי .אם אתה מתחיל למרוח את השמן באופן מקומי ,זה אמור לעזור מאוד .הנרות
גם עושים פלאים למצבי ריאות .ככל שהיא צורכת יותר שמן וכמה שהיא עושה את זה מהר יותר ,כך ייטב .עליה להישאר על גרם או יותר ביום עד
שתגבר על המחלה ולאחר מכן להישאר במינון אחזקה של  1-2גרם בחודש .קרא ועקוב אחר כל ההנחיות האחרות באתר שלנו גם כן .איחוליםJB ,
וRS -

נתיבי מינהל
אילו דרכי ניהול של השמן אתה ממליץ ומה היתרונות שלהם?
"אני תמיד מציע למטופלים שהם צריכים לבלוע את השמן דרך הפה לתנאים פנימיים ,או פשוט להחזיר את גופם למצב של בריאות תקינה .לאחר כמה
עשורים של חשיפה לרעלים בחיי היום-יום שלנו ,גם מי שחושב שהוא בריא צריך לשקול ליטול טיפול מלא של  60גרם כדי לטהר את גופם מרעלים
לפני שחומרים אלה עלולים לגרום לבעיות בבריאותם.
לטיפול במחלות רבות כגון טחורים או סרטן מעיים וכו ' ,עדיף להשתמש בשמן בצורה של נרות .רוב האנשים אינם מבינים זאת ,אך הכנסת השמן
לגופך בצורה זו היא אחת הדרכים היעילות ביותר לביצוע המשימה.
אני חושב שזה יועיל למטופל שהשמן יינתן קרוב ככל האפשר לגידול או מה שמטופל .לכן אם יש לך בעיות מעיים סביר להניח שהנרות יעבדו הכי
טוב ,אבל אם יש לך משהו כמו סרטן גרון הייתי בולע את השמן דרך הפה.
במשך שנים ,רופאים וחוקרים הזריקו גידולים לבעלי חיים במעבדה עם  THCוהם השיגו תוצאות טובות .עם זאת ,למרבה הצער ,הם לא יעשו את
אותו הדבר לחולה סרטן גוסס ,כך ששוב הדבר מדגיש את כישלונה של המערכת הרפואית שלנו לעשות את הדבר הנכון עבור המטופל .אם הרופאים
היו מזהים רק את התרופה המדהימה הזאת למה שהיא מתחילה לעבוד כראוי עם החומר הזה ,הרבה אנשים שמתים עכשיו יכולים להינצל.
לעתים קרובות ,חולים מגיעים אלי עם סרטן ריאות ומצבי ריאה אחרים .לאנשים כאלה אני ממליץ על שימוש במכשיר אידור בנוסף לבליעת השמן.
אידוי תרופה זו יחד עם בליעתה יכולה להיות בעלת השפעה מועילה מאוד עבור הסובלים מסרטן ריאות או ממחלות ריאה אחרות .כל מה שחולה צריך
לעשות הוא לבלוע את המינון הרגיל שלו ואז לחמם מכשיר אידוי ולשאוף את הקנבינואידים המאודים לריאותיהם .זה יכול להיעשות כל שמונה שעות
כאשר הם צורכים את המינון הרגיל שלהם וזה רק ידרוש מהמטופל לשאוף את הקנבינואידים המאודים כמה פעמים בכל הגדרה .באמצעות שיטה זו,
סרטן הריאות מותקף משני הכיוונים וזה יכול להגדיל מאוד את יעילות הטיפול.
ברוב המקרים הגידולים פשוט נעלמים ,אך שמעתי שחלק מהחולים דווקא השתעלו חלקים מתים מהגידולים איתם סבלו .אני בטוח שזו לא חוויה
שאפשר ליהנות ממנה ,אבל זו הדרך הטבעית שבה הריאות שלנו נפטרות מדברים שאסור שיהיו שם.
בנוסף ,אני מכיר מטופלים שעברו גידולים במהלך מעיים ,אבל כמובן שגם זה טבעי .במקרים מסוימים ,ייתכן שיהיה צורך להסיר גידולים מתים
כלולים אלה בניתוח ,אם הם גדולים מכדי לעבור באמצעים טבעיים ,כך שבמצב כזה ,יידרש רופא.
אם לשפוט מאלה שסיפקתי את השמן לסובלים מסוגי סרטן שונים ,אני לא מכיר סוג של סרטן ששמן זה לא יעיל לטפל בו .מבחינתי ,כל צורות
הסרטן ניתנות לריפוי ,לא משנה היכן הוא בוחר להתבטא בגופך .ככל שהמטופל קיבל פחות נזק מהמערכת הרפואית כך הסיכוי להחלמה גבוה יותר,
כך שלדעתי מי שרוצה לרפא את הסרטן שלו צריך להשתמש בשיטה טבעית מוכחת זו " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

שימוש מקומי
"לשימוש מקומי ,ניתן לערבב את השמן עם קרמים לעור ,תחליבי שיזוף וכו ' .עם זאת ,למצבי עור חמורים ,אני ממליץ להשתמש רק בשמן בצורתו
הטהורה ביותר .ערבוב השמן עם כל דבר יפחית את עוצמתה של תרופה זו .ובכל זאת ,רבות מצורות אלה המוחלשות של תרופות קנבוס יכולות
להיות יעילות למדי לטיפול בבעיות עור.
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לעתים קרובות לאנשים הסובלים מבעיות עור גרועות מאוד המתפרסים על אזורים גדולים בגופם ,אני ממליץ על תמיסת קנאביס .תמיסה היא פשוט
שמן מעורבב עם אלכוהול או איזה נושא כזה .כאשר משתמשים בטפטפת כדי למרוח תמיסה על מצב עור ,האלכוהול גורם לטיפה אחת להתפשט על
שטח די גדול .האלכוהול מתאדה תוך שניות ספורות ומשאיר את האזור מכוסה בניילון דק של שמן.
תמיסות הן דרך חסכונית למתן את השמן על פני שטחים גדולים והחולים עצמם יכולים להתאים את חוזקה של תמיסה כזו בהתאם לצרכיהם .אם אתה
רוצה שהתמיסה תהיה חזקה יותר ,פשוט הוסף עוד שמן; אם הם רוצים להחליש את זה ,אז פשוט להוסיף עוד אלכוהול.

האם אתה חושב שתמיסות קנבוס עשויות להיות חזקות כמו שמן הקנבוס שלך?
לפי נפח ,לא יתכן שתמיסת קנבוס תהיה חזקה כמו שמן טהור .מטופל יכול לבלוע את המינונים שלו מעורבים באלכוהול ,אך מה תועיל לקחת את
התרופה עם אלכוהול? השמן הוא התרופה וערבובו עם אלכוהול או נשאים אחרים לדעתי אינו מועיל לשימוש פנימי.
נכון לעכשיו ,קיימת חברת תרופות שמוכרת תמיסת קנאביס במחיר מופקע בשם  ,Sativexהמרוססת מתחת ללשון להקלה על כאבים וכו ' .סיפקתי
שמן למטופלים שהשתמשו בחומר זה ולאחר שחוו את השפעות השמן ,לא היה להם צריך לרכוש את  Sativexמכיוון שהם מצאו שהשמן שסיפקתי
יעיל יותר .למצבים אקטואליים ,ניתן להשתמש בתמיסה כדי לגרום לשמן ללכת רחוק יותר ,אך במקרה של מצב עור או זיהום רציני ,הייתי מעדיף
להשתמש בשמן טהור בטיפול בו.

מהם השימושים העיקריים ליישום מקומי והאם היית עדה לתגובות אלרגיות לשמן?
גיליתי שתמיסות יעילות בטיפול במצבי עור רבים ושימוש בשמן בצורה זו יכול להיות הרבה פחות בזבוז .לאנשים המודאגים מהגוון שלהם ,פשוט
לערבב את השמן עם קרם הפנים המועדף עליהם ולתת לעצמם פנים טובות יכולים להביא לתוצאות דרמטיות.
ניתן לטפל בהרפס ,סרטן העור ,יבלות ,שומות ומצבי עור אחרים בשמן טהור ללא תגובות אלרגיות שאני מכיר .במציאות ,התגובה היחידה שראיתי
כאשר משתמשים בשמן באופן מקומי נגרמה על ידי התחבושות המשמשות לכיסויו .כאשר אתה משתמש בתחבושת לתקופות ממושכות ,הדבר עלול
לגרום לגירוי של האזור המכוסה בחלק הדביק של התחבושת .צריך פשוט להפסיק להשתמש בתחבושות למשך יום או יומיים והמצב ייעלם.
דבר נוסף שאני חייב לציין הוא כי השמן אינו מאפשר לתחבושות להידבק לפצע או לזיהום הנרפא .זה אולי לא נשמע חשוב מדי ,אבל אם אי פעם
עברת את הייסורים של הסרת תחבושת שנדבקה לפצע ,תבין למה אני מתכוון.
כשהייתי בקנדה ,ערבבתי לעתים קרובות שמנים מזנים שונים ,מכיוון שהם יכולים להשתנות כל כך במעלותיהם הרפואיות .על ידי כך גיליתי כי
לשמנים המעורבים הללו השפעת ריפוי כללית טובה יותר על מצבים רבים ,כך שאם אתה מתכנן לייצר שמן בקנה מידה גדול יותר ,תוכל לשקול
לעשות אותו הדבר " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

האם אתה יכול לשלב סוגים שונים של ניהול השמן?
"ניתן לשלב את כל הדרכים השונות של מתן השמן ללא תופעות לוואי מזיקות ואכן עשייה זו יכולה להועיל מאוד במצבים מסוימים .למשל ,אם היה
לי סרטן ריאות ,הייתי יכול לשלב בין בליעת השמן לשימוש בנרות וגם הייתי מאדה את השמן כך שאפשר יהיה לשאוף אותו ישירות לריאותיי .גם
בליעה דרך הפה וגם נרות פועלים היטב לטיפול בסרטן הריאות ואידוי השמן יכול להועיל גם לאנשים הסובלים ממצב זה.

הספרות המדעית אומרת שהגוף אינו יכול לעבד  THCאלא אם כן הוא מומס בשומן מן החי .האם
זה לא יהיה יעיל יותר להשתמש בשמן כך?
אין לי ממש דאגה ממה שאומרת הספרות המדעית ואני לא חושב ששומן מן החי טוב לחולים הסובלים ממצבים כמו סרטן .מניסיוני ,השמן לא חייב
להיות מעורבב עם שום דבר כדי להיות יעיל .מכיוון שלקחתי את זה פעמים רבות ללא אוכל ועדיין חשתי בהשפעותיו ,אני חושב שיש סיכוי טוב שמה
שנאמר לנו הוא שגוי .אם הגוף לא יכול לעבד  THCמבלי להיות מעורבב עם שומן מן החי ,מדוע אני עדיין יכול להרגיש את השפעות השמן? בנוסף
כאשר מעשנים קנאביס ,אין שומן מן החי במפרק ,אז איך אנשים מתגברים?
על ידי שימוש בתהליכים הממיסים את ה THC -לשומן מן החי ,חמאה ,שומן וכו ' ,אני מרגיש שהעוצמה של התרופה מופחתת .השמן הוא זה
שעושה את הריפוי ,לא חמאה או שומן מן החי ,ולכן אני חושב שיש להשתמש בתרופה זו בצורה הטהורה ביותר כדי להשיג יעילות מרבית .אם הייתי
לוקח אדם שחלה בשני סוגי סרטן עור והייתי מטפל באחד בשמן טהור והשני בתערובת שומן מן החי ,אין לי ספק שהסרטן המטופל בשמן הטהור
יחלים מהר הרבה יותר ויעיל יותר " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

עישון קנאביס
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האם תוכל להשוות את הערך הרפואי של עישון ואכילת קנבוס?
"כשאדם מעשן ג'וינט ,למעלה מ  90%-מההיבטים הרפואיים של החומר הצמחי פשוט עלו בעשן .זה אירוני בשבילי לראות מטופלים שנטלו
כימותרפיה כשהם מעשנים קנבוס כדי להפחית את הבחילות שלהם ,כי הם מעשנים את החומר עצמו שאם הוא נלקח כראוי יכול לרפא אותם.
לטעמי ,אין כמעט השוואה בין עישון קנאביס לבין בליעת השמן האתרי מצמח זה לטיפול במצב רפואי .אם אתה פשוט מחפש הקלה קטנה ממצבך,
עישון קנאביס עשוי להועיל .אבל אם אתה רוצה לטפל במצב כראוי ,בליעת השמן היא הדרך הטובה ביותר להשיג זאת .אין ספק שגם לעישון קנאביס
יש יתרונות רפואיים מסוימים ,אך אל תצפה לרפא מצב חמור בצורה כזו.

בשביל מה מריחואנה מעושנת מועילה מבחינה רפואית?
מבחינה רפואית ,לעישון קנבוס קנאביס יש ערך רפואי מוגבל בהשוואה לבליעת השמן .לעשן סיר לעיתים קרובות יכולה להיות השפעה על רמות
הסוכר בדם לחולי סוכרת וזה יכול גם לסייע בהפחתת לחץ העיניים לאנשים הסובלים מגלאוקומה .כולנו יודעים על יכולתו של קנבוס להפחית
בחילות ועישון חומר זה יעזור לרוב להילחם בכאבים הקשורים למצבים רפואיים רבים.
אפילו פשוט עישון של זן אינדיקה טוב אכן גורם לאדם להירגע ,וזה כשלעצמו יכול להועיל למדי .סיר עישון יכול לסייע בהפחתת התסמינים של
מצבים רבים כגון טרשת נפוצה ולעתים קרובות מועיל מאוד לאנשים הסובלים מבעיות עוויתות .לא חסרות ראיות המראות בבירור כי אפילו עישון
קנבוס יכול לעזור רבות לרווחתם של אינספור אנשים ברחבי העולם .אבל ,מנקודת המבט שלי ,למה פשוט להפחית את הסימפטומים כאשר תרופה או
שליטה טובה בהרבה על הבעיה עשויה להיות אפשרית אם התרופה נלקחת כראוי בצורת שמן?
אין מעט השוואה בין עישון קנבוס לבין בליעת שמן קנבוס .עישון הוא השיטה הפחות יעילה לשימוש קנבוס כתרופה .כוח הריפוי של קנבוס מוגבר
פעמים רבות כאשר מייצרים את השמן האתרי המרוכז של צמח הקנבוס .אם אתה רוצה לראות את הקסם הרפואי האמיתי בצמח זה ,התחל לצרוך
שמן קנבוס ברמה גבוהה .כאשר מתחילים לבלוע את ה THC -הגולמי והלא נשרף והקנבינואידים הקשורים אליו ,ניסים רפואיים הם לעתים קרובות
התוצאה " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

במה צריך להתמקד המחקר?
"בעתיד הקרוב ,הדבר החשוב ביותר הוא לגדל את הזנים הרפואיים הטובים ביותר האפשריים ,כך שנוכל לקבוע את סגולותיהם הרפואיות האמיתיות.
מכיוון שתרופה זו אינה מזיקה ,אנו יכולים לעשות כל מחקר שנדרש בזמן שאנו מרפאים את האנשים.
כמה זני קנבוס יעילים בהרבה מאחרים למצבים רפואיים שונים .תוך זמן קצר ,אנו אמורים להיות מסוגלים לקבוע את הזנים הטובים ביותר לטיפול
בכל מצב נתון וזה יאפשר לטפל בהפרעות אלה בצורה יעילה יותר .בנוסף ,עלינו להפעיל סוג כלשהו של בקרת איכות במהירות האפשרית ולפתח
סטנדרטים שעל הספקים לעמוד בהם .נכון לעכשיו ,למטופלים אין מושג לגבי איכות או יעילות השמנים שהם רוכשים מאחרים .באמת ,עדיין יש
הרבה מחקר על התכונות הרפואיות של הצמח הזה ,אבל אם נלך על זה בצורה הנכונה ,תוך זמן קצר אני חושב שנוכל ללמוד הרבה " .ריק סימפסון,
קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
"חברה שלי בת  28עברה היום ניתוח לסרטן השד ,אומרים שהסרטן מוסר אבל עדיין רוצה לעשות לה כימותרפיה .דיברנו בעבר ואמרתי לה לסרב
לכימותרפיה ופשוט לקחת  . RSOהאם אני צודק לגבי זה? ממה שקראתי על פיניקס דמעות הייתי חושב שזה נכון אבל אשמח לעזרתך לענות על זה.
תודה ".ג'סטין
 כל הכבוד ,ג'סטין .ללא כימותרפיה או סריקות .הניתוח היה מיותר .תן לה לאכול  120-180גרם מהשמן במהלך ששת החודשים הקרובים ופעל לפיההנחיות באתר שלנוJB .
“דמיין שאתה מנסה ללמד אנשים איך ללבוש את המכנסיים  ...זה נראה קל .מה אם אנשים היו שולחים לך הודעות טקסט מדי יום ושואלים אותך איך
ללבוש את המכנסיים? (מחמיר) זה כמו יום חזירים טחון! אם אני לובש את המכנסיים וזה נעשה כמו שצריך אז זו הדרך שבה אני אראה למישהו
אחר .אני עלול לצחוק על האנשים שרוצים לנסות לשים את המכנסיים לאחור ולומר" ,היי ,הם מתאימים בסדר ,בטוח ,אבל זה לא משנה את העובדה
שהם על אחורנית! (זה עבד עבור חריס קרוס)" .
 JBפשוט מספר לנו מה עובד ולא יגיד לנו שום דרך אחרת כי אין צורך בדרכים אחרות .עקוב אחר ההוראות או הסתובב עם המכנסיים לאחור אבל
אל תכעס על  JBכשאתה מבין שהוא רק הראה לך את הדרך הנכונה לעשות זאת! אנחנו לא מנסים לשנות טקסט בספר ,אנחנו פשוט הולכים לחקור
ספרים אחרים! ” צ'אד
תודה ,צ'אד ,זה היה הסבר מצוין ,ואתה צודק .כל הגיליון הזה של רפואה  RSOכל כך פשוט מבחינה התקפית שהוא הופך אותו למעשה למסובך
יותר .יותר מדי פשוט מאנשים להאמין לזה ,כלומר כאשר הם לא יכולים לנסות את התרופה בעצמם וצריכים לקרוא עליה רק.
וכל העניין הוא שחיי אנשים עומדים על הכף .אני מדבר איתם באופן אישי ,אני רואה את הכאב בפניהם ,אל תשאל אותי מה זה עושה לי אחרי כל
השנים האלה .בעיני אין כאן הרבה מקום לאלתור ,אין זמן לסולו של בובופ ארוך או ג'אז חופשי .זהו בלוז מוצק ישן-טיימר בן  12ברים ואורכו
עשרים ברים .ריק נתן לנו הנחיות לפעול אך כולם רוצים להמציא את הגלגל מחדש בגלל כמה בעיות אגו או מה זה.
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כל מה שאני אומר על זה הוא "שליטה קודם כל בסיר אורז ומאוורר .תחילה  ,RSOאחר כך כל הצורות האחרות (הפחות חזקות) של תרופות
לקנאביס .כי העוצמה חשובה .ככל שהשמן חזק ומרגיע יותר ייטב לחולה .אתה לא צריך לבדוק על מצבים פנימיים ,נסה זאת קודם כל על תנאי העור
וראה אם הוא נרפא מהר יותר עם ה RSO -האמיתי והמרגיע מאוד עם  THC 95-98%או עם כל דבר אחר ,שאמור לענות לך .לאחר מכן דע
שאותו דבר שקורה על העור שלך מתרחש בתוך גופך כאשר אתה בולע את התרופה.
ברגע שתעשה זאת ,בעצם תאבד עניין בצורות פחות חזקות של תרופות לקנאביס .לא בגלל שהם לא יכולים לעזור במקרים מסוימים אלא בגלל למה
לטוס במחלקה שנייה או שלישית כשאפשר לטוס במחלקה ראשונה תמורת אותו כסף ולהציל את חייך בצורה מהירה ואמינה יותר בו זמנית?
 RSOהיא תרופת פרימיום ,והדרך שבה אני מסתכלת עליה כל השאר אינה תרופת פרימיום .ואני רוצה תרופות פרימיום ,למה שארצה תרופה
מדוללת במקום הדבר האמיתי? ככל שהשמן מרגיע ואכזרי יותר ,כך הוא פועל כתרופה טוב יותר  -וזה לעולם לא ישתנהJB" .

"ה RSO -הטוב ביותר הוא  THC 95-98%וחזק במיוחד ומרגיע .כל דבר אחר מזה (קנאביס גולמי ,מיצים ,מאכלים ,שמני  CBDגבוהיםBHO ,
לא דקרבוקסילי ,תמיסות ,מלחים ,תערובות ,מקרטות ,תן שם) הוא צורה פחות חזקה של תרופות לקנאביס .כל סוגי התרופות לקנאביס מועילות
במידה מסוימת ,כמובן ,אך אל תהמרו את חייכם על צורות פחות חזקות של תרופה לקנאביסJB " .

תהליך ריק סימפסון לייצור שמן קנבוס
"אני בדרך כלל עובד עם קילו או יותר של ניצן מצלבי אינדיקה חזקים מאוד או אינדיקה סאטיבית דומינטית .אונקיה של ניצן טוב תייצר בדרך כלל 3
עד  4גרם שמן ברמה גבוהה וכמות השמן המיוצרת משתנה בין זן לזן .לעולם אינך בטוח כמה שמן תקבל עד שתעבד את החומר שאיתו אתה עובד.
בממוצע ,קילו ניצן טוב יפיק בדרך כלל כ  60-גרם שמן ברמה גבוהה ולפעמים אתה עשוי אפילו לקבל הרבה יותר מזנים מסוימים.
נראה שרבים מאמינים כי השמן חייב להיות ענברי ושאתה אמור להיות מסוגל לראות דרכו .לעתים קרובות השמנים שהפקתי אכן הציגו תכונות אלה
אך לא תמיד .הצבע והמרקם של השמן שאתה מייצר תלויים במידה רבה במתח ,השיטה והממס שבו אתה משתמש לייצור השמן .אל תדאג אם השמן
שאתה מייצר בצבע כהה יותר ,זה לא אומר ששמן כזה אינו תרופה עוצמתית .אכן חלק מהשמנים החזקים ביותר שייצרתי אי פעם היו בצבע כהה ,אך
עדיין היו להם את ההשפעות הרפואיות הרצויות.
אני חושב שהוראות אלו אמורות להפוך את ייצור השמן הזה לקל למדי עבור כל אחד ,אך לפני שתתחיל ,וודא שיש לך את כל מה שתצטרך כדי
לעשות זאת כראוי .כל מה שצריך הוא חומר ההתחלה ,הממס ,אורך עץ ,שני דליים מפלסטיק ,כמה מיכלים קטנים עם משפכים ומסנני קפה ,סיר אורז
חשמלי ,מאוורר ,כוס מדידה מנירוסטה ,מחמם קפה ומזרקים.
התהליך שאני עומד לתאר כרוך בשטיפת חומר ההתחלה פעמיים בממס טוב כמו נפט אליפטית אור טהור או  99%אלכוהול איזופרופיל להסרת השרף
הזמין מהחומר הצמחי .נפטה קלה הוכיחה את עצמה כממס טוב מאוד לייצור השמן ,היא גם זולה למדי לרכישה בהשוואה למחיר ממסים אחרים .הוא
מגיע בצורות שונות ובשמות שונים אך הממס שהשתמשתי בו נקרא בקנדה נפטה קלה ,ובאירופה הוא נקרא לעתים קרובות בנזין (  .)eהוא נמכר
בשמות רבים ,אך אם אתה פונה לספק דלק ,לא תהיה לך יותר מדי בעיה לעקוב אחר כמה אם אתה מבקש ממס אליפטי קל נפט/אתר נפט/בנזין/ממס
פחמימני עם נקודת רתיחה בין  40ל  ,C (140-212 ° F) ° 100מספר .CAS 64742-49-0
לנפטה קלה יש שימושים תעשייתיים רבים ,והיא משמשת לעתים קרובות להשמנת חלקי מנוע או צבעים דקים וכו ' ,כך שאני בטוח שלא תתקשו
למצוא מעט את מה שאתם צריכים .רק כדי לתת לך מושג על השימושים הרבים שלו ,זהו אותו חומר המשמש לתדלוק מנורות ותנורים של קולמן.
אך ,למרבה הצער ,מעכבי חלודה מתווספים לדלק של קולמן ,ולכן אינני ממליץ להשתמש בדלק זה לייצור נפט .יש גם נפטה (הקסאן) ברפואה זמינה
במדינות רבות בעולם ,אבל זה קצת יותר יקר ובדרך כלל קשה יותר להשיג אותו ולא מצאתי הבדל משמעותי בין נפטת אור טהור לגרסה הרפואית
שלו. .
בוטאן יכול לייצר שמן אך אינני ממליץ להשתמש בו כממס לייצור תרופה זו ,מכיוון שהוא תנודתי מאוד וידרש שימוש בציוד יקר כדי לנטרל את
הסכנה .בנוסף ,שימוש בבוטאן לייצור השמן אינו מסיר את המוצר המוגמר ,ולכן שמנים המיוצרים בצורה זו יהיו פחות יעילים לשימוש תרופתי ,אלא
אם כן ייקח זמן נוסף לדקרבוקסילציה שלהם כראוי.
הממסים היחידים שיש לי ניסיון ישיר איתם עד כה הם אתר ,נפטה אליפטית קלה ו  99% -אלכוהול איזופרופיל .אתר הוא האהוב האישי שלי וזה ממס
יעיל מאוד אך הוא יקר ויכול להיות שקשה להשיג אותו .אני חושב שהשימוש באתר מתאים יותר למכשירי זיקוק סגורים ,מכיוון שהוא תנודתי מאוד
והאדים שלו גורמים לו להיות מסוכן לעבודה.
הן אתר והן נפטה קלה הם ממסים סלקטיביים יותר בטבעם ,מה שאומר שאלכוהול אינו יעיל בדיוק כמו ממס אך עדיין הוא עובד היטב .אלכוהול ימס
יותר כלורופיל מחומר ההתחלה ובשל כך ,שמנים המיוצרים עם אלכוהול בדרך כלל יהיו בצבע כהה ניכר יותר.
כדי שממס יהיה יעיל ,הוא צריך להיות טהור ב  100%-ואלכוהול טהור ב  100%-יקר ויכול להיות שקשה למצוא אותו .לעומת זאת ,נפטה קלה היא
די זולה לרכישה ובדרך כלל לא קשה לאתר אותה .לצד השימוש באת'ר ,נפטה אליפטית אור טהורה היא ממס הבחירה שלי.
כל הממסים הללו כולל אלכוהול הם רעילים באופיים ,אך אם אתה פועל לפי ההנחיות ,שאריות ממסים בשמן המוגמר אינן מהוות דאגה .לאחר
שהמוצר המוגמר מתקרר לטמפרטורת החדר ,זהו חומר דמוי שומן סמיך ולא שמן והוא כמעט אנטי רעיל כפי שניתן להשיג .גם אם נותר זכר קל של
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שאריות ממסים ,השמן עצמו יפעל עליו כדי לנטרל כל השפעה רעילה מזיקה .בעיקרו של דבר ,כל מה שאתה עושה הוא לשטוף את השרפים
התרופתיים מחומר הניצן .לאחר מכן ,לאחר סינון תערובת השמן ממס והרתחת הממס ,נשארת עם השרפים בצורתם הרפואית ביותר.
לקבלת התוצאות הטובות ביותר ,חומר המוצא חייב להיות יבש ככל האפשר .וודא שמקום העבודה שלך מאוורר היטב ואין ניצוצות ,להבות פתוחות
או אלמנטים חמים אדומים באזור.
מניחים את חומר ההתחלה במיכל בעומק טוב כדי למנוע מהתזה של תמיסת ממס השמן במהלך תהליך הכביסה .לאחר מכן ,הרטיבו את הניצן בשימוש
בממס וחומר הניצן נמחץ לאחר מכן באורך עץ כגון פיסת .2 × 2
לאחר שהוא נמעך ,הוסף עוד ממס עד שהחומר טובל לחלוטין בממס .עבדו את חומר הניצן במשך כשלוש דקות באורך העץ בו השתמשתם למעוך
אותו .לאחר מכן שופכים לאט את תערובת שמן הממס לכלי נקי אחר ,משאירים את חומר ההתחלה במיכל המקורי ,כך שניתן לכבס אותו בפעם
השנייה.
שוב הוסף ממס טרי לחומר ההתחלה עד שהוא טובל שוב בממס ,ולאחר מכן עבד אותו עוד שלוש דקות באורך העץ בו השתמשת .לאחר מכן ,שופכים
את תערובת שמן הממס לאותו מיכל שמחזיק את תערובת שמן הממס מהכביסה הראשונה שעשית.
ניסיון לעשות שטיפה שלישית על החומר הצמחי מייצר מעט מאוד שמן וזה יועיל מעט או לא כתרופה .הכביסה הראשונה ממיסה  70עד 80%
מהשרף הזמין מחומר ההתחלה; הכביסה השנייה מסירה אז את כל השרף שיש בו תועלת ,שנותר.
שמנים המיוצרים מהכביסה הראשונה הם הרפואיים החזקים ביותר ,אך אם משתמשים בחומר התחלתי ברמה גבוהה ,לשמן מהכביסה השנייה יש גם
יתרונות .אם ,משום מה ,עליך לעבוד עם חומר שאינו חזק כפי שהוא צריך להיות ,עדיף להשתמש בשמן מהכביסה הראשונה רק לשימוש פנימי ואז
להתחיל לצמוח או לחפש חומר התחלתי שהוא איכות טובה יותר .זכור ,האיכות חשובה יותר מהכמות וככל שחומר המוצא טוב יותר ,כך התרופה
טובה יותר.
השתמש במשהו כגון מיכלי מים נקיים עם פתח קטן בחלק העליון והכנס משפכים לתוך הפתחים ,ולאחר מכן הכנס מסנני קפה גדולים למשפכים.
יוצקים את תערובת שמן הממס מהשטיפות הראשונות והשניות למסנני הקפה ומאפשרים לתערובת שמן הממס להתנקז דרך המסננים כדי להסיר כל
חומר צמחי לא רצוי .ככל שתשתמשו יותר משפכים ומכלים כך הוא יסנן מהר יותר .לאחר סינון תערובת שמן הממס ,הוא מוכן כעת לבשל את הממס.
אם עדיין אין ברשותך כזו ,תוכל לרכוש סיר אורז גדול יותר וזול עם משטח פתוח בעל הגדרות חום גבוהות ונמוכות כדי להרתיח את הממס מהשמן.
וודא כי תנור האורז מוקם באזור מאוורר היטב והנח מניפה בקרבת מקום בכדי לפוצץ את האדים כשהממס רותח .זה ימנע מהאדים להתעבות ולהוות
סכנה .תנורי אורז נועדו לא לשרוף את האורז בזמן הבישול .חיישני הטמפרטורה המובנים יחזירו אוטומטית את התנור לחזרה נמוכה אם הטמפרטורה
בתוך התנור מתחילה להיות גבוהה מדי.
בעת ייצור שמן ,אם הטמפרטורה תגיע ליותר מ  300-מעלות צלזיוס ( 148מעלות צלזיוס) ,הוא יתחיל לאדות את הקנבינואידים מהשמן ,וכמובן
שאינך רוצה שזה יקרה .אם סיר אורז פועל כראוי ,הוא יורד אוטומטית מהגדרת החום הגבוה בסביבות  230מעלות צלזיוס ( 110מעלות צלזיוס),
שהוא מעל הטמפרטורה שבה אמורים להתרחש דקרבוקסילציה והיא עדיין הרבה מתחת לנקודה ש THC -ואחרים הקנבינואידים יתאדו .זו הסיבה
מדוע אני ממליץ בחום על שימוש בכיריים לאורז למי שמעולם לא ייצר שמן ,מכיוון שהוא מבטל כל סכנה לפגיעה בשמן המדובר .בנוסף השמן
המתקבל הוא  ,decarboxylatedוזה גם חשוב ,כך שהוא יכול להשיג את מלוא השפעותיו הרפואיות.
אני מציע לאנשים לא לנסות להשתמש בעציצים ובמכשירים דומים לייצור שמן .כשניסיתי לייצר את השמן לראשונה ,השתמשתי בסיר חרס ומכיוון
שלא ידעתי כמה חום המכשירים האלה יכולים לייצר ,השמן התחמם יתר על המידה והיה נהרס .אז אני חושב שזה רק הגיוני שמתחיל צריך להתחיל
להשתמש בסיר אורז ולפעול בזהירות לפי ההנחיות שלנו .פעולה זו יכולה לחסוך להם הרבה צער.
ניתן להשתמש במכשיר זיקוק גם לייצור תרופה זו ולשחזור הממס בו משתמשים .שיטה זו באמת הגיונית יותר משימוש בסיר אורז ,אך תמונות
סטילס שנועדו להרתיח ממסים בבטחה יקרות ורוב האנשים אינם יודעים כיצד להפעיל את אחד המכשירים הללו כראוי .אם יש אחד כזה ,אני מעדיף
להשתמש בעצמי סטילס ,אך במדינות מסוימות בעלות על סטילס מנוגדת לחוק .אם אתה רציני ורוצה לייצר כמויות גדולות של שמן ,בדוק את הזיקוק
והתחנך לשימוש נכון בציוד זה.
וודא תמיד שאין ניצוצות ,להבות פתוחות או אלמנטים חמים באדמה בזמן שאתה ממלא את סיר האורז או מרתיח את הממס מכיוון שהאדים המופקים
מממסים דליקים מאוד ורעילים .השתמשתי באותו תהליך אלפי פעמים ומעולם לא הייתה לי תקלה ,אך למען בטיחותך ,אנא עקוב אחר ההנחיות וודא
שהאזור מאוורר היטב .אני גם מזהיר אותך להימנע מנשימה מהאדים שממסים מייצרים מכיוון שהם עלולים להשפיע לא נעים על כל אדם בקרבת
מקום.
וודא שהמאוורר פועל ומייצר מספיק זרימת אוויר בכדי לפוצץ את האדים ,ולאחר מכן מלא את סיר האורז עד שהוא מלא כשלושה רבעים .זה מאפשר
מקום לתערובת שמן הממס להתבשל מבלי להישפך .שים את סיר האורז על החום הגבוה שלו והתחל להרתיח את הממס .לעולם אל תנסה לעשות זאת
ללא שימוש במאוורר ,מכיוון שהאדים עלולים להתעבות ואם הם באים במגע עם גוף החימום ,הדבר עלול לגרום לשריפה.
כשהמפלס בתנור האורז יורד ,ממשיכים להוסיף בזהירות את תערובת שמן הממס שנותר לכם עד שלא נשאר לכם כלום .כאשר המפלס בסיר האורז
יורד בפעם האחרונה והצטמצם לכשני סנטימטרים של תערובת שמן ממס שנותר ,הוסיפו כ  10 -עד  12טיפות מים לתערובת שמן הממס שנותר.
כמות מים קטנה זו מאפשרת לממס שנותר להרתיח את השמן שנותר בתנור ביתר קלות.
כאשר נשאר מעט מאוד בכיריים ,אני בדרך כלל לובש זוג כפפות ואז מרים את התנור ומתחיל לסובב את תוכנו .זה נעשה כאשר זרימת האוויר
מהמאוורר עדיין מורידה את האדים וזה יכול להאיץ מעט את תהליך הגמר .תוך זמן קצר ,הכיריים מפעילים אוטומטית את הגדרת החום הגבוהה ואז
עוברים לחום נמוך .כשהאחרונים של הממס מתבשלים ,תשמעו קול פצפוץ מהשמן שנותר בכיר ותראו לא מעט מבעבעים מתרחשים בשמן שנותר.
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כמו כן ,תוכלו להבחין במראה של כמות עשן קטנה או אדים היורדים מהשמן בתנור האורז ,אך אל תדאגו ,כיוון שמדובר בעיקר בקיטור המופק מכמה
טיפות המים שהוספתם .לאחר שתנור האורז עבר אוטומטית להגדרת החום הנמוכה שלו ,בדרך כלל אני נותן לזה להתקרר עד שאפשר לעבור שוב
להגדרת החום הגבוה .לאחר שהתנור העביר את עצמו אוטומטית להגדרת החום הנמוך בפעם השנייה ,אני מוציא את הסיר הפנימי מהתנור ושופך את
תוכנו לכוס מדידה מנירוסטה.
בסיר תישאר כמות קטנה של שמן שתמצא כמעט בלתי אפשרי להוציא ,אלא אם תשתמש במשהו כמו לחם יבש לספיגת השמן ,כשהוא עדיין חם.
לאחר מכן ,ניתן לאכול כמויות קטנות של לחם זה כתרופה ,אך זכור כי לפעמים יכול לקחת שעה או יותר לפני שאתה מרגיש את השפעותיו .אז
היזהרו כמה לחם כזה אתם צורכים ,כי אפילו כמות קטנה מאוד עלולה להרדים אתכם לא מעט שעות בדיוק כמו שהשמן הגולמי יעשה את עצמו .דרך
טובה נוספת לנקות את כל השמן שנותר בסיר היא לשטוף את הסיר עם כמות קטנה של אלכוהול כדי לייצר תמיסת שמן קנבוס.
תמיסה כמו זו יכולה להיות יעילה מאוד בטיפול במצבי עור ורק מעט יכולה לעבור דרך ארוכה ,מה שיכול לחסוך לך כסף .מכיוון שאני ממילא אוהב
לערבב שמן מכמה זנים ,אני בדרך כלל פשוט משאיר את השמן שנותר בסיר עד לפעם הבאה .על ידי ערבוב שמנים מזנים שונים ,אתה מקבל את
היתרונות הרפואיים מכל סוגי השמנים השונים האלה ומצאתי שמנים כאלה יעילים בטיפול בכל דבר .אם יש ברשותך סוגים רבים ושונים של קנבוס
טוב ,אני חושב שערבוב השמנים הוא רעיון טוב ,אך אם אין לך זאת ,אני מאמין שהשמן מזן אחד בלבד כנראה יספק את צרכיך.
קח את השמן שיצקת לתוך כוס המדידה מנירוסטה והנח אותו על מכשיר חימום עדין כגון מחמם קפה להתאדות כל המים שנותרו בשמן .לעתים
קרובות ,לוקח זמן קצר להתאדות המים שנותרו ,אך גם כמה זנים מייצרים טרפנים טבעיים יותר מאחרים .טרפנים אלה עלולים לגרום לשמן שיש לך
על מחמם הקפה לבעבע די הרבה זמן וייתכן שייקח זמן עד ששמנים כאלה יפסיקו את הפעילות הזו .כאשר השמן על מחמם הקפה הפסיק לבעבע ואין
פעילות מועטה או לא נראית ,מורידים את השמן ממחמם הקפה ומניחים לו להתקרר מעט .דרך נוספת לסיים את השמן ללא שימוש במחמם קפה היא
להכניס את השמן לתנור המוגדר על  130מעלות צלזיוס למשך כשעה .זה י  decarboxylateאת השמן המוגמר ושאריות ממס לא אמורות להוות
בעיה.
לאחר מכן ,בעזרת מכשירי פלסטיק או מזרקים ללא מחטים הזמינים בחנות התרופות המקומית שלך ,השתמש בבוכנה כדי למשוך לאט את השמן החם
לתוך המזרקים ולאפשר לו להתקרר .תוך זמן קצר השרף יהפוך לחומר דמוי שומן.
לפעמים השרף כל כך סמיך עד שזה יכול להיות קשה להוציא אותו מהמזרקים כשהוא מקורר .אם דבר כזה קורה ,פשוט הכנס את המזרק לכוס מים
חמים תוך זמן קצר תוכל לסחוט את המינון שלך ביתר קלות .לפעמים מטופל יכריח יותר מדי שמן ,אבל אם זה קורה ,פשוט משוך לאחור את הבוכנה
של המזרק ובדרך כלל ניתן למשוך את עודפי השמן לתוך המזרק ללא קושי רב מדי.
בממוצע ,קילו חומר יבש ידרוש כ  2-ליטרים ( 8-9ליטר) ממס לצורך ביצוע שתי הכביסות הנדרשות .אם אתם מתכננים לייצר את השמן מחומר
התחלתי פחות או יותר ,פשוט עשו את החישוב כדי לקבוע בערך כמה ממס תדרשו .מההתחלה ועד הסוף ,בדרך כלל לוקח שלוש עד ארבע שעות
לבצע את כל התהליך ,ואז התרופה יושבת שם ומוכנה לשימוש.
כמו כן יש לציין כי לשמן זה יש אורך חיי מדף ארוך במיוחד .אבל לאחסון לטווח ארוך ,הייתי מכניס אותו לבקבוק כהה עם מכסה הדוק או מיכל
נירוסטה .אם הוא נשמר במקום חשוך וקריר כאשר הוא מאוחסן ,הוא יכול לשמור על עוצמתו הרפואית לאורך שנים.
בהתחלה ,זה עשוי להיראות מרתיע לחלקם לנסות לייצר תרופות משלהם ,אך במציאות ,תהליך זה הוא פשוט ביותר .כל שעליך לעשות הוא לעקוב
אחר ההוראות בקפידה ולאחר שתייצר את התרופה הזו כמה פעמים ,תמצא שלא הרבה יותר קשה להכין אותה מכוס קפה .ברגע שהפקת תרופות
משלך ,זה מוציא את כל המסתורין מהתרופות ואתה כבר לא צריך להסתמך על רופאים ברוב המקרים ,לעת עתה הפכת לרופא שלך " .ריק סימפסון,
קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
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ש :מדוע שחיקה של חומר יבש מובילה לאובדן  ?THCהאם יש הסבר לכך?
ת .האם אי פעם טחנת ניצן חזק מאוד? אם עשית זאת ,עליך לדעת מדוע .האבקה הלבנה הזו שנמצאת סביב השולחן לאחר הטחינה היא ( THCאו
טריכומים) וזה מה שהיה צריך להישאר בשמן .בנוסף ,כאשר הוא טחון ,הוא אז דק מדי ותפשיט הרבה ממה שלא באמת רצית לפשט בשמן שלך.
עיבדו ניצנים שלמים מיובשים לאחר שתרטיבו אותם בנפטה או בממס לבחירתכם ,אך אל תיגעו בו הרבה לפני שתעבדו אותו כי בכל פעם שתגעו בו,
תאבדו חלק .שמנים המיוצרים מחומר טחון הם פחות חזקים משמעותית משמן המופק מניצנים שנמעכו לאחר שהושחתו.
הכביסה המהירה הראשונה היא החזקה ביותר ורצועות של כ  THC 70%-הקיימות ,הרצועות השנייה כ  20%-והשלישית כ  .5%-כאשר אתה טוחן
אותו ,אתה מקבל את שלושת הכביסות (למעשה ארבע) בשמן שלך ואתה לא רוצה את זה .איכות על פני כמותJB .
"היי  .JBמהו הזמן הקצר ביותר שאתה יכול להשאיר ניצן להתייבש אם אתה זקוק לו בדחיפות? תודה ".פריסילה
 עד שהוא יבש בעצמות .אבל הייתי רק מייבש במהירות  5-7גרם של ניצן ,זה ייתן לך בערך גרם שמן ,מספיק כדי להתחיל ,ואז אתה יכול לסייםאותו כשהוא מיובש כמו שצריך ,תוך שבוע בערך .ככל שתטפלו בחומר ההתחלה לפני העיבוד כך תתבזבזו פחות שרף .אז עדיף לא
 decarboxylateאת חומר ההתחלה (כמו  GWלעשות בלי סיבה בכלל ,אתה יכול  decarboxylateאת השמן עם פחות בעיות על ידי חימום
אותו ,אשר עליך לעשות כדי להסיר שאריות ממס בכל מקרה) .הדבר הטוב ביותר לעשות הוא לשים את הניצן בדלי לעיבוד ממש בחדר הייבוש ,ללא
טיפול נוסף ,בכל הזדמנות אפשרית .ככל שאתה פחות נוגע בניצן כך ייטבJB .
 ). 1טחינתי את הניצנים היבשים בעצמות בידיים בלבד ,ללא שימוש במטחנה .חומר ההתחלה נראה כמו ניצנים קטנים מאוד של כ .קוטר  5עד 10
מ"מ ,אז לרוב אין אבקה .כיוון שיש לי עכשיו ניסיון של "בישול" משלי ,אני מסכים איתך לחלוטין בכל הנקודות ,למעט נקודה  .Cראיתי שמנים
עשויים מאלכוהול שהם בדרך כלל הרבה יותר כהים מכיוון שהמים באלכוהול ממיסים את הכלורופילים .הכנתי את השמן שלי עם אתר נפט טהור
בדרגת מעבדה .שמן זה בהיר יותר בצבעו (זהוב-חום) ובעל טעם חריף מעולה וטעים בהשוואה לשמן האלקו שהזדמן לי לנסות .הנקודה שלי כאן היא
שאני מאמין שנפתא לא מוריד הרבה טרפנים וכלורופילים כמו אלכוהול .זה גם רותח הרבה יותר מבוקר וניהול כמו אלכוהול .אז השאלה שלי כאן
היא,
 אין לטחון את החומר תחילה .כל טיפול בחומר ניצן יבש יגרום לך לאבד  THCוקנבינואידים אחרים (האבק הדק על השולחן הוא מה שהיה צריךלהישאר בדלי) .כן ,טחינה ונפטה תהיה "טובה יותר" מאשר טחינה ואלכוהול  -השילוב הזה הוא כישלון כמעט מובטח ,פשוט אי אפשר להכין שמן
טוב בדרך זו.
מכניסים את הניצן לדלי ,מרטיבים אותו בנפטה ,מועכים אותו בעזרת מקל במשך שתיים-שלוש דקות ,יוצקים את תערובת השמן-ממס לדלי .אם אתה
עובד עם חומר באיכות טובה ,בצע שטיפה שנייה ושפוך את התערובת השנייה לדלי עם הכביסה הראשונה .אם אינך משתמש בחומר טוב זה ,השתמש
בכביסה הראשונה רק למטרות פנימיות (וממשיך לחפש חומר טוב).
אתר מייצר שמנים מעולים (אנו אוהבים שמנים ענבר יותר משמנים כהים ,אך זכור כי זנים מסוימים מייצרים שמנים כהים יותר מאחרים) .אנחנו
אוהבים גם שמנים ענבריים מסיבות מעשיות  -מי רוצה שיהיו להם שיניים שחורות עם סימני כלורופיל? אבל כרגע אנחנו לא ממליצים עליו במיוחד
מכיוון שזה מסוכן למדי לעבוד עם אתר ,קשה להשיג אותו ברוב חלקי העולם ,ואנחנו מאוד מודאגים מהבטיחות של אלה שמייצרים את השמן .זה
יכול לעבור בום בקלות רבה בטמפרטורות נמוכות יחסית .אז ,עבור רוב האנשים ,נפטה אליפטית קלה תעבוד מצוין .בדרך כלל אנו משתמשים
בנפטה ,אך אתר היה הממס של בחירתנו.
רשימת הממסים הנוכחית בה היינו משתמשים באופן אישי היא .1 :אתר .2 ,נפטה קלה טהורה 99% .3 ,אלכוהול איזופרופיל .4 ,אלכוהול בדרגת
מזון  -רצוי  ,99%אך בדרך כלל זה קשה ויקר מאוד .כאשר אתה עובד עם  96%אלכוהול 4% ,הנותרים הם בדרך כלל מים 4% .מתוך  10ליטר
הוא  ,4dclכמעט ליטר מים שתצטרך להרתיח  -ולוקח זמן עד שתוכל להוציא יותר בצורה סבירה.
 ).2שמתי גם את השמן החם הסופי של  60מעלות צלזיוס למשך  1.5שעות תחת ואקום על מנת להסיר לחלוטין את שאריות הממס .כפי שכתבתי לך,
דקרבוקסילתי את השמן  35אכלו גרם אחר כך  ...טעם השמן היה לפני הדיקרבוקסילציה הרבה יותר חריף ,לא הייתי אומר יותר גרוע ,אבל אתה
צודק לגבי הגיהוק.
 כפי שאמרתי בפעם הקודמת ,הגיהוק היה משאריות מים .והמים היו שם בגלל הטמפרטורה הנמוכה ה"מדעית "שבה השתמשת .אתה צריך decarboxylateהשמן בכל מקרה ,כך סיר אורז כי ייסגר ב  110מעלות צלזיוס עובד בסדר גמור .או ,כמובן ,הדבר הטוב ביותר לשימוש יהיה
דומם  -אבל שוב ,אנשים רבים אינם בעליהם ואינם יודעים כיצד להפעיל אותם ,והסיכון לפיצוץ תמיד קיים .כאשר עדיין מתפוצץ ,הוא בדרך כלל
יהרוס את כל הבית .כאשר התוכן של סיר אורז יתפוצץ ,הוא יעלה רק להבה בגובה שניים או שלושה מטרים שקל להתמודד איתה.
לגבי ואקום  -כמובן ,למה לא .אם יש ברשותך את הציוד ואם אתה יודע כיצד להשתמש בו כראוי ,לא רעיון רע הוא לסיים בו את השמן ,אם אתה
רוצה להיות בטוח ב  100% -שאין בו שאריות ממסים או אם אתה רוצה לעצום את הפה .של אלה המתנגדים לממסים פטרוכימיים .יש אנשים
שמשתמשים בה בהצלחה רבה ואני לא מתנגד לה .אך כפי שאתה יודע ,רוב האנשים אינם מחזיקים בציוד זה ורבים מהמטופלים שלנו אינם יכולים
ואפילו לא יכולים להרשות לעצמם סיר אורז ומאוורר ,ולכן איננו ממליצים על ואקום כצורך.
תראה כמה השיטה של ריק פשוטה ופשוטה וכמה שאלות יש לנו עדיין לענות עליה .עכשיו דמיינו מה יקרה כאשר נוסיף מידע על שיטות אחרות
לייצור השמן .זה רק יגרום לבלבול ואני אצטרך להשקיע ימים ושבועות בניסיון לענות על שאלות של אנשים "מבולבלים" ,מה שאני ממילא לא
אעשה הרבה יותר.
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 ). 3אנא הסבר מדוע אתה מציע לבלוע את השמן ישירות מהצינור ,ישירות לפה ,ללא כמוסות? קצת בעיית קליטה? אני אוכלת את רוב השמן על נייר
סיגריות ,אך לעתים רחוקות אני משתמש בכמה כמוסות אם אני צריך לעזוב את הבית לשעות נוספות .חוץ מזה ,אני לא אוהב את זה על כל השיניים,
כי זה ממש קשה לרדת ...
 בגלל מספר סיבות .העיקרית היא ששיטת בליעה זו הוכיחה את עצמה כיעילה ומועילה ביותר למטופלים .זה משפר את היגיינת הפה כי זה גם מחטאאת הפה ואז עוזר בכל מצב במערכת העיכול או בגרון שלך וכו 'למעשה ,כשאני כואב גרון ,אני מנסה למרוח את השמן בחלק האחורי של הפה ואז
לשמור זה בפה שלי כל עוד אני יכול לעמוד בזה .ברוב המקרים מטפלים בשפעת או כאב גרון (או הסימפטומים שלה) בן לילה.
כמו שאתה אומר ,קצת שמן נשאר על השיניים ומתחת ללשון שלך ,כך ששיטת בליעה זו משלבת למעשה עיבוד דו לשוני של השמן (עלא סאטיבקס
ושאר תרסיסים ותמיסות שאנשים משתמשים בהם) ועיבוד בקיבה ו קְ ָרבַ יִ ם .העיקר להביא את השמן לבטן .לכן ,אם יש לכם שמן עם טעם לא טוב,
תוכלו להכניס לחם או בננה וכו '(או נייר סיגריות ,אם אתם אוהבים לאכול בו את הכימיקלים) ,לקפל אותו ולבלוע אותו כמו כדור ולשטוף אותו עם
מים או תה או מה שאתה אוהב .צחצח שיניים עם שמן לאחר עשר דקות בערך ,זה יעזור גם להיגיינת הפה .לשמנים רבים יש טעם טעים (במיוחד
כאשר חומר ההתחלה אינו טחון וכאשר אלכוהול אינו משמש לייצור השמן.
כמוסות  -א) אתה צריך לקנות אותן מביג פארמה ,שבאמצעותן אתה תומך בהן בכספך ,ב) כמה אנשים אלרגיים אליהן ,ג) חלקן מתמוססות במעיים
שלך ולא בבטן ,ד) סוחרים מרבים לשים פחות שמן בכמוסה ממה שצריך להיות )e ,הם לא עובדים כל כך טוב לכל כך הרבה תנאים )f ,קשה להוציא
מהם את השמן כשרוצים ליצור ג'וינט או לאדות את השמן לתנאי ריאה .או כאשר אתה רוצה להשתמש בשמן באופן מקומי .אני לא אומר שאי אפשר
להשתמש בכמוסות ,כל מה שאני אומר הוא שעדיף ללמוד להשתמש בשמן הישר מהצינור .לאחר שתתרגל יותר ,תלמד כיצד להשתמש בשמן ללא אי
נוחות כלל .אני אישית אוהב לאכול את השמן ממש מסיר האורז ,אני פשוט טובל בו את האצבע ולוקח כמה שאני חושב שאני יכול לקחת .שימו לב,
זה מאוד "צורך שמן" ולרוב תיקח יותר מאשר ממזרק .כשהשמן טוב" ,מנת יתר" רק תרדים אותך ,ביג דיל .אבל כמובן ,אני יכול לעשות את זה בגלל
הניסיון והסובלנות שלי ,לא הייתי ממליץ ומומלץ על כך למתחילים או למי שאין להם ניסיון רב .כל הכבוד גם לך ,סטפן .ג'ינדריך "
“אם אתה מודאג מהעלות ,זה הרבה יותר זול מהתשלום המשותף על רוב התרופות לסרטן וחלקן אם התרופות שאתה לוקח בבית לסרטן אינן מכוסות
בביטוח .אם מישהו מבני משפחתי היה זקוק לשמן הזה לסרטן הייתי מוצא דרך .בהצלחה!!!!" ליסה
 "אני מסכימה ,ליסה ,השמן הוא טיפול זול בהרבה כאשר לוקחים בחשבון את כל העלויות וההוצאות האחרות .בנוסף ,זה בטוח מאין כמוהומהמערכת הרפואית שתספק ,שלא לדבר על זה שזה עובד הרבה יותר ביעילות ובאמינות וזה בהחלט יותר כיף לקחת מאשר רעל או קרינהJB" .
ש :אני יודע שאתה ממליץ להכין את ה RSO -בעצמך ,אבל בבית מרקחת יש מקומי ורק תהיתי מה צריך להיות מחיר הוגן עליו.
 .Aצריך  4-7גרם של ניצן באיכות גבוהה כדי לייצר גרם שמן ,כך שזה צריך להיות "המחיר הנכון" .בואו לא נדון במחירים המגוחכים של קנבוס,
בעיני המחיר הנכון למינון של  60גרם הוא  50-100דולר (או פחות ,אם הוא גדל באופן חוקי בחוץ בקנה מידה גדול) .אני לא אומר שאני יודע היכן
ניתן להשיג אותו במחיר הזה כרגע ,שמן בדרגה גבוהה עולה מה שעולה חומר ברמה הגבוהה ביותר במקום שאתה גר בוJB .

צורות מיצוי אחרות
האם מצאת דרכים אחרות לייצר את השמן?
“ישנן דרכים רבות לייצר את השמן ואני לא טוען שהשיטה שלי היא בהכרח הטובה ביותר ,אך למיטב ידיעתי היא היחידה שהוכיחה את עצמה כאלף
מקרים.
אכן השיטה שהראנו לעולם תיחשב לגסה במקרה הטוב ,אך ניתן לייצר צורה טהורה מאוד של תרופה זו באופן זה .הכוונה שלי הייתה להציג שיטה
לייצור השמן עם ציוד זמין ,כך שבמידת הצורך כמעט כל אחד יכול לייצר את התרופה שלו בצורה פשוטה.
עד שפשטו אותי בשנת  , 2005השתמשתי בתהליכי זיקוק כדי לייצר את התרופה ולהשיב את הממסים .שיטה זו הרבה פחות מסוכנת והיא יותר
'ידידותית לאדמה' ,שכן הממס אינו מבוזבז .אבל המשטרה החרימה את הציוד שלי ,מה שאילץ אותי להתחיל להשתמש בתנורי אורז כדי לבצע את
המשימה.

באילו צורות מיצוי אחרות ניתן להשתמש אז?
שוב ,ישנן מספר שיטות מיצוי ואני לא מתיימר להיות מומחה בדברים כאלה .הבעיה בשיטות מדעיות כמו מיצוי גז אציל וכו 'היא שלרוב האנשים חסר
הציוד והידע לביצוע מיצוי כזה .לכן הראנו לציבור את הדרך הפשוטה ביותר לייצר תרופה זו בעצמם.
ישנן גם שיטות מיצוי מים קרים שניתן להשתמש בהן לחילוץ השרפים .ניסיתי לבצע סוג זה של מיצוי מספר פעמים והתוצאות לא היו טובות כצפוי.
ובכל זאת ,אני מכיר אנשים שאומרים שהם ייצרו שמן באיכות גבוהה בצורה כזו .ברור שמים קרים אינם יכולים להתלקח או להתפוצץ ,כך ששיטות
מיצוי מים קרים עשויות בהחלט להוות אופציה ,אך יש לוודא כי השמן הוא  decarboxylatedלפני שהוא ניתן למטופל.
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מהי דקרבוקסילציה?
דקרבוקסילציה מתרחשת כאשר המולקולות בתוך השמן סובבו למצב דלתא  9בעזרת חום כך שהן הופכות לפעילות יותר מבחינה רפואית.
הטמפרטורה שבה זה מתרחש ניתנת לוויכוח ,שכן דיווחים רבים שצפיתי בנושא אינם תואמים .על ידי ביצוע מה שהצעתי ,השמן מחומם לטמפרטורות
גבוהות מזה שהן מתרחשות דקרבוקסילציה .קבוצת הקרבוקסיל מוסרת ,מה שמאפשר למולקולות להשתלב בקולטני  CB1ו CB2 -של המערכת
האנדוקנבינואידית שלנו ומאפשר להם לעבור את מחסום המוח.

האם יש דרך להפוך את השמן לחזק יותר?
ישנן מספר דרכים להגדיל את עוצמת השמן ,אך שוב ,רבות מהשיטות הללו דורשות ציוד וידע מיוחדים שאין לאדם הממוצע .בעבר ייצרתי שמנים
כאלה ואני אכן רואה בהם יותר עוצמה ורפואית ,אך עם החוקים הקיימים והציוד הדרוש לא היה לי אפשרות לייצר כמות כלשהי.

האם יש משהו שאני יכול לעשות כשהשמן שהפקתי או רכשתי אינו מספיק חזק?
אם משתמשים בחומר מוצא טוב לייצור השמן ,אין להיתקל בבעיה זו ,אך אני בטוח שיהיו כאלה שכן .כאשר מטפלים במחלה קשה ,רק הטוב ביותר
יעשה זאת ,כך שאם השמן שברשותכם אינו עומד במשימה המוטלת עלי ,הייתי מקבל עוד חומר ניצן ומייצר אותו כראוי .כשחייו של מישהו תלויים
באיזון ,זה לא הזמן לשחק עם שמן באיכות נמוכה .אם היית הסובל ,האם לא היית רוצה את התרופה הטובה ביותר האפשרית? אז אנא נסה לספק את
אותו הדבר לאחרים " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

ייצור השמנים האיכותיים ביותר שיש
"מתוך מטרה לאפשר לאדם הפשוט לייצר את השמנים הרפואיים האיכותיים ביותר והכי אפשריים ,גיליתי שיטה פשוטה שתאפשר כמעט לכולם
לייצר שמנים בעלי ערכים רפואיים יעילים אף יותר ממה שהראיתי לציבור בעבר . .כל מה שאתה בעצם צריך לעשות הוא להוסיף עוד כמה שלבים
לתהליך שכבר הראינו לך ,אבל לאחר שתייצר שמן בצורה כזו אני חושב שתסכים שזה אכן עושה הבדל עצום.
אם יש לך ניצן תרופות איכותי לעבודה ,אתה אמור להיות מסוגל לייצר שמנים עם רמות קנבינואידים גבוהות מאוד ,פשוט באמצעות ממס טוב ותנור
אורז .שמנים שייצרתי בדרך זו הראו בדרך כלל רמות  THCשל  95%ומעלה יחד עם רמות משתנות של קנבינואידים אחרים ושעוות צמחים .כוח
הריפוי של שמנים כגון זה הוא שהעניק סוף סוף לצמח קנבוס הקנאביס את ההכרה הרפואית הראויה לו ,אך עדיין גיליתי שאפשר לקחת את כוח
הריפוי של החומר הזה לרמה חדשה לגמרי ללא קושי רב.
כל מה שאתה צריך לעשות הוא לקחת את השמן ולהכניס אותו ליחידת חימום שיכולה לתפוס את הקנבינואידים כשהם מתאדים וזה ייצר שמנים
באיכות וטוהר גבוהים יותר .למרות שמאייד רגיל יכול לבצע משימה זו ,למען האמת ,הם אינם מתוכננים כראוי למלא תפקיד זה ,שכן יידרש כל כך
הרבה זמן לייצר כמות כלשהי של תרופות ורוב המאיידים הזמינים נוטים לדלוף.
כדי לייצר שמן בקנה מידה גדול יותר היה צורך ביחידת אידוי הרבה יותר גדולה שהיתה אטומה וזה גם יחייב שימוש בכיפת איסוף הרבה יותר גדולה
שמוצבת בזווית ,כך שברגע שהקנבינואידים יתחילו לאסוף הם יתחילו לרוץ עד לנקודה הנמוכה ביותר של הכיפה ,שם ניתן לאסוף אותם מחור ניקוז
קטן בצורה של שמן מטוהר מאוד .כל מי שנוטה מכאנית לא צריך להתקשות יותר מדי בהרכבת יחידה לביצוע משימה זו ,אך יידרש מעט זמן ומאמץ
להרכיב את המכשיר.
כמות השמן שניתן לאסוף לאחר אידוי תלויה באיזה אחוז קנבינואידים במשקל היה לשמן ההתחלתי המקורי .אם לשמן שבו אתה משתמש היו 99%
קנבינואידים לפי משקל ,עליך להחזיר בערך את הכמות הזו לאחר אידוי.
עלי לציין גם שזו דרך מצוינת לשפר את איכות השמנים בדרגה נמוכה יותר שיש בהם הרבה זיהומים ,כך שהם עשויים לשמש כתרופה חזקה ויעילה
יותר .אפילו שמן מתחיל עם תוכן קנבינואידים נמוך בהרבה עשוי לייצר תרופה ראויה ,אם הקנבינואידים מתאדים והזיהומים נשארים מאחור בקערה.
אולי לא תצא כמה שאתה מכניס ,אבל לפחות תסיים עם שמן שהוא הרבה יותר תרופתי ממה שהתחלת איתו .בכל הנוגע לריפוי ,טוהר התרופה
ויעילותה אומרים הכל למטופל ,כך שאם אתה רוצה לייצר את השמנים הרפואיים ביותר האפשריים ,אני חושב שכדאי שתתייחס למה שאני אומר.
עדיין ,אינני יכול להסביר מדוע שמנים המיוצרים באופן זה פעילים הרבה יותר מבחינה רפואית אפילו מהשמנים הטובים ביותר שיוצרו בשיטות
אחרות .מאחר שהשמנים שאידתי הופרקו לפני שהם נכנסו למכשיר האידוי ,זה אומר שהם כבר היו פעילים ככל האפשר מבחינה רפואית ,כך שאפשר
לצפות לראות הבדל קטן בעוצמה לאחר שהשמן נאסף מהוופורייזר .כאשר מתאדים הקנבינואידים מהשמנים האיכותיים האלה ,כל שנותר בקערת
המאדה הם שעוות צמחים לא רצויות ומזהמים אחרים .על ידי השארת החומרים הלא רצויים האלה בקערה ,השמן שתאסוף יהיה טהור בהרבה ,אך
מכיוון שלשמנים אלה היו מעט זיהומים לפני שהם הוכנסו למכשיר האידוי ,אין זה מסביר מדוע השמן כעת חזק הרבה יותר. .
קנבינואידים מתאדים מהשמן בין  300ל  400מעלות פרנהייט והטמפרטורות האלה גבוהות בהרבה מאלו שאמרו לנו שנדרשות לביצוע
דקרבוקסילציה .או שיש משהו שעדיין איננו מבינים בנוגע לדקרבוקסילציה שגורם לעלייה המדהימה הזו בעוצמה ,או שכל החום הנוסף הזה הנדרש
לאידוי הקנבינואידים עשוי לעשות משהו לשמן שמעולם לא היינו מודעים לו בעבר .
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דיברתי על התהליך החדש הזה בשבועות האחרונים כשאני עושה ראיונות ועכשיו יש כמה אנשים שהחלו לייצר שמנים באופן הזה וממה שנאמר לי
שהם היו המומים מההבדל בעוצמה .מניסיוני ,אפילו לא ניתן להשוות את השמנים ברמה הגבוהה ביותר המיוצרים באמצעות ציוד זיקוק או סיר אורז
לשמנים שנאספים לאחר התאדות הקנבינואידים .הם אולי נראים קצת אותו דבר ,אבל אני חושב שהשמנים המאודים חזקים פי כמה ואכן זה אמור
להפוך אותם למתאימים עוד יותר לטיפול באנשים הסובלים ממצבים חמורים.
יש אנשים שפשוט מכניסים חומר צמחי למאייד ואז אוספים את הקנבינואידים בצורה של שמן מהכיפה של המאדה ,לאחר שחומם החומר הצמחי .על
ידי שימוש בחומר הצמחי הגולמי ניתן לייצר שמן הגון ,אך בדיקות הראו ששמנים אלה אינם שווים לעוצמת השמנים המיוצרים בסיר אורז וזו הסיבה
מדוע אני מורה לאנשים לייצר את השמן בשיטות שלי .אם אתה מכניס שמן באידוי למכשיר אידוי ,השמן המתקבל שייוצר לאחר התאדות
הקנבינואידים יהיה חזק בהרבה אפילו מהשמנים הטובים ביותר שניתן לאדות מחומר ניצן איכותי .אז אם אתה רוצה לראות תוצאות נהדרות ,ניתן
להשיג אותן פשוט על ידי אידוי השמן הטוב ביותר האפשרי וזה ייתן לך תרופה ,שלדעתי היא בלתי ניתנת להשוואה.
לא משנה אם ממשלות יאהבו את זה או לא ,בעתיד הקרוב רבים מאיתנו ייצרו תרופות משלנו ומאחר ושמנים אלה יעילים כל כך למגוון רחב של
בעיות רפואיות ,אני מצפה לראות את התרופה העממית הפשוטה המיוצרת בכל מקום ,על ידי אלה שאין להם כסף לשחק משחקים עם חברות תרופות.
בעתיד אני בטוח שחברות התרופות ינסו לומר שהן היחידות שמוסמכות לייצר את התרופה הזו ,אך כולנו יודעים שכל מה שהפושעים האלה מוכנים
לספק יעלה מחיר גבוה מאוד; ומכיוון שכמעט כל אחד יכול לייצר את החומר הזה ,אני לא רואה צורך שחברות תרופות אפילו ישחקו תפקיד.
לאחר שנעשה את המחקר הפשוט הנדרש ,נוכל למזג את הקנבינואידים הטבעיים השונים ולייצר שמנים המיועדים במיוחד לטיפול במחלות שונות ,אך
למרות שלשמנים החדשים הללו יהיו יכולות ריפוי מדהימות ,שמנים שאנו בעצמנו יכולים לייצר תמיד יש את מקומם בארונות התרופות שלנו .מעולם
לא ניסיתי לרשום פטנט על כל אחת מהשיטות שגיליתי ,מכיוון שאני מרגיש שידע זה צריך להיות זמין לכל מי שבוחר להשתמש בו ואף אחד לא זכאי
לעצור דבר שיכול להציל חייו של מישהו ,ובעניין .למעשה ,אני חושב שזה יהיה עולם הרבה יותר טוב אם לא היה לנו דבר כזה פטנטים בכלל.
למרות שמי שרוצה לאסור את השימוש בתרופה זו ,כמו חברות תרופות ,הוכיח בעבר שהם יותר ושמחים להרעיל ולהרוג אותנו עם האשפה שהם
סיפקו ,אני בטוח שהם ינסו להגיד לנו שהם הם היחידים שיכולים לייצר את התרופה כראוי .בשיטה החדשה שתיארתי זה עתה ,כל אחד יכול לייצר
תרופות טהורות בדיוק כמו כל דבר שחברת תרופות יכולה לספק .בנוסף ,אני חושב שתרופות שנוכל לייצר בעצמנו יהיו יעילות בהרבה ממה שחברת
תרופות תציע ,מכיוון שבניגוד להן איננו בזה בשביל הכסף והמטרה שלנו היא פשוט לרפא את עצמנו.
כעת אין שום סיבה הגיונית מדוע איננו יכולים לייצר תרופות משלנו וכאשר הממשלות שנרכשו ושילמנו עבור הממשלה מנסות למנוע מאיתנו זאת ,זו
תהיה רק עוד דוגמה אחת מדוע עלינו להיפטר מהשחיתות שלהם ופעם אחת לכולם לשחרר את האנושות מהצמוד .עד עכשיו זה צריך להיות יותר
מובן מאליו שלחברות התרופות ולממשלות שלנו אין אכפת מכלום מהבריאות והרווחה שלנו ,אז בואו ניתן לשכל הישר ולאמא טבע לראות מה הן
יכולות לעשות כדי לשפר את הבריאות הכללית שלנו ,ופעם אחת אנו עושים זאת ,אני בטוח שכבר לא נקבל את מה שהתרחש בעבר " .ריק סימפסון,
קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

קנבוס או מריחואנה?
"לאורך ההיסטוריה ,קנאביס תמיד היה ידוע כקנבוס על ידי אלה שבמשך אלפי שנים גידלו אותו כגידול .עם מניפולציות מצד חששות ממון גדול
וממשלות שבהן הם שולטים ,זני קנבוס עם תכולת שרף גבוהה קיבלו את שמו למריחואנה ונבלו לציבור הרחב .עוד בתקופה שבה זה קרה ,לציבור
הרחב לרוב לא היה מושג מה זה בכלל מריחואנה .כל מה שנאמר להם הוא שמריחואנה היא סם ממכר ומסוכן .כולנו הובחנו להאמין שעישון ג'וינט
הוא בערך הדבר ההרס ביותר והמזיק ביותר שיכולנו לעשות לעצמנו .כמובן ,כל זה היה רק חבילת שקרים ,אך בזמנו לא היה לציבור האמצעים
לברר אחרת.
לו היה הציבור יודע מתי ממשלותיהם מנסות להוציא את הצמח הזה מחוץ לחוק שרבים מהאבות המייסדים ונשיאי ארה"ב בעבר עישנו קנב די הרבה
במהלך הקריירה שלהם ,יתכן שהם לא בלעו את ההגבלות החדשות האלה שנכפו עליהם כל כך בקלות . .ישנם מספר רב של חשבונות מתועדים
המתארים בצורה חיה למדי את שיטות העישון של מדינאים ידועים רבים ואפילו כיצד נהגו נשיאים כמו אברהם לינקולן ליהנות מהזמן שבילה בעישון
קנב במקטרת שלו בישיבה על המרפסת שלו.
אם לשפוט על פי חלק מהמסמכים ,המנהיגים הפוליטיים של אותה תקופה נוצרו ,כמו מגילת העצמאות והחוקה ,אני חושב שבטוח לומר שלמעשה הם
היו הוגים מאוד ברורים .נראה כי ההשפעות המפחידות של המריחואנה שהם עישנו שהציבור מעיד עליהן כל כך מזיקות ,לא השפיעו כלל על אנשים
כאלה או על יכולתו לחשוב באופן רציונלי .ובכל זאת ,עשרות שנים מאוחר יותר ,כאשר החוקים המגבילים את השימוש בקנבוס נקבעו בתחילת
המאה העשרים ,למעט מאוד אנשים היה ידע על דברים כאלה.
השימוש הרפואי של קנבוס לאורך ההיסטוריה הוא אגדי .הוא שימש לטיפול כמעט בכל סוגי המחלות והפציעות .רק בעשורים האחרונים השימוש
הרפואי של קנבוס נשלל לציבור .כדי לזהות את צמח הקנבוס במה שהוא באמת ,כל שעלינו לעשות הוא להפריד בין עובדה לבדיה.
המערכת השחיתה קנבוס לציבור על ידי שינוי שמו למריחואנה .להורינו ולסבא וסבתא נאמר בתקשורת ובסרטים כי צמח המריחואנה ו /או קנבוס
הוא סם קטלני ,מסוכן וממכר .שום דבר לא יכול היה להיות רחוק יותר מהאמת ,אך בתקופה ההיא כמעט ולא היה אפשרי לציבור לברר בעצמו את
העובדות.

18

תרופה לסרטן :פרוטוקול RICK SIMPSON

אלה שהפיקו את התעמולה המגוחכת הזו מתים מזמן ,אז למה השקרים וההטעיות לגבי קנבוס נמשכים? התשובה פשוטה  -כסף .אנו סובלים וגוססים
מכיוון שחברות תרופות ואינטרסים אחרים בכסף גדול רוצים לשפר את שולי הרווח שלהן .כדי שהם ימשיכו לעשות זאת ,עליהם לוודא שהקנבוס
יישאר בלתי חוקי והרחק מהציבור ,לשימוש רפואי ולמטרות אחרות.
אם נבחן את ההיסטוריה שמאחורי כל זה ,נגלה שג'ון ד 'רוקפלר וחבריו העשירים יחד עם שחיתות מעורבת ממשלות באותה תקופה שחלפה מה
שנתנה לנו את המערכת הרפואית שיש לנו כיום .בבתי ספר לרפואה במימון העשירים והחזקים ,לימדו את הרופאים רפואה אלופטית ,כלומר תרופות
מכימיקלים ומרעלים .עם הזמן ,השקרים והטעיות שלהם שכנעו לא רק רופאים ,אלא גם את הציבור הרחב כימיקלים ורעלים מועילים למצבים
רפואיים .במילים אחרות ,אלה שנקראו בתי ספר לרפואה שטיפו מוח הן את הרופאים והן את הציבור בכלל להאמין ששחור הוא לבן " .ריק סימפסון,
קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

באיזה זן או זנים עלי להשתמש כדי להכין את השמן?
"זו שאלה די קשה לענות עליה ,כיוון שבמציאות כולנו נתונות לחסדיהם של סוחרי הזרעים ,כי הם אלה שיש להם את ההחלטה האחרונה במה שאנחנו
צומחים.
הצרה היא שאם היית מזמין זן כמו האלמנה הלבנה מחמישה ספקי זרעים שונים ,כאשר תגדל אותם סביר להניח שתגדל חמישה סוגים שונים לגמרי
של צמחים .לסוג האלמנה הלבנה שגדלתי בקנדה הייתה השפעה מרגיעה כבדה מאוד כמו זן אינדיקה טוב וזה היה אחד ממשככי הכאבים הטובים
ביותר שנתקלתי בהם .אבל אם הייתי מנסה להזמין את אותם הזרעים מהחברה שממנה רכשתי אותם במקור ,היום סביר להניח שהם היו שולחים לי
זרעים עם ערכים רפואיים שונים לגמרי.
האלמנה הלבנה שראיתי באירופה נותנת הרבה יותר אנרגיה ממה שגידלתי בקנדה ,כך שנראה שזרעים הזמינים כאן חייבים להיות דומיננטיים יותר
סאטיבית .למרבה הצער ,לרוב ,לא היו לו הערכים הרפואיים שאני מחפש כדי לייצר את האפקט המנומנם הכבד כמו האלמנה הלבנה שגדלתי בקנדה.
חלק מהזנים טובים יותר להקלה על הכאבים ,בעוד שאחרים יהיו יעילים יותר לשלוט ברמות הסוכר בדם לחולי סוכרת או להוריד לחץ עיניים
לסובלים מגלאוקומה .אנו זקוקים לאספקה מתמשכת של זרעים בעלי ערכי מרפא כך שאדם רגיל יידע מה הוא מגדל .כל מה שאנחנו צריכים זה
החופש לגדל את הזנים הרפואיים ביותר על פני כדור הארץ ,ולאחר מכן באמצעות תהליך חיסול פשוט נוכל לקבוע אילו זנים מייצרים את השמן
הטוב ביותר לטיפול במצבים רפואיים שונים.
לאחר שתעשה זאת ,ניתן יהיה לספק לציבור אספקה יציבה של זרעים אלה ואז הם יכולים לגדל זנים המתאימים לצרכיו הרפואיים .אבל עד שיגיע
היום הזה ,אני לא יכול באמת להמליץ על זן או ספק זרעים מסוים ולומר ש"זה בשבילך "ויש לו" השפעות מובטחות ".
לחברות זרעים אכן יש מידע זמין על הערכים הרפואיים של הזנים שהם מוכרים .אז זה יהיה רעיון טוב לבדוק את המידע הזה לפני ביצוע הרכישה.

אילו זנים המטופלים צריכים לחפש אז?
בשלב זה ,כל מה שאני יכול לעשות הוא לספר לציבור להזמין אינדיקות חזקות ומרגיעות מאוד או אינדיקה דומינטית של סטיקה דומינטית שיש לה
 THC 20%או יותר לייצר את השמן שלה .בנוסף ,אנשים תמיד שואלים אותי היכן הם יכולים להשיג זרעים וזו יכולה להיות בעיה של ממש עבור
מי שגר במדינות מסוימות שלא מאפשרות למכור אותן .אם תלך לאינטרנט ותמצא חברות זרעים רבות שיספקו זרעי קנאביס וחלק מהספינות ברחבי
העולם( .טיפ :גוגל את המילים זרעי מריחואנה ברחבי העולם ותראה מבחר של חנויות מקוונות שעשויות לספק את צרכיך).

ממה צריך להיזהר כשבוחרים או רוכשים מפעלים לייצור השמן?
לאנשים שאין להם ניסיון עם קנבוס ,הם חייבים להיזהר ,מכיוון שמגדלים וסוחרים רבים פשוט ינסו למכור לך כל מה שיש להם .לאלה שמעולם לא
עישנו קנבוס ,אני מציע שהם יקחו מישהו עם ניסיון כשהם מבצעים את הרכישה.
לא תמיד אפשר ללכת לפי מבט וריח כדי לקבוע את עוצמת הקנבוס .ראיתי ניצנים שהבהיקו בשרף והדיפו ריח יפה אך חסר להם הכוח לייצר תרופות
טובות .אז כדאי לברר עד כמה החומר חזק לפני שאתם רוכשים כמות גדולה.
כאשר מישהו מביא קילו כדי לייצר את התרופה ,אני בודק תחילה את השפעותיה על עצמי .אני חותך מעט ניצן ומגלגל איתו ג'וינט .אם הקנבוס טוב,
עד שעישנתי חצי מפרק ,אני מרגיש את ההשפעות שלו .מה שאני מחפש הוא תחושה מנומנמת וכבדה שגורמת לך לרצות ללכת לשכב .אם אני מעשן
אינדיקה טובה או צלב סאטיבה דומיננטי אינדיקה ,בדרך כלל זנים כאלה יציגו את ההשפעות הללו.
גיליתי שכמעט כל זני הקנבוס המייצרים את התחושה הכבדה והרדומה האלה הם מרפא מאוד .אלה הזנים בהם השתמשתי בהצלחה כה גדולה בעת
ייצור שמנים לטיפול בסרטן ובעיות פנימיות חמורות אחרות " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

כיצד לקבוע איזה חומר התחלה לקנות?
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"הדרך הקלה ביותר לקבוע אילו תכונות יש לחומר הניצן בתוכו היא פשוט לעשן כמה ולראות איזו השפעה יש לזה עליכם .כשאנשים מביאים לי
קנבוס כדי לייצר את התרופה הזו ,אני מגלגל מפרק .עד שעישנתי בערך חצי מזה ,אני יודע אם יש לו את האפקט המרגיע שאני מחפש וכך אני בוחר
את החומר שבו אני משתמש.
אם אתה מתכוון לקנות קנבוס כדי לייצר תרופות ולא לעשן בעצמך ,קח מישהו שהוא מעשן מנוסה ותן לו לנסות חלק מהחומרים שאתה חושב
לרכוש .אמור להם שאתה מחפש אפקט הרגעה ואתה לא רוצה לקנות משהו מרומם או ממריץ.
זה גם רעיון לא רע להביא מגדיל כיס ,כך שתוכל לבחון את השרף על הניצן שאתה מתכוון לרכוש .ניצן טוב נראה כאילו הוא מכוסה כפור ,לרוב ניתן
אפילו לראות אותו בעין בלתי מזוינת .ברגע שמתרגלים לייצר את השמן ,לעתים קרובות אפשר לקבל מושג די טוב כמה שמן עשוי לייצר זן לקילו רק
על ידי הסתכלות על חומר הניצן בעזרת זכוכית מגדלת .השרף שאתה מתבונן בו הוא התרופה ובדרך כלל ככל שיש יותר על חומר הניצן ,כך כמות
השמן שהיא תייצר תהיה גדולה יותר.

מדוע אתה ממליץ לאנשים להכין את השמן מחצי קילו או יותר מחומר ההתחלה? האם הם יכולים
לייצר אותו מאונקיה של קנבוס מיובש? '
כן ,כמובן ,ניתן לייצר את השמן גם בכמויות קטנות יותר .גרם של ניצן קנבוס יבש טוב צריך לייצר  3עד  4גרם של שמן ברמה גבוהה ורק כ 16-
גרם של נוזל ממס יידרשו לשתי הכביסות.
אבל ישנן סיבות שאני מציע לחולים לייצר את השמן מקילו במידת האפשר והם כרוכים בהרגעת המטופל בשימוש בו .אני מרגיש שאפילו בריאים
יחסית צריכים לקחת טיפול מלא של  60גרם כדי לטהר את גופם ולהחזיר אותם למצב של בריאות תקינה .כדי לייצר הרבה שמן זה בדרך כלל דורש
בערך קילו של ניצן ואני חושב שזה קצת יותר קל למטופל אם הם לא מנסים לייצר שמנים מזנים רבים ושונים.
כל זן מייצר שמנים בעלי השפעות שונות ,כך שאם המטופל עובר מזן אחד למשנהו ,הוא אף פעם לא יודע למה לצפות .למי שנוח עם השימוש
בתרופה זו ,החלפת שמנים אינה מציגה בעיות מועטות או לא .אבל עבור מטופלים שחווים את ההשפעות שלו בפעם הראשונה ,אני חושב שהכי טוב
אם הם בולעים רק סוג אחד של שמן.

עד כמה הצמחים שבהם אתה משתמש לייצור השמן חזקים ועוצמתיים?
אני תמיד מכין את התרופה מהחומר החזק והמרגיע ביותר שעומד לרשותי ולעתים קרובות גם הזנים שאיתם אני עובד מייצרים אפקט אופורי.
לשמנים המיוצרים מזנים בעלי תכונות אלה יש השפעות נעימות מאוד והחולים נוטים ליהנות מלקחת אותם.
מקומית ,הרבה מעשני סירים מתלוננים שאני קונה את כל ההמפ הטוב לתרופות ולא משאיר כלום למי שרוצה לעשן .אני לא שם לב לזה במיוחד,
כיוון שלדעתי הצלת חיים חשובה בהרבה מצרכי הבילוי של מי שאינו חולה.
אני תמיד מחפש זנים המציגים תכולת שרף כבדה והערכים הרפואיים הנכונים .חלק גדול מהחומרים שבהם אני משתמשת לייצור התרופה מגיע
מזנים ,שאמורים להיות בטווח ה .THC 20% -כמובן שאם הזנים האלה היו מכילים  THCרב ,קילו אחד היה מייצר  90עד  100גרם שמן .יש
כאלה שבאמת מגדלים קנבוס רפואי באיכות כזו ,אבל קחו את זה ממני ,קנבוס כזה יכול להיות מאוד יקר וקשה למצוא אותו.
רוב חומר הניצן שהיה לרשותי היה מייצר כ  60-גרם שמן ברמה גבוהה לקילו יבש; כך שאין ספק שהאיכות הייתה יכולה להיות טובה יותר.
במציאות ,הייתה לי מעט מאוד ברירה בנושא .אם הייתי מציל את חייהם של החולים ,הייתי צריך להשתמש במה שיש .מה שאנשים באמת צריכים
לדעת הוא שכל זן ישתנה בכמות השמן שהוא מייצר ושמנים אלה ישתנו גם בערך התרופתי.
בנוסף ,לשיטות המשמשות לגידול קנבוס יש קשר רב לכמות  THCהנמצאת בחומר הניצן היבש .הזן שגדל עשוי להיות מסוגל לייצר ניצנים
שיכולים להכיל  THC 20%או אפילו יותר אך למגדלים רבים אין את הכישורים או הציוד הדרוש לשם כך .עבדתי עם זנים שהפיקו  90גרם שמן
מתוך קילו אחד יבש של ניצן ולפעמים אפילו קצת יותר .למרבה הצער ,קנבוס באיכות זו הוא די נדיר ,כך שאם אתה יכול לקבל  60גרם שמן טוב
מקילו יבש של ניצן קנבוס ,תהיה שמח .חפש תמיד את הקנבוס החזק ביותר האפשרי בעת רכישת חומר ההתחלה; חייו של מישהו עשויים להיות
תלויים בכך " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

קנאביס סאטיבה מול קנאביס אינדיקה
מה ההבדל העיקרי בין קנאביס סאטיבה לקנאביס אינדיקה בטיפול?
"אני לא אוהב לראות שמישהו בולע שמן סאטיבה כדי לנסות לטפל בסרטן ובמצבים חמורים אחרים .בהחלט קיימת אפשרות ששמן העשוי מסאטיבה
טובה יכול לרפא סרטן אך האפקט הממריץ של שמן זה אינו תורם לריפוי .אין ספק ,לא הייתי מהסס לטפל בסרטן העור באופן חיצוני עם שמן כזה אך
בליעת שמנים מזני סאטיבה עלולה להשפיע קשות על דפוסי השינה של המטופל .אני גם רואה בשמנים כאלה יעילים מאוד בטיפול באנשים הסובלים
מדיכאון .במקרים מסוימים ,אלו הסובלים מדיכאון יכולים להרוויח אם היו לוקחים מנה קטנה של שמן זה כאשר הם יוצאים מהמיטה .זה ימריץ אותם
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ויעלה את מצב הרוח שלהם ,אבל אם לוקחים יותר מדי ,כמה שמני סאטיבה חזקים יכולים להמריץ הרבה יותר ורוב האנשים לא אוהבים את האפקט
הזה.
למרות שמנים המיוצרים מסטיבים יכולים להועיל במצבים מסוימים ,לרוב אני מנסה להימנע משימוש בהם .לעתים קרובות שמנים אלה מעוררים
אנרגיה רבה מדי ואני לא רוצה לראות מישהו עם סרטן סופני או מצבים רציניים אחרים שמנסה לצייר את האסם .חלק מהחולים אינם מתמודדים
היטב עם ההשפעות של שמנים ממריצים ,מה שלעיתים עלול לגרום להם לחוסר מנוחה .מניסיוני ,המטופל יגיב הרבה יותר טוב אם השמן יופק מזנים
מרגיעים בעלי תכונות כמו אלו שהזכרתי.
השינה הנוספת שהמטופל יחווה היא מאוד מרעננת והגיונית ,מטופל מנוח היטב ירפא טוב יותר ממי שחווה קשיי שינה .לשימוש פנימי לטיפול ברוב
המצבים הרפואיים ,אני ממליץ בחום להשתמש בזני אינדיקה או בצלבי סאטיבה דומיננטיים אינדיקה .אינדיקות מרגיעות אדם ומספקות לו יותר
מנוחה ,שינה ושקט נפשי.
גיליתי גם ששמנים המיוצרים מזנים דומיננטיים של אינדיקה יעילים בטיפול בדיכאון ובעיות בריאות אחרות .מנקודת המבט שלי ,שמנים המיוצרים
מזני אינדיקה טובים רצויים יותר מבחינה רפואית מאשר רוב השמנים המיוצרים מסאטיבה.

ניסיתי שמנים מזנים רבים ושילובים של זנים .אני זוכר שמן אחד שכמעט נתן לי נירוונה .כיצד
היית מתאר את השמן האידיאלי שיפיק את החוויה המהנה ביותר למטופלים?
אין צורך להגיע לנירוונה בעת שימוש בשמן זה כדי לרפא את גופך ביעילות ,אך גם אם היית לוקח יותר מדי והשגת מצב זה ,לא תיפגע .למעשה,
לאנשים הקרובים למוות מדברים כמו סרטן ,מנת יתר גדולה של שמן ברמה גבוהה תגדיל את סיכויי ההישרדות.
החולה יכול היה לעשות זאת בבית אך אם ניתן היה להשתמש בשמן ,אני חושב שניתן היה לבצע זאת הרבה יותר טוב במסגרת בית חולים .אלא אם כן
המטופל קרוב למוות ,אני אומר להם לפעול בהתאם להוראות המינון שלנו ,אך לאנשים הסובלים מסכנת חיים אני ממליץ ליטול את התרופה במהירות
האפשרית.
לרבים שעישנו קנבוס בעבר אין חשש מהחומר הזה וראיתי כמה אנשים עם סרטן סופני מרפאים את מצבם תוך חודש .במציאות ,זה תלוי בחולה
עצמו בקצב המהירות של נטילת התרופה .ברגע שזה הופך לידע הציבור עד כמה בטוח לבלוע ,אני מצפה שיותר ינסו לבלוע אותו בצורה מהירה יותר.

אינדיקה ,סאטיבה או רודרליס?
למרבה המזל ,נראה כי לרוב זני אינדיקה קנאביס טובים מהווים טיפול יעיל לכל סוגי הסרטן .כיום ישנם אלפי סוגים שונים של קנבוס שנוצרו עקב
מגדלים שחצו זנים שונים .שלושת הזנים העיקריים של צמח זה הם קנאביס אינדיקה ,קנאביס סאטיבה וקנאביס רודרליס .אינדיקות טהורות מייצרות
תרופה מרגיעה מאוד היעילה בטיפול ברוב המצבים הרפואיים.
זני אינדיקה טובים שנחצו עם סאטיבה או רודרליס יכולים גם הם להיות בעלי השפעה מרפא כבדה זו .עם זאת ,הדבר תלוי במידה רבה באחוזי
האינדיקציה הקיימים בצלבים החדשים הללו לגבי מידת יעילותם כתרופה .באופן כללי ,ככל שתכולת האינדיקה גבוהה יותר ,כך הצלבות אלה
מרגיעות ויעילות יותר כתרופה.
סאטיבה טהורה ,לעומת זאת ,מייצרת אפקט אנרגטי ,שאינו תורם לקידום ריפוי ברוב המקרים ויכול להפריע לדפוסי השינה של מי שמנסה להשתמש
בו כתרופה .תרופות המיוצרות מצלבים טהורים של סאטיבה או אינדיקה דומיננטית או מחלבות רודראליס עשויות להועיל בטיפול באדם הסובל
מדיכאון ,או במצבי עור שניתן לטפל בהם באופן מקומי.
לצרכי בליעה ,יש להשתמש בזהירות בשמנים המיוצרים מהצלבים דומיננטיים וסאטיבים דומיננטיים .שמנים כאלה יכולים להמריץ בצורה בלתי
נתפסת בעת בליעה וההשפעה הזו ,לדעתי ,אינה מקדמת את תהליך ההחלמה.
בשנים האחרונות ,קנאביס רודרליס זכה לתשומת לב רבה בעולם הקנבוס .כפי שאני מבין את זה ruderalis ,נחצה עם אינדיקות וסטיבים כדי להפוך
את הזנים האלה לקשיחים יותר ועמידים בפני עובש .בנוסף ,זני  ruderalisמכילים הרבה  CBDוחלקם חושבים שיש לכך חשיבות רבה ,אך עדיין
לא הוכח .אינני יכול להביע דעה על כמה יעילות תרופות המיוצרות ממגוון זה הן מבחינה רפואית .מכיוון שאין לי ניסיון בעבודה עם זני ,ruderalis
בשלב זה אינני מרגיש מוסמך להביע את דעתי.
ובכל זאת ,לקבלת התוצאות הטובות ביותר ,הייתי משתמש בצלבים טהורים של אינדיקה או אינדיקה סאטיבית דומיננטית כדי לייצר תרופה זו ,מכיוון
שכבר הוכח כיעילותם.
מניסיוני ,כמעט כל הזנים הדומיננטיים של אינדיקה יכולים לייצר תרופה שהיא טיפול יעיל למצבים רפואיים רבים .אפילו אנשים הסובלים מדיכאון
יכולים להפיק תועלת מהשפעות השמנים המיוצרים מאינדיקות טובות .אז עדיף להתרחק מסטיבים כדי לייצר תרופות לרוב המטרות הפנימיות .ובכל
זאת ,אם אתה רוצה לטפל במצב עור או סרטן עור באופן מקומי ,אני חושב שתמצא ששמנים המיוצרים מזני סאטיבה יכולים להיות יעילים למדי
בטיפול בדברים כאלה .אין ספק כי זנים מסוימים מייצרים תרופה הרבה יותר חזקה מאחרים למצבים רפואיים שונים .בעתיד ,שם יש לבצע את
המחקר " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
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בחוץ מול פנים
האם יש הבדלים בין שמנים מצמחים פנימיים וחיצוניים?
"הפקתי את השמן מקנבוס שגדל בפנים ובחוץ עם תוצאות טובות .אני מעדיף לעבוד עם קנב שגדל בחוץ ,שכן בממוצע קנבוס באיכות גבוהה הגדל
בחוץ בעונת גידול טובה יכול להיות חזק יותר ולעתים קרובות מייצר יותר שרף .אני מייחס את זה בעיקר לשמש ,כי אני לא מאמין שרוב מערכות
התאורה הפנימית יכולות להתחרות עם מקור האור הזה .כמו כן ,ישנם מתחים וגורמים נוספים בטבע שיכולים להשפיע על עוצמת הזן הגדל שצמחים
הגדלים בבית אינם פוגשים.
קנבוס שגדל בתוך הבית כמובן יכול להיות מאוד חזק ויפיק תרופות טובות אך ישנם חסרונות רבים הכרוכים בגידול פנימי .צמחים הגדלים בפנים הם
בדרך כלל קטנים בהרבה מזמנם מאשר אלה שגדלים בחוץ .כמו כן ,עם הגדרות מקורות ,מתעוררות בעיות הנוגעות לריח ,תנועת אוויר ,נגיעות וחום.
מערכות גידול פנימיות בדרך כלל מייצרות כמות גדולה של עודפי חום ולעתים קרובות נגיעות וצמיחת הצמחים נשלטות על ידי שימוש בכימיקלים.
אני לא יכול לומר שנתקלתי בבעיות בייצור תרופות מגידולים פנימיים; כך שאם אין לך אלטרנטיבה ,זו דרך טובה לספק לעצמך .לאלו שאינם גרים
בסביבה כפרית ,אני מציע להם לבנות או לרכוש מערכת גידול קטנה פנימית ממנה הם יכולים לספק את הצרכים הרפואיים של כל משפחתם .נכון
לעכשיו ישנם סוגים רבים ושונים של תאי גידול פנימיים זמינים או אם תרצה תמיד תוכל לבנות משלך .ובכל זאת ,מנקודת המבט שלי ,יש רק דרך
אחת לגדל קנבוס כראוי והיא בחיק הטבע .נדרש קרקע פתוחה עם ניקוז טוב ו pH -תקין .זה יחד עם הרבה אור שמש ,זבל סוסים וכמויות מים רבות
יכול לייצר יבול מדהים.
לא שמתי לב להבדלים בשמן הקנבוס המופק מצמחים פנימיים או חיצוניים מלבד העובדה שנראה כי צמחים פנימיים מעט פחות חזקים .אך יכולות
להיות מספר סיבות מדוע זה קרה ואולי ,בתנאים המתאימים ,צמחים פנימיים עשויים להיות חזקים לא פחות מהצמחים בחוץ.
השמנים החזקים ביותר שייצרתי אי פעם בקנדה הגיעו מצמחים חיצוניים .צמחים פנימיים עשויים לייצר שמנים מעט פחות חזקים אך הם עדיין
יעילים ביותר כתרופה .לכן ,כרגע ,הייתי עובד עם ניצן ההרגעה החזק ביותר שתוכל לקבל ,לא משנה אם הוא מגיע מבפנים או מחוץ " .ריק סימפסון,
קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

עם איזה סוג של אור מלאכותי אתה משיג את התוצאות הטובות ביותר?
"הגעתי לתוצאות הטובות ביותר בתוך הבית באמצעות שילוב של נורות בלחץ גבוה .השתמשנו נתרן בלחץ גבוה של  1000ואט ו  1,000-וואט
מתכת הליד באותו תא גידול כדי לייצר את הניצנים הגדולים ביותר שגידלתי אי פעם בפנים .למרות שמעולם לא השתמשתי בנתרן בלחץ גבוה של
 600ואט במערכת גידול פנימית ,ממה שאני יכול לאסוף ,נורות כאלה הן היעילות ביותר מכיוון שהן מכבות הכי הרבה לומן לוואט .הבעיה העיקרית
במערכות תאורה בלחץ גבוה היא החום שהן מייצרות והעוצמה שהן צורכות ,לכן בחנתי צורות תאורה אחרות כדי לסייע בפתרון בעיות אלה.
נורות פלורסנט לבנות ומגניבות סטנדרטיות בגודל  4רגל יגדלו קנבוס בצורה די טובה במצב הצומח; אבל לניסיון הייתי ממליץ על עוצמת אור הרבה
יותר .כיום קיימות צורות רבות של  LEDבעוצמה גבוהה וגופי פלורסנט קומפקטיים שהמגדלים אמרו לי להשיג תוצאות טובות .תאורה מסוג זה
מייצרת מעט מאוד חום ,יש לה צריכת חשמל נמוכה ולגופים אלה יש תוחלת חיים ארוכה.
במהלך השנים האחרונות ,עלות צורות התאורה השונות הללו ירדה באופן דרמטי ,כך שגופים אלה נמצאים כעת בטווח מחירים שמגדלים רבים
יכולים להרשות לעצמם .לכל מי שחדש בתחום הגידול הפנימי ,אני מאמין שצורת תאורה זו בשילוב עם גופי פלורסנט היא דרך טובה להתחיל ולסלק
רבות מהבעיות הקשורות במערכות תאורה בלחץ גבוה.
למרות שגופי  LEDוניאון יכולים לגדל יבול מקורה נחמד ,מקור האור שאני הכי נרגש ממנו הוא תאורת פלזמה .לפי מה שהבנתי ,הוא חסכוני מאוד
באנרגיה עם תפוקת חום נמוכה וכמות האור שרק נורה אחת של  1000וואט יכולה להפיק היא כמעט מעבר להבנה .רק שימוש בנורה אחת כזו יכול
לבטל את הצורך בשימוש בנתרן בלחץ גבוה של  1000וואט .עבור מגדלים גדולים יותר ,זה יכול לעזור לפתור את בעיות החום שלהם ולהוריד את
עלויות האנרגיה והחיווט שלהם באופן דרמטי .נכון לעכשיו ,תאורה כזו די יקרה אבל ,בדומה לגופי  ,LEDהמחיר בקרוב יירד.
אני חושב שמתקן פלזמה באותו ספקטרום אור כמו השמש שלנו בחדר הגידול שלך יהיה השקעה טובה עבור המגדלים הרציניים ביותר .תוך זמן קצר,
אני מצפה לראות פלואורסצנטים קומפקטיים LED ,וגופי פלזמה משנים את פני הגידול הפנימי לנצח והופכים את הדברים להרבה פחות מסובכים
עבור כל העוסקים בגידול צמח קנביס " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

מה חולים צריכים לדעת כדי לגדל קנבוס?
"עבור כל מי שחדש בגידול קנבוס ,ספר או סרטון טוב בנושא הוא הכרח .פשוט עבור לאחד מפרסומי הקנאביס באינטרנט או קנה אחד מהפרסומים
האלה בחנות מקומית שבה אתה גר .בדרך כלל מגזינים אלה יגידו לך היכן זמינים ספרים טובים בנושא .המועדף האישי שלי הוא "התנ"ך של מגדל
התרופות בחוץ" מאת חורחה סרוונטס .בנוסף ,לאד רוזנטל ולרבים אחרים יש ספרים מצוינים בנושא זמינים.
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למי שרוצה ללמוד עוד על קנבוס והשימושים הרבים שלו ,אני ממליץ בחום לקרוא את ספרו של ג'ק הרר" ,הקיסר לא לובש בגדים" או לצפות
בסרטון של ג'ק "קיסר קנבוס".
לאחר מסע הגילוי הצמח הזה לקח אותי ,לא משנה מה הבעיה הרפואית שלך ,אני מרגיש אם התרופה הזו לא תעזור לך ,אז אני חושב שזה מאוד לא
סביר שתמצא משהו שימצא .יש לי סיבה טובה לקרוא לפלא הטבע הזה לצמח בעל אלף פרופילים רפואיים שונים .ברגע שתחווה את ההשפעות
הרפואיות של שמנים המיוצרים מזנים שונים ,תוכל להבין בדיוק למה אני מתכוון " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
ש :האם קוש האפגני הוא חומר מתאים לייצור שמן? הכנתי מעט שמן מרובעי רחוב והשתמשתי בו בשבועיים האחרונים כיוון שהיו לי בעיות שינה,
עכשיו אני ישן כמו תינוק ומתעורר מנוח היטב בבוקר .הבעיה היא שקשה להשיג דברים טובים בלונדון ,בגלל זה הזמנתי את  ,AKרק צריך את
דעתך עכשיו .הרבה תודות.
א .אני לא יכול באמת לקרוא בשם הזן .אם הוא חזק ועושה אותך ישנוני ,זה עשוי לייצר תרופות טובות .כידוע לך ,אנו ממליצים על הזנים החזקים
והמרגיעים ביותר (רצוי עם  THC 20%ויותר) והשמנים הטובים ביותר מיוצרים משילוב של כמה זנים רבי עוצמה ומרדימים ,כך שאנסה להזמין
מספר זנים מרגיעים אם בכלל אפשרי ,זה יהיה אידיאלי .אבל אפילו שמנים מסוג יחיד יכולים לעשות פלאים ,כל מה שאני אומר הוא שהשמנים
הטובים ביותר מיוצרים בדרך כלל משילוב של מספר זנים .איחוליםJB ,
"שלום ,הפנו אליך על ידי ידידי בובי  ...אני מטפלת/מגדלת ב RI -וגיליתי רק שאבי חולה בסרטן ,כך שבאופן טבעי הכנת שמן ריק סימפסון הפכה
לעדיפות .יש לי שאלה מהירה לגבי החומר המשמש לייצור השמן ...
האם זה תמיד חייב להיות אינדיקה דומיננטית? יש לי גישה להרבה חומר  +Aאבל רובו ככולו סאטיבה דומיננטי כיוון שאני לא ראש אינדי  ...דיזל
חמוץ בחוף המזרחי ,קמדוג ד ,קמדוג  ,4אחות קמדוג ,שיבוט סאטיבית של אוכמניות ,עוגיות סקאוט נערות OG ,קוש וכו ' ... .הכל נשען יותר לקשת
הסאטיבה  ...אוכל לשים את ידי על חומר דומיננטי יותר אם צריך  ...תודה לך על כל מה שאתה עושה " ...סם
 סאם ,אתה רוצה שהשמן יופק מהחומר המרגיע ביותר ,סטיבים ימריצו את המטופל יותר מדי ואין להם את השפעות הריפוי הנכונות שאנו מחפשים.אז בחרו את הניצנים המרגיעים ביותר ,הכינו כמה גרם שמן כדי שיוכל להתחיל את הטיפול ,והמשיכו לחפש את חומר ההתחלה הנכון .איחוליםJB ,
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האם ישנם זנים שאינם יעילים נגד סרטן?
"למזלנו ,אם השמן מיוצר כראוי מזנים מרגיעים ,נראה שהוא עובד היטב בטיפול בכל סוגי הסרטן .כפי שציינתי כבר ,אני בדרך כלל מייצר את השמן
הזה באמצעות זני אינדיקה חזקים אך צלבי סאטיבה דומיננטיים אינדיקה יכולים לעתים קרובות להניב גם תוצאות מצוינות " .ריק סימפסון ,קנבוס:
הצמח הרפואי ביותר
“אחרי שאיבדתי את אשתי מסרטן בגיל  ,35ואחי אחי מחכה להשתלת כבד בחמש השנים האחרונות בגלל סרטן ,חיפשתי  RSOבבתי מרקחת.
המחיר משתנה בין /$ 100גרם עד  30גרם במדינת וושינגטון .באחד המקומות שנקראו  RSOהיה השמן בעל  THC 7%רשע עם  CBDגבוה
יותר ,האם זה בכלל שווה את זה? זה היה השמן של  30גרם .שמן המאה גרם גרם היה מעל  ,90אני חושב ש  .92%-מהו האיזון המושלם בין
שלושת הכימיקלים הפסיכואקטיביים? " ע ֲָרבָ ה
הית ' ,ה RSO -הטוב ביותר הוא בסביבות  ,THC 95-98%בדרך כלל בסביבות  CBD 1%וחזק במיוחד ומרגיע ,עם דגש על המילים עוצמתיותומרגיעות (נעילת ספות ,זה חייב לגרום לך להיות ישנוני ורגוע מאוד בבליעה . .כאשר זה לא קורה ,נסה מנה נוספת ושמור את השמן הממריץ
לשימוש מקומי).
באשר לשמנים " CBDגבוהים" עם  ,THC 7%לפחות כעת אתה יודע מדוע אנו מתנגדים לשמנים כאלה  -רוב שמני ה CBD -הגבוהים המסופקים
כיום הם מילים נרדפות למה שאנו מכנים אשפה ,מכיוון שאנו יודעים את ההבדל בין ציונים גבוהים שמן ובעצם כל השאר.
באמת הכי טוב פשוט להכין שמן משלך במידת האפשר .קח את הניצן מהמכשירים ,קנה את הטוב ביותר שיש להם ,ואז תכין את השמן ,באמת אין
בזה כלום .אני עצמי לא הייתי קונה את השמן מאף אחד ,תמיד הייתי מכין לבד .אתה רוצה להיות בקרת האיכות שלך ,אתה לא רוצה להיות תלוי באף
אחד .אם אתה יכול להכין כוס קפה או מוחיטו ,אתה יכול להכין גם את השמןJB .

ִאחסּון
כמה זמן ניתן לאחסן את השמן?
"מניסיוני ,אין" תאריך לפני לפני "בנוגע לאחסון של תרופות קנבוס .ישנם שלושה דברים שיכולים להשפיע על עוצמתו של שמן קנבוס :אוויר ,אור
וחום .אני אומר לאנשים לאחסן את התרופה במקום קריר וחשוך ,אך היא אינה דורשת קירור .זה מטפל בכל בעיות הקשורות לאור וחום .באשר
לאוויר הגורם לקשיים ,השמן הוא שומן סמיך ,כך שאוויר אינו יכול להיכנס אליו ,ולכן ניתן לאחסן את השמן במשך עשרות שנים ועדיין לשמור על
עוצמתו.
מסיבות מעשיות ,אני בדרך כלל מספק את השמן במזרקים כדי להקל על המטופלים למדוד את המינונים שלהם ולמנוע זיהום .כדי לאחסן שמן לפרק
זמן ארוך ,הייתי מציע מיכל נירוסטה או בקבוק בצבע כהה עם מכסה הדוק .אם השמן מאוחסן כראוי ,אפשר להתעלם מהחשש מתאריך הייצור שלו
במשך זמן רב מאוד " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

האם יהיה טוב יותר או בטוח יותר לייצר את השמן באמצעות אלכוהול ברמת מזון?
"לעתים קרובות אנשים אומרים לי שהם מעדיפים לייצר את השמן באמצעות אלכוהול מדגנים .משום מה ,נראה שהם חושבים כי אלכוהול מדגנים
יהיה בטוח יותר לשימוש ,אך במציאות הוא עדיין רעל בדיוק כמו כל ממס אחר .אחת הבעיות העיקריות באלכוהול מדגנים היא שקשה מאוד למצוא
אלכוהול כזה שהוא  99או  100%טהור .ברוב המקרים ,קשה למצוא אלכוהול העולה על  % 95ובדרך כלל  % 5האחרים יהיו מים .מכיוון שמים
אלה קיימים ,הם הופכים את האלכוהול ליעיל פחות כממס ובסוף התהליך יישארו לא מעט מים בשמן אותם יש לאדות.
מניסיוני ,אינני רואה בשימוש באלכוהול תבואה בטוח יותר מאלכוהול איזופרופיל או נפטה קלה לייצור השמן .לא משנה איך תסתכלו על זה,
אלכוהול הוא רעל וכאשר אתם צורכים אלכוהול ,הוא מייצר רעל גבוה שמשפיע על המוטוריקה שלכם וזה ידוע כשיכור .אני לא אומר שלא ניתן
לייצר שמן ברמה גבוהה באמצעות אלכוהול מדגנים .במקום זאת ,אני אומר שעליך להיות מודע לכך שהחומר הזה אינו טוב או בטוח יותר מממסים
אחרים בהם השתמשתי ובמובנים מסוימים אינו פועל באותה מידה.
לעתים קרובות ,פונים אלי אנשים שרוצים לחלץ את השמן באמצעות חמאה או שמן זית וכו ' .לעתים קרובות ,הם שואלים אם אני חושב שמיצוי
שנעשה בצורה זו יפיק תרופה בעלת עוצמה דומה לתרופה שאני מייצר באמצעות השיטה שלי .התשובה היא לא .אני רואה בחילוץ שנעשה בדרך זו
פשוט צורות של תרופות קנבוס מוחלשות .לפי נפח ,אין שום אפשרות שתרופה המיוצרת כזו יכולה להיות בעלת עוצמה זהה לתרופה שאני מייצר.
אם היה לך סרטן חמור ,האם היית רוצה לטפל בו בתרופה כלשהי של קנבוס ,או שהיית משתמש במשהו האמיתי בטיפול שלך?
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האם ניתן להשתמש בשמן קנבוס יחד עם אלכוהול?
ראיתי אנשים רבים שהתחזקו מאוד על אלכוהול נרגעים מיד לאחר עישון ג'וינט .אין ספק שאלכוהול הוא אחד הדברים ההרסניים ביותר על הפלנטה
הזו ,אבל אנשים יהיו אנשים ורבים אוהבים את המשקאות שלהם .מניסיוננו ,נראה כי שמן קנבוס אינו מהווה סכנה לשתייה ואכן יכול לעתים קרובות
להקטין את צריכת החומר המזיק הזה .לעתים קרובות שתיינים כבדים שנטלו את הטיפול בשמן קנבוס בשל בעיותיהם הרפואיות מדווחים כי צמאם
לאלכוהול ירד מאוד ,וחלקם אף הפסיקו לשתות כליל " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

ממסים ושאריות ממסים בשמן
"במהלך השנים ,יצרו איתי קשר מספר רב של אנשים שחששו מהאפשרות שאפשר להשאיר שאריות ממסים בשמן המוגמר .מניסיוני ,אני מרגיש
שאין סכנה בצריכת שמן אם מתקיימים ההנחיות שהצגנו לייצור השמן כראוי .אני בולע את השמן הזה בעצמי במשך כעשר שנים ללא תופעות לוואי.
בנוסף ,הפכתי את השמן הזה לאלפי אנשים וקיבלתי מעט מאוד תלונות .אם למישהו יש בעיה עם טעם השמן ,זה לא נובע משאריות ממסים .במקום
זאת הסיבה היא הטרפנים הטבעיים ,שהשמן מכיל .לחלק מהשמנים יש מעט מאוד טעם בעוד שאחרים יכולים להיות בעלי טעם לא נעים ,אך למיטב
ידיעתי ממילא התרופה לא אמורה לטעום טוב ,כך שיש לי מעט דאגה לדברים כאלה.
בבדיקות מעבדה שבוצעו על השמנים שהפקתי לא נמצאו שאריות ממסים .זה נראה לי אבסורדי שמישהו ידאג לשאריות ממסים בשמן כשאתה שוקל
מה המערכת הרפואית מאכילה את הציבור .כימיקלים רעילים בכבד ,רעלים ,כימותרפיה ,קרינה ,חיסונים וכו ' .נראה לי שמי שחושש מהרעלה צריך
לדאוג הרבה יותר ממה שהמערכת הרפואית מספקת ,ולא משאריות מממס שהושחר לגמרי.
אם למישהו יש בעיות לקחת את השמן ,זה בדרך כלל בגלל ששימשו סאטיבה ממריצה לייצור החומר .בנוסף ,בעיות אחרות יכולות להתעורר אם
המטופל מנסה לקחת תרופות יחד עם הטיפול בשמן ,או אם הוא אינו משתמש בו בצורה הנכונה .במצב אידיאלי ,בני משפחה אחרים יכולים לקחת את
השמן יחד עם המטופל .זה יעזור להם להבין את השפעות השמן ואז הם לא היו דואגים כל כך מההשפעה שיש לו על המטופל .מכיוון שהם לא יודעים
למה לצפות עם השימוש בשמן ,בני משפחה נוטים לעתים קרובות להגיב יתר על המידה אם החולה בולע יותר מדי .אך ההשפעות ייעלמו תוך זמן
קצר והחולה יישאר ללא פגע .לכן ,אני חושב שבני משפחה אחרים צריכים לנסות גם את השמן במינונים קטנים,
לשמן קנבוס ברמה גבוהה יש את היכולת להחליף את השימוש ברוב התרופות ,אך כאשר מטופל מנסה לקחת תרופות יחד עם השמן ,לפעמים עלולות
להתעורר בעיות עקב האינטראקציות .רבים מהחומרים שהרופאים מספקים הם רעילים באופיים והשמן אינו אוהב נוכחות של דברים כאלה בגוף
המטופל .בדרך כלל ,זמן קצר לאחר שהמטופל מפסיק את השימוש בתרופות ,כל בעיות שהוא חווה פשוט נעלמות " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח
הרפואי ביותר
"נפתא הוא השם המסחרי של נפט ,לכן נסה לחפש כי לאתר לחיות מחמד יש שימושים תעשייתיים רבים ,מסיר שומנים לצביעה של מדללים ".אל
"זכור כי  THCו CBD -אינם קוטביים  ...וכלורופיל ו H2O -הוא קוטבי  ...אז השמן הטוב ביותר עשוי ממס לא קוטבי  ...הוא נקי  ...ללא
כלורופיל ".מיכאל
"חבר שלי לכימאי פישט לי את כל הסיפור והסביר לי מדוע נפטה עשויה להיות טובה יותר (אם כי הוא חושב שלא באופן משמעותי) :נפטה היא ממס
לא קוטבי ולכן היא מחלצת מולקולות לא קוטביות ביעילות וביעילות ( THCו  CBDהן בעצם מולקולות לא קוטביות) ומשאירות מולקולות
קוטביות.
אלכוהול איזופרופיל (ואתר לצורך העניין) הוא ממס קוטבי חלש ולכן הוא טוב מאוד למטרה זו ,אך אולי קצת פחות מנפטה  -מכיוון ש JB -אומר
שהם בדקו את שניהם ,ואלו היו חזקים יותר .עריכה :הו ,כן ,כמעט שכחתי :הוא גם אמר שאין חשש שנפטה (או איזו) יישאר במוצר הסופי אם תעקבו
אחר המתכון שסיפק ריק סימפסון (חבר שלי אמר שלא להשתמש בדלי פלסטיק ,עם זאת ,אבל זכוכית או נירוסטה) ואם אתם לא בטוחים ,פשוט עשו
מה ש JB -תמיד אומר לעשות  -הוסיפו מעט מים והכניסו לתנור כך שיתאדה לחלוטין .עם זאת ,הוא היה משתמש באלכוהול איזופרופיל ,כי אתה
בטוח שזה מה שהוא אמור להיות ” ...סנדרה

 סנדרה ,השיטה שריק הראה לעולם היא הבסיסית ביותר ,הלא פשוטה והמשתלמת ביותר .זה כמעט חסין מטיפים כאשר פועלים לפי ההוראות לT. - Glassזה טוב אבל זה נשבר ואתה לא רוצה שזה יקרה ,לעולם לא .נירוסטה זה בסדר ,כמובן iso 99.9% .עובד בסדר אבל עדיין היינו משתמשים
בנפטה אליפטית קלה בעצמנו ,בכל זמן אפשריJB .
“אני ממליץ גם שהכל יהיה קר ככל שתוכל לפני החילוץ .רוב הכניסו את האלכוהול ,הקנאביס ,המיכלים ,כל מה שקשור לחילוץ למקפיא למשך 24-
 48שעות .כך תקבל מוצר נקי בהרבה .התשואות שלך יהיו נמוכות יותר אך לא תזדקק ליותר .סליחה על כל שגיאות הקלדה או מילים חסרותMS ,
מבאס ואין לי תרופות ,חחח .תבורך ".צ'אק
 צ'אק ,ההקפאה טובה וטובה אבל אין צורך לעשות זאת כשאתה עובד עם ממיסים וחומר מוצא איכותי .בנוסף ,אנחנו לא אוהבים לקרר את הידיים,טמפרטורת החדר עובדת מצוין עבורנו ולא יהיו לנו בעיות עם דלקת פרקים לאחר כמה חודשים או שנים של הקפאת הניצן .בנוסף ,לעתים קרובות
השמן מיוצר במקומות שבהם אין מקפיאים מאות קילומטרים מסביב .אז כן ,אתה יכול להקפיא את זה אם אתה רוצה אבל לא היינו עושים זאת
בעצמנו.
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אני לא אוהב ירקות קפואים בעצמי ,אני נמנע מאכילתם בכל פעם שאפשר ,אז אני לא רואה למה לעשות חריג ולהקפיא את הירק שאני הכי אוהב
מכולם .אבל כן ,זה יכול לעזור כשאתה צריך להשתמש באלכוהול כדי לחלץ את השמן ,אז אני לא לגמרי נגד זה.
פשוט איננו משתמשים באלכוהול כממס בעצמנו (או יותר טוב :הוא אינו ממס לבחירתנו הראשונה) ,אינני רואה סיבה אחת מדוע עלי לשלם למדינה
מס נוסף עבור ממס יתאדה בכל מקרה (אלא אם כן אתה משתמש בדומם ,מה שהיינו עושים בכל פעם שאפשר) .אני יכול לקנות ליטר נפטה קלה בכ -
 4 - 3דולרים ,ליטר  99%אלכוהול יעלה פי חמישה יותר וזה ייצור פחות שמן ושסביר להניח ששמן זה לא יהיה טוב כמו נפט קלה או  99.9נעשה
שימוש ב .iso % -בנוסף תקבל פחות שמן.
אז היכן בדיוק היתרון בשימוש באלכוהול כממס? אני לא יכול לראות סיבה רציונלית אחת מדוע יש להעדיף אלכוהול על פני נפטה אליפטית אור
טהור רותח ,כלומר כשחושבים כי אין בשמן שאריות ממסים שצריך לדאוג להם כאשר השמן ייוצר כראוי .כאשר הוא אינו מיוצר כראוי ,יתכן שיש
שאריות ממס בשמן .אבל אל תאשימו אותנו בשמנים שלא הופקו כראוי ,אנחנו באמת לא יכולים להיות אחראים לחוסר איכות השמנים המסופקים על
ידי אחרים .זה פשוט כמו זהJB” .
"הסבר פשוט מאוד לשאלה שלא נגמרת  ...אני אישית השתמשתי בנפטה  ...אלכוהול איזו  ...ובוטאן לייצור שמן  ...והרבה הכי טוב  ...הכי נקי ...
הכי חזק  ...והכי טוב לטעום שמן היה מהנפטה  ...אני לא מבין מה אנשים לא אוהבים  ...לא נשאר בכלל דלק כשנעשים כראוי  ...ונראה שהנפטה
מתפשטת יותר מהצמחים  ...זה עושה את זה הרבה מהר יותר  ...שמן נקי יותר ( ...זהב) ” ...פיטר
"נפטה קלה היא השבר הרותח בין  C (86 ° F) ° 30ל C (194 ° F) ° 90 -ומורכב ממולקולות עם  5-6אטומי פחמן .נפטה כבדה רותחת בין 90
 C (194 ° F) °ל  C (392 ° F) ° 200ומורכבת ממולקולות עם  12 - 6פחמנים.
נפתא משמשת בעיקר כמזון לייצור בנזין בעל אוקטן גבוה (באמצעות תהליך הרפורמה הקטליטי) .הוא משמש גם בתעשיית כריית הביטומן כמדלל,
בתעשייה הפטרוכימית לייצור אולפינים בפצפוצי קיטור ,ובתעשייה הכימית ליישומי ממסים (ניקוי) .המוצרים הנפוצים המיוצרים איתו כוללים נוזל
מצית ,דלק לתנורי מחנות וכמה ממסים לניקוי" .
“לנפתא יש את הנוסחה הכימית של  .CnH2n+2לנפטה קלה יש אטום של  5ו/או  6פחמן ,שמסתכם ב C5H12 -ו ,C6H14 -המכונים גם פנטאן
והקסאן .אז מה שאתה מחפש הוא נפטה שהיא תערובת של פנטאן והקסאן בלבד .ווטר
"רק רציתי לפרסם משהו על ממסים .הלכתי לחבר שלי בעל מספר דוקטורט ותואר שני בכימיה ושאלתי אותו מה אני יכול לעשות כדי להסיר את
הנפטה מהשמן .לדבריו" ,קח  5מ"ל של אלכוהול איזופרופיל וערבב אותו לאחר שהפסיק לבעבע בפעם האחרונה .הוא יתאדה וייקח איתו את הנפטה.
ממס רעיל הופך אז לממס לא רעיל .זה לא שמי האמיתי ,חבל שאני לא יכול להשתמש בחשבון האמיתי שלי מחשש שיפטרו אותי או ישכירו אותי
כאחות ” .בובי
"כדי למצוא את נפת'ה בבריטניה ,חפש" ניגוב פנלים "או" ניגוב לוח מהיר " .זהו מוצר המשמש לתיקון עבודות גוף לרכב ,לניקוי המתכת ולא
להשאיר שאריות .הקושי הוא למצוא רשימה מפורטת של המרכיבים המדויקים מכיוון שהם יכולים להשתנות 99.9% .איזופרופנול אמור להיות קל
למצוא " .אמ
"ריק סימפסון ,עקבנו אחר התהליך שלך באמצעות  VM&P Naphthaוהכל הלך לפי התוכנית למעט הזוגות הראשונות של המזרקים שיצאו קצת
יותר נוזלים ממה שציפינו .הוספתי כמה טיפות מים וניסיתי שוב ונראה שזה בסדר .הדאגה/שאלה היחידה שלי היא הטעם .עדיין יש לזה טעם של
ממס .האם זה בסדר או שאני צריך לעשות עוד משהו? מקבל זה ישן כ 12 -שעות בכל פעם שהוא לוקח את השמן .האם זה בערך עד שהוא יפתח
סובלנות? כל עזרה מוערכת מאוד " .פמלה
 נראה ש VM&P -אינו ממס טוב (אם כי מספר  MSDSאומר שהוא צריך להיות אותו חומר כמו שהיינו רוצים להשתמש בו) .נראה כי מדוברבנפטה כבדה ונדמה כי היא אינה רותחת לגמרי ונראה שהיא דורשת טיפול נוסף.
הייתי מוסיף מעט מים ומכניס לתנור חשמלי המוגדר ל  130-מעלות צלזיוס למשך כמה שעות ,אולי למשך הלילה ,או עד שהממס נעלם לגמרי ,יש
האומרים שלוקח עד ארבעה ימים להסיר את שאריות הממס . .לא צריך להיות טעם לוואי ממס אם השמן מיוצר כראוי והשמן לא צריך להיות נוזלי,
הוא צריך להיות יותר כמו גריז .וודא שהשמן אכן מסונן כהלכה ,שכן שאריות ממסים נוטות להידבק לחומרים צמחיים.
כל שעליך לעשות הוא לבצע בדיקת אצבע עם הממס שאתה רוצה להשתמש בו .טובלים בו את האצבע ובודקים אם היא מתאדה לחלוטין תוך 30
שניות או מהר יותר .ככל שהוא מתאדה מהר יותר מבלי להשאיר סרט ,כך ייטב.
אם אינך יכול להשיג נפטה אליפטית קלה טהורה (נקראת גם בנזין באירופה ,בקשי מספר  .CAS 64742-49-0היא נמכרת בשמות רבים ושונים.
היא לא הסוג המשמש כדלק במכוניות אלא הסוג המשמש כ ממס או מדלל צבע או מסיר שומנים) ,הייתי הולך על אלכוהול איזופרופיל של  99%או
אפילו טוב יותר של  - 99.9%נראה שאפשר למצוא אותו כמעט בכל מקום בעולם.
כרגע אנו מעדיפים נפט אליפטית קלה (רותחת נמוכה ,מיומנת) ,אולם היא מייצרת שמנים טובים וחזקים יותר מרוב הממסים האחרים הנמצאים
בשימוש כיום .ככל שפחות חומרים צמחיים וכלורופיל בשמן כך הוא פועל כתרופה טוב יותר ,כך הטעם שלו טוב יותר והוא חזק יותר .כל הטריק הוא
עד כמה השמן חזק ומרגיע .כמה שיותר חזק ומרגיע כך ייטבJB .
"הנפטה הנכונה לא נמכרת בארה"ב לא בטרקטור אספקה או הום דיפו או לואס או אפילו שרווין וויליאמס .זה עדיין נמכר בקנדה .יש לי חבר שאכן
מזקק אותו ל  100-מעלות צלזיוס וחוסך את מה שממיס יורד ,לשימוש להכנת שמן " .סטיב

26

תרופה לסרטן :פרוטוקול RICK SIMPSON

"אם אתה גר בארה"ב אז לא תקבל את הנפטה הנכונה ,לא ניתן לסמוך על כל הנפטה המיוצרת בארה"ב בגלל הרגולציה הרופפת על מרכיבים בסוג
כזה של ממסים .לעולם לא תקבל נפטה טהורה בארה"ב ,אפילו ה VM&P -יכול להיות לגמרי לא עקבי מבקבוק אחד למשנהו ואפילו לא מתפרסם
כטהור .בקנדה הם מכינים נפטה טהורה וזה הממס הטוב ביותר לשימוש בהשוואה ל ISO -או אלכוהול גרעיני ,אל תעשה טעות ענקית ותבזבז
תרופות או אפילו גרוע מכך תחמיר את עצמך או מישהו אחר עוד יותר על ידי שימוש בממס הלא נכון .הזהירו שהנפטה בארה"ב אפילו תכין שמן
שנראה לגמרי כמו שצריך אבל יגרום לכם להיות חולים מאודִ " .מרדָ ף
העובדה שנפטה אליפטית טהורה לא נמכרת בכל מקום בארה"ב לא אומרת שנפטה אליפטית טהורה עם מספר  CAS 64742-49-0ונקודת רתיחהסביב  C ° 60-80אינה קיימת או שהיא קיימת לא מייצרים שמן טוב יותר מרוב הממסים האחרים ,בשימוש נכון .אם אינך יכול להשיג נפטה אור
טהור 99% ,או אפילו טוב יותר  99.9%אלכוהול איזופרופיל תהיה הבחירה השנייה שלנו.
אבל עדיין לא הייתי מוותר  -נפטה קלה (בנזן) או ממסים דומים משמשים להפקת שמנים מצמחים ,אז הייתי בודק עם יצרני שמן צמחי ורואה במה הם
משתמשים .היכן שאני גר באירופה ,אני יכול לקנות את הממס כמעט בכל חנות חומרה או צבע ,זהו אחד הנוזלים הטכניים הנפוצים ביותר שאני זוכר
מילדותי ,השתמשנו בו לשמנת שרשראות אופניים וכו ' ,ולמעשה לכולם היה בקבוק מזה בבית .אז כל הוויכוח הבלתי נגמר הזה על ממסים נראה לי
קצת מגוחך .כשאתה משתמש בנפטת האור הנכונה ,אין שאריות ממסים שצריך לדאוג לגביהן ,אולי כמה עמודים לדקה ,בדיוק כמו ברוב השמנים
הצמחיים הזולים המיוצרים לעתים קרובות כמעט עם אותו ממס כמו מה שאנחנו ממליציםJB .
“נפטה אליפטית קלה עבדה נהדר היה טעים ,בלי שמץ ממס נשאר בשמן שלי .אם תעקוב אחר ההוראות של ריקס עד האות לא אמורות להיות לך
בעיות " .ריק
“ישנן  2קטגוריות עיקריות של נפטה  -קלות וכבדות .נפטה קלה אינה מכילה בנזן ,לשם כך התכוונה ריינה (לא הקסאן) .אמנם לא הייתי ממליץ
אפילו על נפטה בהירה ,אלא אם כן ניתן לבדוק את תמצית הקנאביס לאחר ייצורה עבור שאריות נפטה ,אך ניתן להשתמש בה אם זה כל מה שאתה
יכול להשיג עבור ממס .המפתח הוא לוודא שאתה מרתיח את התמצית למצב שומן סמיך  -בשלב זה רוב הנפטה צריכה להיעלם .שימוש בציוד זיקוק
הוא הדרך להכין את השמן הטהור ביותר ללא ממס ,אך מעבר ליכולת של אנשים ממוצעים ביותר .מקווה שזה עוזר " .סימן
"ריינה ,אני לא מתכוון להתווכח איתך .מתוך ויקיפדיה" :אתר נפט ,למרות המילה הנרדפת שלו לבנזין ,אסור לבלבל עם בנזן או בנזין ,וגם לא לבלבל
אותו עם בנזין אם כי בשפות רבות קוראים לזה בשם שמקורו בבנזין ,למשל" בנזין "(גרמנית) או" בנזינה "(איטלקית) .אתר נפט הוא תערובת של
אלקנים ,למשל פנטאן ,הקסאן והפטן ,ואילו בנזן הוא פחמימן מחזורי וארומטי .C6H6 ,באופן דומה ,אין לבלבל בין אתר נפט לבין סוג התרכובות
האורגניות הנקראות אתרים ,המכילות את הקבוצה הפונקציונלית  .' RO-Rהרקע שלי הוא מיקרוביולוגיה  -שבה למדתי כימיה אורגנית ,קצת
ביוכימיה  /קצת כימיה אנאורגנית  ...אני בהחלט לא יודע הכל ,אבל אני יודע מעט .נפטה קלה אינה מכילה בנזן  -נקודה .אני אתעלם מההערה שלך,
"זה יהיה לטובת כולם אם לא תעלה טענות מחוץ לנתונים מדעיים ".סימן
"מה היית רוצה לתת לאביך? הטוב שבטוב או משהו שנראה דומה אבל פשוט אין לו את האפקטים הנכונים? כאשר אתה מכין את התרופה בהתאם
להוראות ריק ,הסיכוי לכישלון במהלך הטיפול נמוך מאוד .כאשר אתה מייצר את השמן על פי הוראות "מומחים ומדענים" ,אתה מייצר מוצר אחר.
ובהתבסס על הניסיון שלנו ,זה אולי לא יעשה את העבודה כמו גם את מה שאנחנו ממליצים.
אז אתה רוצה שאני אסתום את הפה ונותן להם לספק אשפה ברמה נמוכה? או שאתה מעדיף ללמוד ממני/מאיתנו ולדעת איך לעשות את זה נכון כדי
שיהיו לך אותן תוצאות שהמטופלים שלנו מדברים עליהן? ” JB
"אני משתמש באלכוהול איזופרופיל של  ,99%זה מה שהיה הכי זמין לי .אני משתמש בקרם של ניצני היבול שלי ,גדל  100%אורגני וללא חומרי
הדברה ,מטופח היטב ויבש בעצמות .אני מערבב אותו עם זני אינדיקה מרובים .טיפלתי בחולה עם לימפומה של הודג'קין ,הוא היה בשלב  4ותוך 6
חודשים לאחר נטילת השמן לפי ההוראות ,הוא כעת נטול סרטן !! תודה לך ריק סימפסון על ההקרבות שהפכת כדי להפוך את המידע הזה לזמין
לכולם! רק לאחרונה פנה אלי עוד חולה סרטן שלב  4לקבלת עזרה ,יש לו גידול באחת מהכליות שלו שאינו ניתן לפעולה .מתפלל לקבל שתי תרופות
מאושרות ברציפות .אלוהים יברך אתכם את ריק סימפסון וג'יי.בי ,המשיכו להפיץ את הבשורה ולחנך אנשים על שמן ההמפ המרפא הנפלא הזה" .

GrowGoddess
ערבוב מספר זנים הוא תמיד רעיון טוב .תסתכל על זה בפשטות ,אתה לא יודע למה בדיוק זן מסוים טוב ,אז כשאתה מערבב כמה זנים אתה מקבל
אפקט שטיח הרבה יותר טוב .בנוסף שמנים כאלה יקחו אותך הרבה יותר גבוה  -מי שמעשן סיר "בילוי" יידע על מה אני מדבר .תארו לעצמכם לשבת
עם החברים שלכם ולראות שכל אחד יציג את הניצן הטוב ביותר שיש להם .תוך כמה שעות לא תוכל לעשות הרבה .וזאת האפקט הדרוש לך
לתוצאות הטובות ביותר ,אז שוב ,ערבוב הזנים הוא הדרך הטובה ביותר .איחולי תודה ותודה לך ,GrowGoddess ,אני תמיד שמח לשמוע על
אנשים שפשוט עוקבים אחר ההנחיות ומקבלים את התוצאות שעליהן אנו מדבריםJB .
“היי  ,JBיש לי בעיה עם תנור האורז החשמלי ,כל מה שראיתי יורד ל  ,C ° 100הסתכלתי על כל המותגים בשוק ולכל מה שיש להם יש תרמוסטט
טּורה .מה אתה ממליץ?" כריסטינה
שנכבה כשהתוכן מגיע טֶ מּפֶ ָר ָ
 כריסטינה ,מה בדיוק הבעיה? אתה תמיד יכול להכניס את השמן לתנור חשמלי המוגדר על  130מעלות צלזיוס ולהשאיר אותו שם כשעה ולפזראותו כךJB .
"כשהטמפרטורה מגיעה ל  100-מעלות צלזיוס ,סיר האורז החשמלי נכבה! הממס אינו מגיע לטמפרטורה של  110מעלות צלזיוס .כריסטינה
 הממס לא באמת יכול להגיע לטמפרטורה הזו מכיוון שהוא היה רותח ,אני חושב .ממשיכים להרתיח את הממס עד שהסיר יכבה בפעם הראשונה(הוסיפו כמה טיפות מים למנה האחרונה) .לאחר מכן תן לו להתקרר והפעל אותו שוב .זה כל מה שאנחנו עושיםJB .
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“נדלק שוב ותן לרתיחה עד שהוא חוזר? ואז נכבה והשמן כבר נגמר? " כריסטינה
 הפעל את סיר האורז ,הרתיח עד שהוא נעצר בפעם הראשונה ,ולאחר מכן המתן חמש דקות עד שהוא מתקרר ,הפעל אותו שוב והמתן עד שהואנכבה בפעם השנייה .לאחר מכן שופכים את השמן בכוס נירוסטה ומכניסים לתנור שהוגדר על  130מעלות צלזיוס למשך שעה והשמן שלכם מוכן.

JB
תודה  ,JBהצלת את חיי .כריסטינה
"אתה נושם את הנפטה כשאתה מייצר את השמן .אתה נושם רעל כשאתה עושה את זה ככה .אם אתה יכול להריח את זה ,אתה כבר מת .הרחתי ריח
של דלק ממחנה קולמן ,דלק מציפו ,ונפטה המשמשים בחלק ניקיון ויישומים תעשייתיים מאות פעמים בחיי  ...עדיין לא מת .חחח.
ברצינות  ...אם אתה משתמש בממס טהור (ללא תוספים) ,ומרתיח את הממס כראוי עם קצת מים שיש להם נקודת רתיחה גבוהה יותר בסוף ,בין אם
זה איזו ,אלכוהול או נפטה ,אתה תקבל את זה הכל יצא .אתה בולע הרבה יותר נפטה ששואבת את הגז שלך במכונית שלך במשך שנה יותר מאשר
היית מקבל משימוש של כל החיים בשמן מיוצר כראוי " .מתיו
"היי ריק (או אלה שקראו את הדואר הזה) ,קודם כל אני רוצה להגיד לך שאתה עושה עבודה נהדרת בקידום המכשפה הזו נראה תרופה נפלאה לכל
כך הרבה! אני גר בנורבגיה ויש לי אבחנה של מחלת קרוהן .יש לי גם חבר קרוב מאוד שחולה בסרטן שהרופאים הפסיקו לטפל בו כי אין מה לעשות.
אני רוצה לנסות את השמן בשני התנאים האלה.
יש לי שאלה לגבי הכנת שמן .כאן בנורבגיה קשה מאוד למצוא נפטה טהורה (לפחות לאחר הניסיון שלי) ולכן אני מחפש חלופות טובות .לפני כמה
שנים קניתי "חולץ דבורי דבש" (צילינדר שאתה ממלא בעשבי תיבול יבשים ועושה שימוש בגז בוטאן כדי לחלץ את השמן) .האם זה טוב בדיוק כמו
בישול השמן עם נפטה?
ואיך זה משתמש ברוח? מה מכיל מעל  90%אלכוהול? יש לי כמה חברים שעושים את הרוח שלהם וזה לא אופציה מאוד יקרה בשבילי להתאפק.
האם זה טוב יותר מבוטאן? עישנתי את "מיצוי הדבש" כשעשיתי אותו בפעם הקודמת ,ותהיתי אם התרופה הטובה שלו לשני המצבים האלה אני
מזכיר אם אני אוכלת אותו .אם לא בוטאן או אלכוהול הם אופציה טובה  -האם אתה יכול להמליץ על כמה אפשרויות אחרות שאולי אתה יודע שקל
להשיג אותן בנורבגיה או בשבדיה? תודה רבה! אני ממש מצפה לנסות את השמן על המחלה שלי .בברכה ,הנרי "
"הנרי היקר ,אין לי ניסיון בהפקת דבורי דבש אבל אני לא מרגיש שהשיטה הזו תהיה יעילה כמו השיטות בהן אני משתמש .ייצור השמן כפי שאני
עושה מחמם את השמן לטמפרטורה שמפחיתה את המוצר המוגמר כדי שהשמן יהיה חזק ככל האפשר .תהליך חימום זה מסובב את המולקולות למצב
דלתא  9מה שהופך את השמן לחזק יותר .אם אתה מתקשה למצוא את הממס הנכון תוכל לנסות אצטון .מעולם לא ניסיתי בעצמי אצטון לייצר את
השמן אבל אני לא רואה סיבה שאצטון לא יעבוד כמו אלכוהול או נפטה כדי לייצר את התרופה .אתה אמור להיות מסוגל לקבל נפטה אליפטית קלה
מחנויות המספקות צבע מכיוון שהן בדרך כלל מוכרות נפט כמדלל צבע.
שמן מיוצר כראוי צריך לדאוג לבעיות שלך וגם לתת לחבר שלך הסרטן סיכוי לשרוד .אלכוהול שהוא  90%יהיה ממס פחות יעיל שכן  10%האחרים
הם בדרך כלל מים ובמהלך תהליך הגמר יהיו לכם הרבה עודפי מים להתאדות .הברכות הטובות ביותר ,ריק סימפסון ”
"דקרבוקסילציה נכונה היא חלק חשוב מאוד בייצור שמן מושלם כי הצמח הגולמי אינו מספק דלתא  THC-9טהור ול  CBDבמקום זאת יש חומצות
המשמעות  THCAו . CBDA -כדי להסיר את קבוצת הקרבוקסיל ,חימום הוא הנוהל .עשו זאת בזהירות רבה כדי לא לשרוף את המולקולות
המוערכות שלכם .מצאתי בכתב העת  Journal of Chromatographyהערה טובה שאמורה להיות הטמפרטורה והזמן הדרושים לחימום השמן,
כי תלוי בסיר האורז ייתכן שהטמפ 'לא מספיקה .אז מומלץ לחמם את השמן למשך  27דקות לפחות בדקה 122 .מעלות צלזיוס .בדוק תמיד את
טמפרטורת צלחת החימום שלך עם מכשיר מדידה דיגיטלי כדי להימנע מחממת יתר של השמן .בטבלה למטה רואים את נקודות הרתיחה של
הקנבינואידים העיקריים אליהם לעולם לא כדאי להגיע אחרת מבשלים אותם .אני גם מציין שזה נכון מה שריק אמר כל הזמן בסרטונים שלו לא
מחמם את השמן אבל חום נחוץ להכנת שמן הריפוי .טמפרטורה של מינימום  106.2מעלות צלזיוס נחוצה לתהליך  decarboxylationהנכון לאורך
הזמן שצוין בתרשים סביב שעה .אם לשמן שלך יש רק את הצורה החומצית של  THCAו CBDA -הוא לא כל כך יעיל מכיוון שהחומצות לא
מתאימות טוב מאוד לקולטני  CB1ו . CB2 -אז דאג שאתה עושה את זה בצורה הנכונה כי מה שריק אמר נכון ,רק השמן המיוצר הכי טוב יכול
לעשות את העבודה כשהחיים תלויים בו )…( .אם לשמן שלך יש רק את הצורה החומצית של  THCAו CBDA -הוא לא כל כך יעיל מכיוון
שהחומצות לא מתאימות טוב מאוד לקולטני  CB1ו .CB2 -אז דאג שאתה עושה את זה בצורה הנכונה כי מה שריק אמר נכון ,רק השמן המיוצר הכי
טוב יכול לעשות את העבודה כשהחיים תלויים בו )…( .אם לשמן שלך יש רק את הצורה החומצית של  THCAו CBDA -הוא לא כל כך יעיל
מכיוון שהחומצות לא מתאימות טוב מאוד לקולטני  CB1ו . CB2 -אז דאג שאתה עושה את זה בצורה הנכונה כי מה שריק אמר נכון ,רק השמן
המיוצר הכי טוב יכול לעשות את העבודה כשהחיים תלויים בו)…( .
כן ,תסתכל ותפרש את תרשים המדע הזה כדי להבין שתהליך  decarboxylationפועל כל הזמן שאתה מחמם את תערובת נוזלי הממס
הקנבינואידים בסיר האורז .אז הגרפים מראים שמדובר בהרבה להביא את הטמפרטורה ל  130 -מעלות צלזיוס מספיק זמן כדי לקבל את
הדקרבוקסילציה המרבית .הכל שאלה של טמפרטורה וזמן להגיע לרמות הטובות ביותר.
אם אתה משתמש במכשיר למדידת טמפרטורה דיגיטלית ושם אותו בתחתית הכיריים במהלך כל התהליך כדי לאדות את הממס של ,אתה רואה שרק
בשלב המאוחר של התהליך כאשר טיפות המים נכנסות לגמר בסוף כיריים ,הטמפ 'מגיעה סביב  100-110מעלות צלזיוס .אך הזמן בטווח זה לרוב
אינו מספיק זמן לכל תהליך הדקרבוקסילציה .לאחר מכן מחממים את השמן בסיר פלדה זעיר על צלחת חימום למשך זמן רב יותר .כל כך הרבה זמן
ללא פעילות (אין יותר בועות גז) אתה מחמם ומחכה .לשלוט על הטמפרטורה ועדיף לא לעלות מעל  130מעלות צלזיוס למשך כחצי שעה .זכור כי ל-
 THCיש נקודת רתיחה של  157מעלות צלזיוס .אז נא לא להסתכן בחימום יתר ,אחרת הקנבינואידים המבוקשים שלך יתאדו ויתרוחפו משם ...
28

תרופה לסרטן :פרוטוקול RICK SIMPSON

בליבה לא חשוב לקבל את כמות השיא של  ,decarboxylationכל כך הרבה זמן מאוחר יותר אתה מקבל מספיק שמן בגוף שלך .מעניין הוא הערך
של גרם אחד ליום או יותר שכדאי לקחת .כמובן כמה שמן אתה צריך תלוי בכמה  delta9THCבאמת נמצא בשמן  -כלומר כמה יעיל היה
הדקרבוקסילציה .אם תעקוב אחר המלצת ריקס ותוודא שהשמן מחומם מספיק זמן עד  130מעלות צלזיוס  -הכל יהיה בסדר .זה בלתי תלוי באיזה
ממס אתה משתמש ” .סטפן
"היי  , JBמצאתי את הנפתא הזה באזור שלי ( ...קישור) לא כתוב נפת אור  ...האם זה עדיין יעבוד? שוב תודה על כל העזרה והמידע העל! ”
 זה צריך להיות נפט אליפטי קל -בדוק את  MSDSכדי לראות אם מדובר בנפטה קלה טהורה ללא תוספים) ,שליט באוסטרליה ,בנזין (טכני אותעשייתי) באירופה (בנזין ,לא בנזן ,ולא הסוג המשמש כ דלק במכוניות) .הוא נמכר בשמות רבים ושונים .הוא משמש כדילל צבע ,ממס ,מסיר
שומנים ,הוא היה ממס ביתי נפוץ מאוד או מסיר שומן טקסטיל ,הוא יכול לשמש גם כנוזל מצית וכו 'נקודת רתיחה בסביבות  ,C ° 60-80ככל
שהנמוך יותר טוב יותר .
למרוח מעט על צלחת פטרי נקייה או לטבול בה את האצבע ואם היא מתאדה תוך שלושים שניות ולא משאירה שאריות שמנוניות ,זה אמור להיות
בסדר לשימוש .יש הרבה ספקים ,אני לא יכול להגיד לך איזה מהם הוא הטוב ביותר או מה היינו ממליצים כרגע ,ולכן אנו מספקים רק הוראות
כלליות.
מספר  , CAS 64742-49-0תזקיק נפט טהור ,ללא תוספים ,במידת האפשר ,ונקודת הרתיחה צריכה להיות נמוכה ככל האפשר .רוב בתי הזיקוק
מייצרים אותו ,פשוט שאל אותם מה הם היו ממליצים לתמציות צמחים.
האפשרות השנייה היא  99%או  99.99%אלכוהול איזופרופיל או האלכוהול היקר מאוד ב 99% -מזון .אלכוהול איזופרופיל ואלכוהול בדרגת מזון
אינם יעילים כמו ממס כמו נפטה ,והם מפשיטים יותר חומרים צמחיים וכלורופיל בשמן ,מה שהופך אותו פחות חזק וטוב טעם ,לכן אנו ממליצים
להשתמש בנפטה תמיד כאשר הדבר אפשרי/זמין .איחולים” JB ,
ש .ריק ,במקסיקו "נפטה" היא רק אחד מכמה שמות מוצרים מסוג נפטה .על מנת להימנע מטעות קטלנית ,האם במקרה יהיה לך השם המדעי של
"הנפטה" שבה אתה משתמש ,בבקשה?
א .חפש נפטה בהירה וטהורה ללא מרכיבים נוספים .זה בעצם זהה לדלק של קולמן שתוכלו לראות בתמונה למטה ,אבל חפשו נפטה ללא תוספים נגד
חלודה המתווספים לדלק של קולמן.
אם אתה מגלה שנפטה אליפטית קלה אסורה במדינה שלך (מה שהיה למשל בהונדורס) ,חפש  99%או טוב יותר  99.9%אלכוהול איזופרופיל ,זה
אמור להיות קל לאתר 99% .אלכוהול הוא הממס השלישי שהיינו משתמשים בו ,אך היינו עושים כל מה שאפשר כדי להימנע משימוש בו מכיוון
שהוא מפשיט יותר מדי כלורופיל וחומרים צמחיים לא רצויים אחרים .חלק אוהבים להקפיא את הממס וחומר ההתחלה כשהם משתמשים באלכוהול
איזופרופיל או אלכוהול כממס .אנו באופן אישי איננו משתמשים בממסים אלה אלא אם כן אנו חייבים ואיננו אוהבים להוציא ידיים קפואות ,כך
שלמעשה איננו מקדמים את הקפאתו ,אך יש האומרים שזה עוזר לשפר את איכות השמן .כאשר אתה משתמש בנפטה אור טהורה שאינה קוטבית עם
נקודת רתיחה נמוכה ,אינך צריך להקפיא דבר ועדיין תקבל מוצר טוב אם תעקוב אחר ההוראותJB .
"היי  , JBמה אם יש אלרגיה לשימוש בנפת? יש לנו בן משפחה שיש לו תגובות אלרגיות קשות לכל דבר קטן ,במיוחד ממסים .אנחנו רוצים להכין לה
שמן אבל צריך להשתמש בממס אורגני .חשבנו להכין "אור ירקות" אורגני שזוקק מספר פעמים כדי לזכות בטוהר אבל מה דעתכם בנושא? מה
ההמלצה שלך לאלרגים קשים לכל כך הרבה? היא לא יכולה לקחת תרופות כלל כיוון שהיא אלרגית לחומרים המחייבים ,היא סובלת כל כך בגלל
האלרגיות שלה לכל דבר .תודה מראש!" שרה
 ובכן ,אתה יכול להשתמש ב  99% -אלכוהול ,מעולם לא אמרנו שאתה לא יכול .רק מניסיוננו שמנים המיוצרים עם ממסים לא קוטביים הם מעטיותר חזקים ובדרך כלל מכילים פחות חומרים צמחיים .חלק מקפיאים את האלכוהול והניצן לפני העיבוד כדי לקבל שמן שהוא יותר ענברי .אז אני
מניח שזו הדרך ללכת בשבילך ,שרה.

שמן  THCגבוה או  CBDגבוה?
"אני די מבולבל .לחבר שלי יש סרטן כליות שלב  4וסרטן בריאות .האם עדיף לתת שמן  CBDגבוה או שמן  ?THCלשמן ה CBD -יש רק זכר ל-
 ?THCקיבלתי לו שפופרת של עשרה גרם ויש לה  CBD 18%ופחות מ  .THC 1%-האם אני מתייחס לזה בצורה הלא נכונה? "ריצ'רד
מייקס :כן זה לא זה ,אתה צריך לקבל את ה RSO -האמיתי.
 THC 95-98%זה לא  , CBD 18%נכון? ספר למי שסיפק לך את זה שיפסיק לעשות את זה .ההייפ השיווקי הגבוה של  CBDיהרוג הרבהחולים תמימים כפי שזה נראה ,זה עצוב .למה הם לא יכולים פשוט לעקוב אחר ההוראות שבאמת עובדות? השימוש בשמנים  CBDגבוהים מאוד ,הם
לא עובדים כל כך טוב אפילו במצבי עור ,אני באמת לא מבין למה כולם כל כך מתלהבים מהשטויות של  .CBDכן ,גם זו תרופה עוצמתית ,אך
השימושים שלה מוגבלים רק בהשוואה ל RSO -האמיתי.
 , THC, 1-2% CBD 95-98%חזק מאוד ומרגיע ואופורי; זה השמן הטוב ביותר שלך וזה מה שיעבוד הכי טוב .נסה זאת תחילה .כשתעשה זאת,
לא תיגע או תתקרב לשמן ה CBD -הגבוה הזה ותדע את ההבדל ואף אחד לא יפריע לך RSO .תחילהJB .
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"אני מאוד נהנה מהדף הזה ומהמידע שאני יכול ללמוד ממנו .עם זאת ,זה כל כך מאכזב לשמוע קנבינואידים אחרים מלבד  THCשמונח כמשני.
הילדה הזו ,והוריה ,אינם רואים ב CBD -משני .זה נתן לה חיים .לא ה THC -שעשה זאת ,היה ה .CBD -בבקשה תפסיק להתעסק עם הכל .אתה
מרתיע אנשים מלנסות זנים גבוהים של  CBDכאשר הם באמת יכולים להיעזר בכך .ה THC -הגבוה הוא לא התשובה להכל ובגלל זה יש יותר
מקנבינואיד אחד בתוך הצמח " .טינה
" JBהשיב על סרטן הריאות ,לא על תסמונת  ,Dravetאף אחד לא מתחרפן על כלום .לגבי סרטן דיווחי המטופלים והמחקרים המדעיים מצביעים על
כך ש THC -הורג את הסרטן .ישנם כמה מחקרים שאומרים כי  CBDמועיל לסוגי סרטן מסוימים אך מעטים בהשוואה למחקרים שנעשו עם
 .THCעכשיו התקפים ועוד כמה מצבים  CBDגבוה זה מה שאתה מחפש ” .קלין
 קלין וטינה ,השמנים בהם אנו משתמשים עובדים גם על התקפים .וחולים היו מקבלים תוצאות טובות לאין ערוך אם היו משתמשים בדבר האמיתיומנסים לרפא את הסיבה ולא רק את התסמינים.
אני לא מוריד  , CBDזו תרופה עוצמתית בפני עצמה ,ולדעתי היא מצוינת במסטיק לילדים וכו ' ,למשל .אבל אם אתה רוצה את הכוח האמיתי ,אתה
צריך את ה RSO -החזק ביותר באכזריות והרבה  .THCזו נקודת המבט שלי והיא לא תשתנה.
כל שעליך לעשות הוא לנסות את זה על מצבי עור ולראות אם כוויה או פצע יחלימו מהר יותר עם ה RSO -האמיתי או עם גרסת  CBDגבוהה
בדרגה נמוכה שלו .ראיתי את זה במו עיני ,אני לא צריך להתנסות בשמנים  CBDגבוהים לעצמי .אני רוצה את הטוב ביותר לעצמי וגם למטופלים
שלי.
רוב שמני ה CBD -הגבוהים הם באיכות משנית בהשוואה ל RSO -הטוב והנרגטי ביותר עם תרופות הרגעה עם .THC 95-98%
הבעיה העיקרית שלך היא שרכשת את התיאוריה הקנבינואידית היחידה ש Big Pharma -דוחפת כדי שיוכלו להרוויח מתרופות קנאביס .אתה לא
באמת רוצה תרופות המבוססות על קנבינואידים בודדים ,אתה רוצה את השמן החזק ביותר והמרגיע ביותר לתוצאות הטובות ביותר.
ואתה יכול לגדל את הצמחים בעצמך ואתה יכול להכין את השמן גם בעצמך ,אתה ממש לא צריך לקנות אותו מחברות תרופות גדולות שינסו לשים תג
מחיר עצום על שרף הקנאביס המפורק ללא תמצית החמדנות שלהן. .
סביר להניח שתצטרך קילו מהשמן ביום אחד  -לעצמך או למשפחתך  -כמה אתה רוצה לשלם לגרם? הכסף הוא יותר מדי אם הצמחים גדלו בחוץ
ובקנה מידה גדול .אז אין מיסים מיוחדים ,שום דבר כזה 100% .לגליזציה היא הדרך היחידה שצריך לעשות זאת ויש לעשות זאת כעת ,אין סיבה
לתת למאות מיליוני חולים ברחבי העולם לסבול.

אתם מוזמנים להתווכח על זה; אבל זה בערך כל מה שאתה יכול לעשות בעניין .איחוליםJB ,
"אנא המשיכו להסביר בדיוק כפי שיש לכם ,אני למשל רושם הערות ולומד מכם כמה שאני יכול על מה טוב למה וכך הלאה ,אני רוצה להיות מוכן
ומוכן עם הידע הנכון לי ול שלי  ...אם לא היית מספר על הצורך ב THC -הגבוה הייתי חושב שהכל בסדר ,אני אסיר תודה על כל המידע ” .ויקי
“ריק תמיד טען כי  THCגבוה זה הכרחי לתת לך את הסיכוי הטוב ביותר ,ברור שעם זה היו לו התוצאות הטובות ביותר .יש הרבה דברים שאולי
 CBDטוב להם יותר ,זה משמש בדרך כלל לילדים בגלל תסמונת  ,Dravetהפרעות קשב וריכוז והפרעה אובססיבית כפייתית כי הרבה אנשים
עדיין מפחדים לגרום לילדים להיות גבוהים THC .הוא מה שעושה אותך גבוה .מצאתי כמה אנשים שמשתמשים בשמן  THCגבוה לטיפול במרבית
האנשים אך אם המטופל אינו מגיב כפי שקיווה שהם עברו ל CBD -גבוה וזה עבד טוב יותר.
אני מניח שכולם שונים וכל סרטן שונה .אבל עד שמותר לבצע את כל המחקרים הנדרשים כנראה שעדיף להיצמד לשיטה של ריק THC .גבוה,
אינדיקה דומיננטית בעקבות הפרוטוקול .אומרים שאם הם מתחילים במינון קטן ומכפיל כל  4ימים המטופל יכול לבנות סובלנות במהירות והנמנום
החמור יירגע לאחר זמן מה על השמן .השמן של ריק הוא  THC 95-8%אך ההשפעות הפסיכואקטיביות לא יזיקו לך.
וכאשר אני מנסה להחליט על פי מי יש לעקוב אני לא מאמין שלמישהו היה ניסיון רב יותר בתרופה הזו מאשר לריק .ראיתי את השיטה ההולנדית ורק
תחשוב שאם מישהו מת למה שתדלל את התרופה? ” ניק
"מאז ששמעתי על שמני ה CBD -הגבוהים המסייעים להתקפים תמיד חשבתי שאם אותם הורים יתנו לילד שלהם היברידית אך שולטים בשמן
אינדיקה הילד היה נרפא .אני יודע ששמני ה CBD -שולטים בהתקפים ואני כל כך שמחה שמשהו יכול לעזור לילדים כמו שרלוט אבל דמיינו את
הריפוי שיכול לקרות אם  THCוהקשת הקנבינואידים האחרים בצמח ניתנים .אז הילד שלך ישן הרבה בגלל ה ,THC -גופם יסתגל למינון .אני רק
חושב שהצמח המלא הוא הקנבינואיד הכי שימושי ,לא אחד " .שרה
"התקשורת ממשיכה להתמקד בהפרדת הקנבינואידים ,אך הוכח כי גם  THCוגם  CBDהורגים סרטן ומכווצים גידולים .שמן ריק סימפסון המיוצר
מקנאביס אינדיקה הוא התרופה שמרפאת את לנדון ואמיקאיילה האמיצה ועוד רבים אחרים וכל אחד יכול להכין אותה .אל תתנו לתקשורת לגרום
לכם לחשוב שאתם צריכים לחכות לריפוי הזה ,או להפריד בין ה CBD! THC -פועל גם עם המערכת האנדוקנבינואידית שלנו .למד על התרופה
שכל אחד יכול לעשות " .חנן

האם זה בטוח להשתמש בשמן?
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"בטיחותה של תרופה זו אינה ניתנת להשוואה וממה שהייתי עד לה ,היא אינה מסוכנת יותר מאשר שתיית כוס מים מתוקים .גם אם אדם מנת יתר הוא
רע ,אין שום נזק לו ברגע שהשפעות השמן ייעלמו .תופעת הלוואי השכיחה ביותר שציינו אצל אנשים הבולעים שמן קנבוס למצבים הרפואיים שלהם
היא מנוחה רבה וחיוך על הפנים.
בדומה לכל תרופה עוצמתית אחרת ,אם אנשים מסוימים בולעים יותר מדי ,היא עלולה לגרום לתופעות לוואי לא רצויות .למרות שההשפעות ששמן
זה עשוי לייצר אינן מהוות סכנה ,יש כאלה שאינן נהנות להפוך גבוהות ממנת יתר .למרות שתרופה זו בטוחה ולרובם אין בעיות בשימוש בה ,יש
לקחת בחשבון גם שיהיו כאלה שיתנסו בקשיים.
זו הסיבה שאני מורה לכולם להתחיל עם מינונים קטנים מאוד ,ואז להגדיל את הכמות שהם צורכים כל ארבעה ימים .בכך הוא מעניק לאדם הנוטל
חומר זה את ההזדמנות לבנות את סובלנותם וחולים רבים דיווחו כי הם אפילו לא הגיעו לשיא במהלך הטיפול .אם שמן קנבוס מיוצר כראוי מזנים
הרגעה חזקים מאוד של קנאביס אינדיקה ,או לעתים קרובות כאשר הוא מיוצר מסוגי צלב סאטיבה דומיננטיים מסוג אינדיקה ,תגלו שהשפעותיהם של
שמנים כאלה יקדמו נמנום ושינה ,שהם ללא ספק חלק חשוב בתהליך הריפוי.
על המטופלים להיות מודעים לעובדה ששמן זה יכול גם להפחית את לחץ הדם ,לחץ העיניים ורמות הסוכר בדם .אם אנשים נוטלים תרופות לטיפול
בנושאים אלה ,הם אמורים להיות מסוגלים להפחית את הצורך שלהם בשימוש בתרופות בהן הם משתמשים כיום במהירות רבה ברוב המקרים .אני
חייב להודיע למטופלים הנוטלים תרופות ללחץ דם שברגע שהם מתחילים את השמן ,לעתים קרובות בעיות לחץ הדם שלהם כבר לא ידרשו שימוש
בתרופות וזה תקף גם לחולי סוכרת ולסובלים מגלאוקומה.
שים לב שאם יש ליטול שמן לטיפול במצבים אחרים והוא נלקח יחד עם תרופות ללחץ דם ,הוא יכול במקרים מסוימים להוריד את לחץ הדם של
המטופל נמוך מדי .למרות שאני לא מכיר מישהו שחווה את זה שנגרם לו נזק ממשי ,אני עדיין מרגיש שצריך לנסות להימנע ממצב זה אם הדבר
אפשרי בכלל .אז בדוק את לחץ הדם שלך לעתים קרובות ואם כבר אין צורך בתרופות אל תבלע אותם.
לחלק מהאנשים זה עשוי להיראות לא ייאמן שהם יכולים להפסיק את השימוש בחומרים שנקבעו להם .עם זאת ,ברגע שמבינים את פוטנציאל הריפוי
של תרופה טבעית זו ,הם מבינים עד מהרה כי שמן מדהים זה יכול להחליף את השימוש כמעט בכל התרופות.

כיצד בדרך כלל השמן נסבל?
לכולנו יש סובלנות שונה לתרופות עוצמתיות ,לכן אני ממליץ למטופלים להישאר באזור הנוחות שלהם כאשר הם קובעים איזה מינון הם יבלעו.
סובלנותם של רוב האנשים נבנית מהר מאוד ,ובדרך כלל לוקח לאדם רגיל כ 90 -ימים עד שהוא בולע את הטיפול של  60גרם .נראה כי  60גרם
שמן המיוצר כראוי מסוגל לרפא את רוב סוגי הסרטן ,אלא אם כן המטופל נפגע קשות מהמערכת הרפואית כתוצאה מהכימותרפיה והקרינה וכו '.
חולים שסבלו מהשפעות של כימותרפיה וקרינה דורשים יותר שמן כדי לבטל את הנזקים שהמערכת הרפואית הותירה אחריהם .על פי רוב ,ברגע
שאדם מתרגל להשפעות השמנים ,נראה שהמטופלים נהנים לקחת את החומר .אך בשל אופיה הלא ממכר של תרופה זו ,לעתים קרובות מי שמשתמש
בחומר ישכח ליטול את המינון שלו כראוי .זה לא שהשמן גורם להם לשכוח ,זה פשוט בגלל שגופם אינו חש צורך בנוכחותו וזה רק מדגיש את
העובדה שהחומר אינו ממכר באמת .כי אם זה לא היה ,אין זה סביר שהמטופל ישכח לקחת את המינון שלהם ,כי אם זה היה ממכר ,אחרי שמונה
שעות ,גופם היה זועק מהחומר.

האם יש תופעות לוואי שצריך לדאוג להן?
חלק מהחולים דיווחו כי הם חווים חרדה או פרנויה עם השימוש בתרופה זו .דרכי ההתמודדות עם זה יידונו כאשר השאלה תעלה עוד קצת בספר זה.
תופעות הלוואי העיקריות של שמן קנבוס שדווחו לי הן בריאות טובה ,אושר ושנת לילה טובה ,אז מה עוד מישהו יכול לבקש מתרופה בה הוא
משתמש?

אנשים רבים צורכים מספר רב של תרופות מדי יום .האם זה יכול להועיל לגוף?
אין לי מושג מדוע מי שרואה את תופעות הלוואי המסוכנות של תרופות אלופטיות בפרסומות לסמים עדיין ישקול לקחת תרופות אלו .נראה כי הרבה
אנשים יעשו כפי שהרופא הורה ומספר לא מבוטל של אותם אנשים נוטים לדחות את השימוש בתרופת קנבוס .פשוט בגלל שקרים אמרו להם
ממשלותיהם ואלו שעומדים בצל מאחורי תעשיית התרופות .אף אחד לא מת משימוש בתרופות קנבוס ואין שום נזק .הלוואי שיכולתי להגיד את אותו
הדבר על מה שהרופאים רושמים לנו מדי יום ,אך לצערי זה כמעט לא כך.
לפעמים האינטראקציות השונות שגורמות לתרופות כביכול אלו מספיקות כדי להכניס אותנו לקבר מוקדם .אך גם אם לא נתקל בבעיות מיידיות,
השימוש בהם עדיין מהווה סכנה .עם הזמן ,הכימיקלים והרעלים שתרופות אלו מכילים מצטברים בגופנו וזה יכול גם לגרום לבעיות חמורות בבריאות
שלנו שעלולות להוביל לעיתים קרובות למוות .אפילו דברים פשוטים כמו טבליות אספירין גורמים לאלפי מקרי מוות ברחבי העולם מדי שנה .אז אני
לא חושב שמישהו מאיתנו צריך לתת אמון בתעשיית התרופות או בכל דבר שהם מספקים .אם אתה רוצה לראות את כוח הריפוי האמיתי פנה לאמא
טבע ,כי תמצא מעט מאוד במפעל כדורים שיהווה הרבה תועלת.
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כיצד משווים המטופלים את תופעות הלוואי של שמן קנבוס לתופעות הלוואי של תרופות כימיות?
אין השוואה ממשית בין תופעות הלוואי של שמן קנבוס לבין הכימיקלים הרעילים שהמערכת הרפואית מספקת .חומרים אלה שהרופאים מספקים הם
דברים שאסור לנו להכיל בגופנו מכיוון שהם רעילים לכבד .המשמעות היא שאסור לבלוע תרופות כביכול אלה מכיוון שהן ירעילו את הכבדים שלנו
ויפגעו בתפקוד שלה .בנוסף ,השימוש בהם יכול לגרום למגוון שלם של בעיות בריאות אחרות שניתן להימנע מהן אם השתמשו במקום שמן קנבוס.
עם שימוש בתרופות כימיות ,אנו לעתים קרובות חושפים את עצמנו לתופעות לוואי שיכולות להיות גרועות אף יותר ממה שטופל במקור .חלק
מהחולים עם מחלות כמו סרטן וסוכרת וכו 'אפילו אמרו לי שהתנאים שלהם נגרמו מהתרופות שסיפקו הרופאים .אז נראה שלעתים קרובות הרופאים
עצמם אחראים באופן חלקי לפחות על מצבו הרפואי הנוכחי של המטופל .מטופלים רבים תיארו לי בפירוט את תופעות הלוואי הנוראיות שנתקלו בהן
כתוצאה מהתרופות שנקבעו להן ,כך שאנסה להימנע מהשימוש בהן אם הדבר אפשרי.
מכיוון שהכימיה של גופנו והסובלנות שלנו לחומרים רבים אחרים משתנה מאוד .לעתים קרובות לרופאים אין מושג מה ההשפעות של הצטברות של
תרופות כימיות שונות על בריאותנו ורווחתנו .אין שניים מאיתנו זהים ,ותרופות שונות המעורבות יחד הן לא פחות מקוקטייל כימי רעיל ,שבמקרים
מסוימים עלולות להיות לו השלכות בלתי צפויות לחלוטין מבחינה בריאותית עבור המטופל .אז איך כל רופא יוכל לגייס את כל האלמונים כדי לקבוע
מה בטוח ומה לא מקובל?
אני באמת חושב שמצבים כמו אלצהיימר ומחלות רבות אחרות נגרמות לעיתים קרובות מתערובת הכימיקלים שרופאיהם רשמו .מטופלים רבים
סיפרו לי על הבעיות בהן נתקלו בשימוש בתרופות ,אך ברגע שהפסיקו ליטול את החומרים הללו והתחילו לבלוע את השמן ,הבעיות נעלמו .אם לסכם
את הדברים בצורה בוטה ,אם תרופות המפ מיוצרות כראוי ,הן בטוחות ובלתי מזיקות לשימוש ,אך מה שאנשי מקצוע רפואיים מספקים אינן.

האם ניתן להשוות את ההשפעות של רפואה אלופטית ואמפירית?
מבחינתי ,אין השוואה בין רפואה אלופתית לרפואה אמפירית .רפואה אלופטית היא לרוב רק תערובת של כימיקלים מזיקים ורעלים שאף אחד לא
צריך לבלוע .רפואה אמפירית (תרופה מצמחים) שימשה במשך אלפי שנים ותרופות המיוצרות מקנב אינן ניתנות להשוואה בכל הנוגע לבטיחות.
אופיו הרפואי והבלתי מזיק של שרפי קנבוס שממנו מפיק השמן הופך את צמח הקנבוס ל"מלכת כל הרפואה האמפירית ".
במשך כל השנים ,הייתי בקשר עם מטופלים רבים שלקחו כל מה שניתן כדי לטפל במצביהם ואחרי שהכל נכשל ,הם באו אלי .אני חושב שהמטופלים
שהשתמשו ברפואה אלופטית וגם אמפירית יותר מוסמכים לדבר על ההבדל בין תרופות כימיות לשמן קנבוס במקום עצמי .אך למרבה הצער רבים
עדיין מפחדים לצאת ,כך שאני יכול רק להעביר את מה שהם דיווחו.
רוב החולים אמרו לי ישירות שהם ישתמשו הרבה יותר בשמן קנבוס מאשר בתרופות שהרופאים סיפקו .פשוט כי זה עבד הרבה יותר טוב ,לא היו לו
תופעות לוואי לא נעימות ,ותוך זמן קצר רבים יכולים לחזור לחיות חיים נורמליים .הם לא חוו את השפעות הריפוי הבולטות הללו עם שימוש
בתרופות אלופטיות ורובם סברו כי תרופות אלו גורמות נזק רב .אני חושב שזה אומר רבות מדוע לא הייתי שוקל אפילו שימוש בתרופות אלופטיות
ובעתיד הקרוב אני חושב שרבים נוספים יתחילו להרגיש אותו דבר.

האם יש סיבה לחשוש מהתמכרות ל?THC -
ניתן להשתמש בתמציות מצמח הקנבוס גם כדי להקל על המכורים לחומרים מסוכנים לסגת מהשימוש בהם .המערכת מספרת לנו שלמריחואנה יש
אפקט שער ,אשר יגרום למי שמשתמש בו לזרוק את חייהם ולהתמכר לסמים קשים .אמירות כאלה הן שטויות גמורות .כיצד תרופה שימושית
לשבירת התמכרויות יכולה לגרום למישהו להתמכר לאותם חומרים מסוכנים הגורמים לבעיה?
אני מסכים ששמן קנבוס הוא תרופת שער ,אך הוא מהווה שער חזרה לאנשים הסובלים מהתמכרויות והוא אינו מוריד את מי שמשתמש בו בדרך
להרס ,כפי שהיו אמורים להאמין לממשלותינו .ברגע שאתה באמת לומד מה תרופות המיוצרות מצמח זה יכולות לעשות ,תגלה שהשימושים
הרפואיים שלו הם בלתי מוגבלים.
עכשיו בואו נסתכל על ההשפעות ה"הרסניות "של מנת יתר גדולה מאוד של שמן קנבוס .תרופה זו גורמת למצב חצי-תרדמי הנקרא שינה ,וכאשר
מייצרים אותו מהזנים הנכונים ,הוא גם משכך כאבים יעיל בהרבה מאשר מורפיום .אם אדם רגיל היה לוקח הרבה יותר מדי ,ללא ספק ,הוא היה ישן
די הרבה זמן ,אבל כשהם היו מתעוררים ,הם היו ללא פגע וללא התמכרות.
סיפקתי תרופה זו לחולים רבים ,אך אינני מכיר מצב כלשהו שימנע מחולה להשתמש בחומר זה לטובה; ובכל זאת ,עם הזמן אנו עשויים לגלות שיש
כאלה שלא יכולים .כל מה שאני אומר הוא שאני לא מכיר תרופות יעילות יותר ובטוחות יותר לשימוש ואני בטוח שהמערכת הרפואית לא משתמשת
בשום דבר עליהן הן יכולות לומר אותו דבר .עכשיו תסתכל על ההשפעות של שמן קנבוס ותראה את ההשפעות של מה שהמערכת הרפואית מספקת.
אני חושב שתסכים לכך שהוציאה הגבוהה מתרופות קנבוס היא בערך התירוץ העגום ביותר שהיו יכולים להמציא ,כשאתה מחשיב את האופי המזיק
והמסוכן של חומרים שבהם הם משתמשים כיום כדי לתפוס את מקומו.
ניתן ליטול תרופה זו ,להשתמש בה באופן מקומי ,לאדות אותה ,או שאתה יכול גם להשתמש בה בצורה נרות עם תוצאות טובות .כאשר אתה מתחיל
לבלוע את השמן ,מנות קטנות קטנות בהפרש של כשמונה שעות זה מהטובות ביותר בהתחלה .אם אתם סובלים ממצב חמור ואתם נוטלים תרופות נגד
כאבים חזקים ,הגדילו את גודל המינון במהירות האפשרית ונסו להפסיק את השימוש בחומרים מסוכנים אלה.
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לאלה שחושבים שהם זקוקים להדרכה ,מכיוון שהרופא שלך הוא זה שהכניס אותך מלכתחילה לכל הכימיקלים המגעילים והממכרים האלה ,שאל
אותם לייעוץ כיצד להפסיק בצורה הטובה ביותר את השימוש בחומרים אלה .אם הרופא שלך לא מוכן לעזור ,פנה לנטורופת או לרופא הומאופתי
לייעוץ .במקרים רבים בעבר ,ראיתי אנשים מפסיקים תרופות מיותרות בעצמם ללא ייעוץ מאף אחד.
עם תחילת הטיפול בשמן ,מטופלים רבים הנוטלים תרופות המבוססות על אופיאט ,יכולים להפחית באופן מיידי את השימוש בחומרים המסוכנים הללו
לשניים .ברוב המקרים ,תוך שבוע עד שבועיים המטופל יכול לרדת לחלוטין מהתרופות הללו והן יסבלו פחות מתסמיני גמילה.
התרופה הזו ממש לא עוסקת בהעלאתך גבוה ,היא מאפשרת לעצמך להירפא על ידי חומר טבעי שאינו מזיק .עכשיו מדוע עלינו כבני אדם לאפשר
לאחרים להמשיך ולדחות את השימוש בתרופה זו? השימוש הרפואי בחינם בקנבוס הוא הנושא החשוב ביותר של זמננו ומכיוון שרבים כל כך מתים
ללא צורך ,כל שאר החששות מחווירים בהשוואה .קנבוס הוא תרופה להמונים שכמעט כל אחד יכול לגדל ולייצר .כעת אינספור אנשים ברחבי העולם
מייצרים תרופות משלהם והם משיגים את אותן התוצאות שתיארנו במידע שלנו .הזמן לשינוי בפתח ,אנא הצטרף אלינו כדי לסיים את סבלם של כל
כך הרבה אנשים ולהביא תקווה לעולם חסר תקווה אחרת.
צמח הקנבוס הונח על כדור הארץ כדי שכולנו יוכלו להשתמש בו באופן חופשי למזון ,סיבים ,תרופות ,אנרגיה והמון יישומים אחרים .בספירה
האחרונה ניתן לייצר מעל  50,000דברים שונים מהצמח המדהים הזה .כאשר יוסרו ההגבלות הבלתי חוקיות הללו ,זה יחזיר אנשים לאדמה אליה הם
שייכים .שוב הם ייצרו קשר עם הטבע ויהפכו לעצמאים הרבה יותר .מיליוני משרות יגיעו אז לתעשיות מבוססות קנבוס ידידותיות לכדור הארץ ותוך
זמן קצר נוכל ליצור כלכלה מבוססת קנבוס " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
"כשהתחלתי לקחת את השמן היו לי תופעות לוואי" איומות " ,כנראה אכלתי חצי קופסת סופגניות !!! חה חה חה !!! הלוואי שהיה לי עוד קצת ישנתי
נפלא! בכל יום ציפיתי ללילה כדי שאוכל לישון .הייתי לוקח שמן בשעה  7:00נרדם בסביבות  9:30וישן עד  .8:30נִ פלָא!!!" טום
"אירוני שאנחנו שומעים כל כך הרבה סיפורים על אנשים שלוקחים תרכובות קנאביס ,מדי יום ,בלי סיפורי זוועה ,בלי התמכרות ,בלי תופעות לוואי
או מקרי מוות קשורים ,אבל חוקרי החוק המקומיים נלחמים נגד גידול ,שימוש ומכירה של מריחואנה לטובת 'הציבור' חששות בטיחותיים 'המהווים
חיפוי לנאמנותם לביג פארמה ולשוחד הכלכלי של' בוז-ברון 'להגבלת צמיחת תעשיית הקנאביס בארה"ב " ...רפאל
"התחלתי לתת את השמן לאבי השבוע .סרטן ערמונית מתקדם שהתפשט לכמה כתמים בעצמות .עד כה הוא ישן הרבה והחזיר לעצמו את התיאבון.
הוא לא אכל כלום בגלל כאבי קרינה בגרון .גם חלק מהחרדה שלו פנתה להתנהלות עליזה לכאורה בראשו!
הוא עדיין מקבל תרופות נגד כאבים בבית החולים אשר מועילות לכאבים חריפים עד שהדברים יהיו תחת שליטה .הרופאים לא יודעים לגבי השמן.
אפילו רמזנו על הרעיון לשלב שמן עם תרופות ,אבל הרופאים חזרו עם יצירות של תופעות לוואי מפלצתיות .רציתי לבקש מהם להראות לנו את
המחקרים ,אבל לא רוצה לסכן את שחרורו של אבא בהתחשב בכך שסומנו כ"קשה "להטיל ספק בצורך של תרופות מוגזמות שהופכות אותו לגרוע
יותר ויותר.
לא הייתי מאחל טיפול בסרטן בבית החולים לאויב הכי גדול שלי .שמעתי את סיפורי האימה ,אבל אני מניח שבאיזה רמה חשבתי שאבא יהיה שונה.
מאוד מקווה שזה לא מאוחר ” .אדמונד
אדמונד ,הם צדקו בנוגע לתופעות לוואי אפשריות ,אך אלה ייגרמו מהכימיקלים שהם נותנים לו ,לא מהשמן .ככל שתחזירו אותו הביתה ותמלאו אותו
בשמן מהר יותר הסיכוי גדול יותר .אף פעם לא מאוחר להתחיל עם השמן ,השאלה היחידה היא האם לא מאוחר מדי להקדים את המחלה .אבל זה
קשור ישירות לכמה שמן תצליח להכניס אליו וכמה מהר.
לפי זה אני לא אומר שאסור לך לעקוב אחר הפרוטוקול או שאתה צריך להתחיל עם מינונים עצומים .החזירו אותו הביתה ,עקבו אחר הפרוטוקול ותן
לנו לקוות לטובJB .
"שלום ג'ינדריך ,רוצה לשתף כמה מ"תופעות הלוואי" של השמן .ראשית אני מכין בעצמי כבר זמן מה וגם קניתי כמה בבית מרקחת (כמו שלי טוב
יותר!) ,אין לי שום מצב או מחלה מיוחדת ,כנראה בלעתי קרוב ל  30מ"ל מאז  ,2012אז ...
* לא יכול לשתות יותר אלכוהול  ...כוס יין אחת ואני בחוץ! לא ניסיתי להפסיק לשתות אבל באמת הגוף שלי דוחה את זה לגמרי וזה ממש נופל
להיות צלול !!
* הקשתית של העיניים שלי ירוקה לגמרי  ...אין יותר נקודות חומות קטנות פה ושם (אם אתה יודע אירידיולוגיה הנקודות הקטנות האלה מהוות
אינדיקציה לתקלות באיברים או אפילו למחלות) ,כך שעיניים בהירות משמרות בריאות מעולה!
* אותו אפקט עבור עיני צלולות כלבי הרועה בת ה  10 -והרבה אנרגיה! (היו לו כ  6-מנות) .השמן וכל תופעות הלוואי הבלתי צפויות !! תודה לך
ולריק על כל המאמצים שלך לחלוק את התרופה הזו לעולם .הרבה אהבה ,אסטל "
"אני יכול להגיד לך שלכלב שלי (כלב הרועה) היה סרטן בלוטת חלב ,גושים גדולים .נתתי לה  2טיפות מדי יום לפני הלילה .תוך  3שבועות הכל הלך
!!! (זה כמו סרטן השד בבני אדם גם רגיש לאסטרוגן !!!) .וזה הציל את חייה של חברתי ,היה לה סרטן בשלפוחית השתן  -הלך SOOO .שמח
להיות מסוגל לעזור לאנשים ובעלי חיים " .מַ בחֵ ׁש
"אני נותן לכל שלושת הכלבים שלי טיפת שמן מדי יום כמניעה לסרטן לאחר שאיבדתי כל כלב בעבר מסרטן ".רוג'ר
"בדיוק כתבתי בשבוע שעבר על הקאות על השמן .סוף סוף עצרתי ואני עדיין משתמש באותה כמות שמן .אני מרגיש מצוין עכשיו .אני חושב
שגמרתי את כל התרופות מהמערכת שלי .זו הייתה חוויה אומללה אבל גמילה היא אף פעם לא כיף ” .אָ דֹום הַ ֲחזֶה
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“אני לא יודע בוודאות אבל הניחוש שלי יהיה שלקחת יותר מדי מוקדם מדי .יש דבר כזה להיות גבוה מדי וזה יכול לגרום לאנשים מסוימים להקיא.
אני יודע זאת מניסיון אישי( .רק הבנתי שזה נשמע קצת מתנשא שלא התכוונתי לזה ככה” ).טינה
”טינה ,גם אני חשבתי על זה והיו לי שאלות רבות מדוע אני כל כך חולה .אני באמת מאמין שזה היה גמילה בגלל מה שקרה לי בדצמבר האחרון.
נאמר לי על ידי האונקולוג שלי שאני ב"שלבי הסיום "שנגמר לי השמן ויש לי  IVשל זומטה כדי לסייע בחיזוק העצמות שלי .מסתבר שהשמן עבד
כגלולת אלרגיה והציל אותי מההשפעות של זומטה .מהשמן הפכתי לאנורקסית ,כאב לי מאוד כשהזומטה נכנס לעצמותי והקיא ,צמרמורות
והתאשפזתי.
מאז אותו אירוע ,לא יכולתי אפילו לשבת בסגנון הודי כי המפרקים והירכיים שלי כואבים כל כך .כשהתחלתי לחזור על השמן ,היה לי בסדר בהתחלה
אבל אחר כך חליתי בהדרגה .לאחר מכן חליתי ממש וכאשר הקאתי במשך ימים ואומללים ,קרה משהו מוזר ,כל המפרקים התנקו ואין לי יותר כאבי
פרקים לאחר  6חודשים .אני שוב גמיש .אני רק מאמין שהשמן הוציא את החרא הזה מהמפרקים שלי שיכול להישאר איתך שנה " .אָ דֹום הַ ֲחזֶה
“חשוב מאוד להיכנס כמה שיותר למטופל סופני בהקדם האפשרי .רוב החולים הסופניים עברו כימותרפיה/קרינה ,משככי כאבים וכו ' .וודא שהוא
עשוי כראוי והתחל ליטול כמה שיותר מהר בהקדם האפשרי ולא הייתי מפסיק ליטול אותו לפחות עד שהסרטן ייעלם לגמרי! " בוני
"כשהרופאים שלך אומרים לך" אתה סופני " ,האם לא היית רוצה לנסות מה שיש שם? תחשוב על זה  ...אחרי אבחון כזה ,מה יש לך להפסיד? יש לי
אחיינית שחיה היום  ...בגלל השמן הזה  ...צריך להגיד עוד? " הִ מנֹון
"זאת אני אחייניתה .זה באמת עבד ” .ג'ואן
"עשיתי חצי מרתון ,גייסתי  $ 5000למחקר סרטן .לא ידעתי שכבר יש תרופה מזעזעת והם לא יתנו לי אותה .הם נתנו לי כימותרפיה ממש חזקה
פעמיים .הם הרסו לי את הכבד; הם הרסו לי את הכליות .הם שלחו אותי הביתה למות באפריל אשתקד .הם אמרו שאני לא אחיה במשך שישה
שבועות .והנה אני היום ,עדיין חי ,כי גיליתי איך להכין תרופות משלי כדי שאוכל להיות כאן היום.
עלינו לספר לכולם על התרופה הזו .כולם צריכים לדעת :יש מוצרי מריחואנה רפואיים אמיתיים שיעזרו לך לחיות ,ויעזרו לחברים שלך לחיות עם
סרטן .כולם צריכים לדעת :אף אחד לא צריך למות מסרטן .יש תרופה ,תמיד הייתה תרופה .הם פשוט  ...ביג פארמה לא נותנת לנו לקבל את זה .איך
הם מעזים?! מחקר סרטן הוא תעשייה של מיליארדי דולרים  ...ומה הם עושים? הם הורגים אנשים כמוני עם הסמים שלהם .זה חרטה! יש תרופה!
שמן הדמעות של הפניקס עובד! ספר לכולם .אנא!" ג'ואן
"היי ,אני מאמין בשמן וכרגע אני משתמש בו לאמא שלי שחולה בסרטן ,אבל יש לי שאלה ,אתה אומר שצריך לצרוך  2גרם בשלושה חודשים ,אבל
אמא שלי חלשה מאוד בגלל המחלה ו נלקח רק כאונקיה ועומד להיפגש שלושה חודשים ,אבל עדיין לוקח אותו ,ואני רוצה לדעת אם זה אותו אפקט,
כי אמרת שזה אמור להיות בעוד שלושה חודשים .אנא ענה לי על ההודעה כי אני מודאג " .אסמרלדה
"אל תדאג יותר מדי כמה היא לקחה עד כה .רק תמשיך לנסות לגרום לה לאכול עוד קצת .תגיד לה לאכול חתיכה גדולה יותר מכפי שאי פעם עשתה,
כשהיא הולכת לישון בלילה לאט לאט היא תוכל לאכול יותר .וודא שהיא אוכלת מנה גדולה יותר בלילה והיא תבנה סובלנות מהר יותר .אבא שלי
עשה את אותו הדבר בשלושת החודשים הראשונים .לקח לו הרבה זמן עד שהצליח לאכול יותר מחצי גרם ביום והסרטן נעלם גם כשהוא בקושי אכל
 1/4גרם ביום(-הגידול הלך ונעשה קטן יותר) .כעת הוא מגיע לסביבות גרם ליום ,והוא אכל יותר ממאה גרם תוך  10חודשים .בהצלחה!" חוזה

החלפת תרופות
"מהניסיון שלי עם השמן ,אני אישית לא מכיר תרופה אחת לתרופות שאני אהיה מוכן להשתמש בהן .יש לי כמה סיבות לזה אבל העיקרית היא שהם
לא נחוצים .הגוף שלך יכול רק לעבד את מה שאבותיך נהגו לאכול; הוא אינו מוכן לעבד כימיקלים מכל סוג וצריכת כימיקלים תביא בסופו של דבר
לצרות .הם עשויים לסייע במצב שאתה סובל מעכשיו ,אך אתה תשלם את המחיר מאוחר יותר .השמן מהדהד עם ה DNA -האנושי ומסייע להתחדש
ולהצעיר תאים בכל הגוף .השמן פועל באופן סלקטיבי ותוקף את כל מה שאינו בריא בגופך .בנוסף ,השמן אינו מייצר תופעות לוואי מזיקות .בהגזמה
קלה ,אנו אוהבים לומר שתופעות הלוואי היחידות בשימוש בשמן הן שינה ,אושר ובריאות .אין זה אומר שחולה לא יחווה מצבי גוף ונפש יוצאי דופן,
במיוחד כאשר הם לוקחים יותר שמן ממה שהם רגילים לקחת .אבל גם אם הם יעשו זאת ,אם הם ישתמשו בשמן קנבוס ברמה גבוהה ,הם פשוט ילכו
לנמנם וישנו אותו .אין טעם לנסות להילחם בהשפעות השמן ,עדיף פשוט לתת לו לעבוד ולזרום איתוJB" .
"בסדר אז אני חייב לשתף את זה .קיבלתי שמן מחבר במדינה אחרת .הדברים הראשונים שלקחתי היו ממרפאה והרגשתי שזה לא מה שזה צריך
להיות .לקחתי מינון די טוב מדי כמה שעות ונראה שזה לא עשה הרבה .כשקיבלתי את הדברים מחבר שלי אתמול ,הבנתי שאני יכול לקחת את אותה
כמות שהייתי של החומרים המרכזיים .ילד טעיתי! כולכם לא צוחקים כשאתם אומרים התחילו לאט! כשיש לך את הדברים האמיתיים זה בהחלט חזק!
לצערי לא הייתה לי ניסיון טוב בכלל ,פרנויה גדולה ולא יכולתי לישון כל הלילה .הבן שלי באמת היה צריך לבוא ול"שמרטף "אותי! אני עייף מאוד
היום ועדיין מרגיש את ההשפעות אז כנראה שלא אקח היום ואם אעשה זאת יהיה פחות מחצי גרגר אורז! אני מניח שבצד הטוב אין לי כאבים הבוקר.
קייסי ,חחח .יש כנראה קצת סאטיבה בקבוצת החדשה ,אז נסה להשיג עוד אחד .שמן המיוצר ממה שאנו ממליצים אינו עושה זאת .הייתי מנסה מנה
חדשה או חצי ממה שלקחת .תחושות לא נעימות אלה עלולות להופיע לעיתים למישהו ,אך ברגע שאתה לומד כיצד להתמודד עם זה ,הדבר אינו מייצג
בעיה רבה ,כפי שבטח הבייביסיטר שלך יכולה לאשר.
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אבל שוב ,כמו שאמרתי ,כנראה שיש קצת סאטיבה ממריצה בשמן .אבל אולי יש לזה השפעות משככות כאבים טובות יותר מהשמן הקודם שלך .נסה
לקחת פחות ולראות איך זה עובד .אם גם אתה לא אוהב את זה בפעם השנייה ,תן את זה לבן שלך למטרות פנאי או השתמש בו באופן מקומי (ליופי
וכו ') ,ותן לו להביא לך משהו חזק יותר ומרגיע שיעמוד בדרישות המפורטות שלנו" .כיוונים ".איחוליםJB ,
"זה פועל לכל מיני מחלות ומחלות .אם אתה לוקח את זה ,היזהר מרמות האשלגן שלך כפי שנראה שהם יורדים אצל אנשים מסוימים .לכל מי שסובל
מבעיות בכליות ,בכבד ולב ,בדוק תוספי בלוטות בשילוב עם  RSOו q10 -לאיתור השפעות מחזוריות .מתיו
"רק קנבינואידים מווסתים תאים .רוב המשחות/החומרים לפצעים הם חומרי חיטוי ורק מנסים ליצור מצב אידיאלי לגוף להחלים .הקנבינואידים הם
אנטיבקטריאליים  /אנטי פטרייתיים  /אנטי ויראליים וכו 'וכו' והם מסדירים את התאים כך שהתאים שנפגעו המכוערים מוסדרים ולא מתוקנים
ומועתקים חצי התחת .במילים אחרות ,יש סיכוי נמוך יותר שיש לך צלקות משימוש בקנבינואידים על פצעים מכיוון שתאים מוסדרים בעזרת ההיגיון
הבא:
האם נפגעתי מעט?  -כן = אוטופגיה למחזר/לתקן את התא .האם אני נפגעת הרבה?  -כן = מוות תאי מתוכנן (אפופטוזיס)
האם עברתי את התאריך המשומש שלי?  -כן = מוות תאי מתוכנן (אפופטוזיס)
האם ניזוקתי במידה רבה? כן = נמק .כאשר הנזק כה חמור ,אלא אם יוחלו קנבינואידים על האזור ,הקנבינואידים האנדוגנים בדם בדרך כלל לא
יצליחו להגיע לתאים ולווסת אותם וזה יגרום לבשר רקוב  /נמק.
סרטן נובע בדרך כלל מתא פגוע שנשאר ללא פיקוח מכיוון שקולטני ה CB -שלו אינם פועלים עקב נזק.
חומרים הידועים כגורמים לסרטן הם בדרך כלל חומרים שהם איטיים ביציאה מהגוף וגורמים לנזק תאי קבוע לאורך כל מסעם.
ככל שתאים נפגעים בתדירות גבוהה יותר ,הסיכוי שהתא יתקיים ללא קולטני  CBמתפקדים גבוה יותר " .סקוט

ריפוי סרטן בעזרת השמן
אם לשפוט על סמך תצפיות במספר החולים שטיפלת בהם ,האם השמן יעיל לכל סוגי הסרטן ,או
שאתה מודע לסוגי סרטן שהוא לא יעזור איתם?
"השמן יעיל בטיפול בכל סוגי סרטן העור ולמיטב ידיעתי ,הדבר נכון גם לגבי סרטן פנימי ומצבים רפואיים אחרים .לאחר שנים של ניסיון
בהתמודדות עם מטופלים שסבלו מכל סוגי הבעיות הרפואיות .אני יכול לומר בכנות שאני לא יודע על שום מצב שהשמן אינו טיפול יעיל עבורו.
נראה כי שמן קנבוס ברמה גבוהה ,כאשר הוא מיוצר ומשתמש לפי ההוראות שלי ,פועל על כל סוגי הסרטן ואיני מודע לסוג סרטן כלשהו שהוא לא
יעיל לטפל בו .לפני זמן מה שמעתי על מחקר שטען כי  THCיכול לגרום לסוג מסוים של סרטן ,אבל אני חושב שזו רק תעמולה שנזרקה כדי למנוע
מהציבור ללמוד את האמת .אני יכול רק לומר כי מחקר זה חייב להיות פגום ועכשיו אסביר מדוע הגעתי למסקנה זו.

במילים פשוטות ,רוב המחקרים אומרים לנו שסרטן הוא רק מוטציה של תאים שהורשו להתרבות עקב בעיה בסיסית הקיימת בגוף המטופלTHC .
הורג תאים המוטנטים .אז איך  THCיכול לייצר את התאים שהם כל כך טובים בהשמדתם?
אם אתם מחפשים טיפולים שעלולים לגרום לסרטן ,אל תחפשו כימותרפיה והקרנות .שני "טיפולים" כאלו הם מסרטנים מאוד ,ולכן ,במילים אחרות,
הם יכולים ואף לגרום לסרטן .אפילו בדיקת  CTחושפת את הגוף למינון מאסיבי של קרינה .קרינה גורמת לתאים למוטציה וזה מה שסיפרו לכולנו כי
סרטן הוא תאי מוטציה " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

האם ניתן להשתמש בשמן יחד עם כימותרפיה והקרנות?
"כאשר מטופלים שואלים אותי את השאלה הזו ,אני אומר להם שכן ,ניתן להשתמש בשמן יחד עם כימותרפיה והקרנות .אין לי ספק שהשימוש בשמן
זה יועיל מאוד וזה ייתן להם סיכוי טוב יותר לשרוד את ההשפעות של טיפולים כאלה .ובכל זאת ,מדוע שמישהו בשכלו בכלל ישקול לקחת
כימותרפיה והקרנות?
כימותרפיה וקרינה אינם מרפאים סרטן ,הם גורמים לו ,ובעבר ,סירבתי לספק שמן לאנשים המתכננים לקחת טיפולים כביכול .מדוע שאני צריך
להסתכן בכלא כדי לייצר את השמן למי שמתכנן לקחת טיפולים כאלה מהמערכת הרפואית? אם אדם בוחר לקחת כימותרפיה או קרינה ,בכל אופן ,זו
בחירתו .אבל מנקודת המבט שלי אני מרגיש שזה יהיה טיפשי מצידי לספק את התרופה ,אם אנשים אלה כל כך מתכוונים לתת למערכת הרפואית
להרעיל אותם .זה כמו אספקת תרופה בזמן שאיבת ארס בוורידים של המטופל.
בעבר סיפקתי תרופה זו למטופלים שרוצים טיפול יעיל שאינו מזיק ונותן להם סיכוי טוב מאוד לשרוד .אבל אני רואה שרוב מה שהמערכת הרפואית
מספקת עוסק יותר ברצח מאשר ברפואה .זו הסיבה שאני אומר לאנשים עם מצבים רפואיים חמורים לקחת את השמן ולהתרחק מהמערכת הרפואית
והרופאים שלהם.
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אלא אם כן אנשי מקצוע רפואיים יתחילו להתנהג באופן רציונאלי כלפי הטיפול בסרטן ,אני מאמין שהחולה מוטב שלא יבקש את עצתו כלל .מה
שהמערכת הרפואית מספקת בסופו של דבר בדרך כלל גורם הרבה יותר נזק מתועלת ומפחית את סיכויי ההישרדות של המטופל .הנזק שנגרם והותיר
אחריו כימותרפיה וקרינה יביא ברוב המקרים למותו של המטופל ,אלא אם כן הם יבלעו כמויות גדולות של שמן כדי לטהר את עצמם .הרוב המכריע
של האנשים הנוטלים כימותרפיה והקרנות מתים מההשפעות שהטיפולים גורמים להם ולא מהסרטן שאליו טופלו.

כפי שאמרתי ,מניסיוני ,נראה כי השמן פועל על כל סוגי הסרטן ,אך היו לי כמה אנשים שרכשו את הטיפול ולאחר מכן סירבו לקחת
אותו .אני לא יכול להסביר את התנהגותם מלבד לומר שבסופו של דבר נראה שהם לא היו מוכנים להיפרד מהמערכת הרפואית .היו רק
מעטים שעשו זאת ולפי מה שידוע לי בסופו של דבר כל החולים האלה מתו .הלוואי שיכולתי להסביר מדוע אנשים עושים את הדברים
שהם עושים ולמה הם כל כך פוחזים בחייהם .אבל אם הם לא מוכנים לחנך את עצמם לגבי מה שהמערכת הרפואית מצפה להם אני מצפה
שזה ימשיך ” .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

אחוזי הצלחה לחולי סרטן?
"כשאנשים מגיעים אלי עם אבחנה של סרטן והם סירבו לקחת כימותרפיה או הקרנות ,זה כמעט מובן מאליו שאפשר לרפא אותם אלא אם חיכו עד
שהם ליד דלת המוות כדי לקבל את הטיפול ,או שהם מסרבים לבלוע את השמן בצורה הנכונה.
סרטן יכול אפילו להיות הפוך בכ  75%-מאלה שנפגעו קשות על ידי המערכת הרפואית אם הם נוטלים את הטיפול בשמן כראוי .עם זאת ,ישנם בערך
 1מכל  4שנפגעו עד כדי כך שהטוב שאפשר לקוות הוא לתת להם איכות חיים טובה בהרבה כשהם עדיין איתנו .אך עבור מטופלים במצב זה ,בליעת
השמן עדיין הגיונית ,שכן היא תקל מאוד על סבלם ולעתים קרובות הם יחיו הרבה יותר מהצפוי.
גם אם אתה יכול לרפא את הסרטן ,בסופו של דבר הנזקים מהכימותרפיה ומהקרינה יביאו לא פעם למותו של המטופל אלא אם כן ניתן לתקן את הנזק
שנגרם .אנשים אלה אינם מתים מסרטן; הם למעשה מתים מה שנקרא "טיפולים רפואיים" שקיבלו מהמערכת הרפואית .כפי שאתה יכול לראות,
לשמן קנב יש אחוזי הצלחה מדהימים במיוחד כאשר אין רופאים מעורבים .אבל אם המערכת הרפואית תתחיל להתנהג באופן רציונלי ותשתמש
בתרופה כראוי ,אני חושב שאחוזי ההישרדות עלולים לעלות עוד יותר.

כמה אנשים שאתה מכיר ריפאו את עצמם עם השמן?
מאז  ,2003סיפקתי שמן זה לכ  5,000-אנשים שסבלו מכל סוגי הבעיות הרפואיות .לרבים מהמטופלים הללו היו מספר בעיות רפואיות שזקקו
לתשומת לב ,אך רובן נלקחו תחת שליטה או נרפאו עם השימוש בשמן זה .בשל מצבה הבלתי חוקי של תרופה זו ,לא שמרתי רישומים ,אך ניתן לומר
בוודאות שראיתי מאות אנשים שנרפאו עם סרטן חיצוני ופנימי ,ועוד מספר רב של מצבים אחרים.
בנוסף ,אני מקבל מספר רב של הודעות דואר אלקטרוני מדי שבוע מכל רחבי העולם ,המספר לי כמה השמן הזה עזר למטופלים בארצות רחוקות.
כאשר העלנו את ההנחיות לאתר שלנו והוצאנו את הסרט התיעודי "רץ מהריפוי" ,והסברנו לאנשים בכל מקום כיצד הם יכולים לרפא את עצמם ,זה
משך תשומת לב רבה ורבים השתמשו במידע זה כדי לסייע לאנשים הזקוקים לתרופה .זה עבד .מכיוון שקל כל כך לייצר את השמן הזה ,מספר רב
של אנשים ברחבי העולם כבר חווה את היתרונות שלו ותקווה שלי שבעתיד הקרוב יהיה לכולנו החופש לעשות את אותו הדבר " .ריק סימפסון,
קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

האם זה היה מאוחר מדי להתחיל להשתמש בשמן?
"אף פעם לא מאוחר להתחיל להשתמש בתרופה המדהימה הזו .אפילו לאנשים שנפגעו קשות על ידי המערכת הרפואית עדיין יש סיכוי טוב
להתאושש .היה לנו ג'נטלמן אחד עם סרטן ריאות שהיה בבית החולים והרופאים נתנו לו עשרים וארבע שעות לחיות .למרות התנגדות המערכת
הרפואית ,בנו נתן לו מנת שמן גדולה והוא עזב את בית החולים כבר למחרת .כחמישה עשר חודשים לאחר מכן ,אכן נפטר הוותיק הזה בן ה  ,83 -אך
לא מסרטן ריאות ,הוא נפטר עקב מחלת לב קיימת שכבר סבל מזה שנים .במהלך החודשים הנוספים שהוא חי ,הוא נהנה מאיכות חיים טובה והוא מת
בשנתו ללא כאבים .האם זה לא טוב יותר מאשר למות בבית חולים ,לטבוע בנוזל שלך מסרטן ריאות?
היו לנו תוצאות מצוינות בטיפול באנשים הסובלים מסרטן שלב  4ולא צפויים לחיות .כמובן שלא יכולנו להציל את כולם ,אך דבר אחד בטוח ,חסכנו
הרבה יותר ממה שהמערכת הרפואית הצליחה בטיפולים המטורפים שלהם ובשיעורי ההישרדות העגומים .כפי שציינתי קודם לכן ,שמן זה יעיל
בטיפול בכל סוגי הסרטן אך התוצאות שלעתים קרובות ראיתי אצל אלו הסובלים מסרטן ריאות ולוקמיה היו מדהימות באמת .לעתים קרובות סוגים
אלה של סרטן מגיבים באופן דרמטי מאוד לטיפול בשמן ואין זה יוצא דופן שחולים רואים שיפור במצביהם מדי יום.
אני תמיד מעודד את מי שלוקח את השמן להכניס אותו למערכת שלהם כמה שיותר מהר .הרעיון הוא שככל שהם יכולים לבלוע את השמן העמוס
 THCלגופם מהר יותר ,כך הם יכולים לרפא את הסרטן שלהם ומצבים אחרים מהר יותר .זה יבטיח כי למטופל יש סיכוי טוב בהרבה לשרוד ,אך
עדיין הם לא ייפגעו.
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אני אומר לכולם עם מצבים חמורים של סכנת חיים" ,השמן או יציל את חייך או שהוא יקל על הדרך החוצה ".גם אם המטופל אכן ימות ,הוא יעשה
זאת בכבוד וניתן להימנע מההשפעות של כל אותן תרופות כאב איומות .המטרה שלנו היא להציל כמה שאפשר ,אבל למי שמעבר לעזרה ,עדיין נחמד
לדעת שהם לא יצטרכו לעבור מוות כואב ,כמו שאחרים עם אותם תנאים חייבים לסבול בבתי חולים " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

האם יש אנשים שקשה יותר לרפא מאחרים?
"האנשים שהכי קשה לרפא הם אלה שהרשו לעצמם להיפגע קשות על ידי המערכת הרפואית .כימותרפיה והקרנות הן טיפולים מסרטנים ,במילים
אחרות הם גורמים לסרטן .אם המטופל יכול לשרוד טיפולים כביכול אלה ,הוא עשוי להעיד על הפחתת גודל הגידול .אך בסופו של דבר הטיפולים
האלה מרעילים את הגוף עד כדי כך שלא נותר להם מערכת חיסונית שתגן עליהם .זאת יחד עם ההשפעות הגורמות לסרטן של הטיפולים עצמם
מסייעים בהפצת הסרטן למקומות אחרים בגוף.
מכיוון שלמטופל אין עוד מערכת חיסונית המתפקדת כראוי להגן עליהם ,הם אינם מסוגלים כעת להתגונן מפני בעיות רפואיות רבות שיכולות לגרום
למותם .כל אדם רציונלי לא אמור להתקשות להבין מדוע הטיפולים הניתנים על ידי המערכת הרפואית אינם עובדים .עם זאת ,הרופאים ממשיכים
לומר לנו כי אין צורות טיפול יעילות אחרות .אני מניח שזה מוכיח שאם אתה משלם לרופאים ולאנשי מקצוע אחרים מספיק כסף כדי לא להבין משהו,
ברוב המקרים הם שמחים להיענות.
עלי לציין גם את העובדה שלעתים קרובות חולים כבר נוטלים תרופות החוסמות את קולטני הקנבינואידים שלהם ,או מפריעים לתפקוד המערכת
האנדוקנבינואידית .תרופות כאלה כוללות  Remonabant, Surinabant, Taranabantו ,Ibipenabant -רק כדי לציין כמה .מכיוון שהרופאים
הם שרשמו את החומרים הללו מלכתחילה ,אני מרגיש שזה דבר שצריך לדון איתם .זו אחת הסיבות שאני אומר למטופלים לרדת מהתרופות הכימיות
בהקדם האפשרי .אם תפקוד הקולטנים הקנבינואידים שלך נפגע ,הדבר גורם לאנשים כאלה להיות הרבה יותר קשים או בלתי אפשריים לטיפול.
נראה כי אנשים רבים כיום חושבים שלכוחנו של המוח יש קשר להתאוששות ממחלות קשות .לעתים קרובות הם חשים בטוחים כי גישה חיובית
ואמונה חזקה בטיפול בו הם חשובים מאוד בכל הנוגע לריפוי .אך רוב אלה שהגיעו אלי לא האמינו כשהתחילו בטיפול כי שמן זה יועיל .אז למרות
שאני מסכים שכוחה של חשיבה חיובית יכול להיות מועיל ,נראה שרובם המכריע של אלה שטיפלתי בהם מסוגלים להחלים די טוב בלעדיו.
אני נוטה להסתכל על ריפוי בהצלחה כבעל קשר יותר עם התרופה הנכונה בה משתמשים ,במקום מצב נפשו של המטופל .אני מצפה שרבים
המאמינים ברטוריקה של העידן החדש הזה נוטים לחלוק על זה ,אבל אין לי סיבה לעוות את העובדות לגבי מה שהייתי עד לה .בנוסף ,לחיות המחמד
שלנו ולחיות בעלי חיים אחרות יש גם קולטני קנבינואידים בגופם ,כך שגם הם יכולים ליהנות מההשפעות של שמן זה .טיפלתי בבעלי חיים רבים
ולמרות שחלק מהיצורים הללו היו אינטליגנטים למדי ,אני בטוח שהנסים שהשמן הזה יצר לא היו קשורים לחשיבה חיובית " .ריק סימפסון ,קנבוס:
הצמח הרפואי ביותר

לוקמיה
"אם אתה מטפל במישהו הלוקה בלוקמיה באמצעות שמן קנבוס ,לעתים קרובות הוא מניב תוצאות מהר מאוד .לוקמיה ,מניסיוני ,היא אחד מסוגי
הסרטן הפנימיים הקלים ביותר לריפוי וראינו תוצאות מרהיבות בשימוש בשמן זה .המקום הראשון שאליו  THCנכנס לאחר הכניסה לגוף הוא
ישירות למחזור הדם .אם יש סרטן בדם ,סביר להניח שהוא לא יישאר זמן רב .ראיתי את ספירת תאי הדם הלבנים אצל הסובלים מלוקמיה יורדת
באופן דרמטי תוך יומיים ולדעתי ,אני מרגיש שאין טיפול טוב יותר לסובלים ממצב זה ” .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

טיפול בסרטן העור
"אם השמן מיוצר כראוי ,הוא בהחלט יפעל לריפוי סרטן העור ולרוב נדרשת כמות קטנה של שמן כדי לבצע את המשימה .מרחו את השמן על האזור
הגורם לבעיה וכסו אותו עם תחבושת ,ולאחר מכן מרחו שוב שמן טרי ותחבושת חדשה כל שלושה או ארבעה ימים והסרטן אמור להיעלם בקרוב.
אני תמיד אומר למטופלים להמשיך בטיפול עד שהסרטן ייעלם ואז להמשיך לטפל באזור כשבועיים נוספים בדיוק כאילו הסרטן עדיין קיים .פעולה זו
תבטיח שכל התאים הסרטניים מתים ומעולם לא ראיתי סרטן עור חוזר אם ממלאים את ההוראות שלי.
אם יש לך סרטן עור די הרבה זמן והסרטן מבוסס היטב ,יידרש זמן מה לרפא אותו ,אך בדרך כלל גם במקרים חמורים למדי ,סרטן העור ייעלם תוך
פחות מחודש .במקרה קיצוני זה עשוי להימשך זמן רב יותר ,אך אם כן ,אז המשך בטיפול עד שהוא נרפא לחלוטין .אנשים רבים יכולים לרפא את
סרטן העור שלהם תוך זמן קצר ,אך הכל תלוי בקצב הריפוי שלך ובאיזו מידה הטבועה הסרטן.
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כמה אנשים ריפאו את סרטן העור באמצעות שמן ההמפ שלך?
סיפקתי את השמן למאות אנשים עם סרטן עור .בדרך כלל תוך שלושה שבועות הסרטן נעלם וכל שנותר הוא עור ורוד בריא .אני באמת לא יכול לתת
לך הערכה של כמה מטופלים השתמשו בשיטת הטיפול שלי כדי לרפא סרטן כזה .עם זאת ,מכיוון שהדבר הופך להיות כל כך מוכר ,אני מצפה
שבשלב זה מאות אלפים ,אם לא מיליונים ,ברחבי העולם ריפאו את עצמם ממצב זה באופן זה.

האם תוכל להשוות טיפול זה להליכים סטנדרטיים?
אין השוואה בין טיפול בסרטן העור בשמן קנבוס לבין מה שהמערכת הרפואית נוטה לקרוא לו טיפול מתאים .לעתים קרובות מתבצע ניתוח ולפעמים
הם מצליחים להסיר את כל התאים הסרטניים הקיימים .אבל אם לשפוט לפי אלה שפגשתי ,שנאלצו לחזור שוב ושוב כדי להסיר אותו ,הייתי אומר
שזה די נדיר .במקרים רבים מדי ,על המטופלים לחזור לרופאיהם כדי לחזור על הפעולות הללו שוב ושוב.
גם כאשר פעולות אלה מבוצעות מספר פעמים ,המערכת הרפואית לרוב לא מצליחה למגר את הבעיה .הרופאים משתמשים גם בטיפולים אחרים
לסרטן העור ,כגון חנקן נוזלי וקרמים המכילים כימותרפיה .טיפולים אלה בדרך כלל כואבים ,ובמקרים רבים הסרטן רק חוזר ונוטה להחמיר בהרבה.
כאשר שמן קנבוס משמש לטיפול בסרטן העור ,הוא הורג רק את התאים הסרטניים המוטנטים והמצב בדרך כלל נרפא במהירות .הטיפול היעיל
והבלתי מזיק הזה אינו גורם נזק לתאים בריאים ומניסיוני ,אני מאמין שזו בהחלט הדרך ההגיונית ביותר לטפל במצב זה .השיטות בהן המערכת
הרפואית משתמשות הן בלשון המעטה לא נעימה בהשוואה ואין צורך לדאוג לזיהומים או מסיבוכים אחרים בעת השימוש בשמן " .ריק סימפסון,
קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
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שמן מול כימותרפיה

מהם היתרונות העיקריים לטיפול זה בהשוואה לכימותרפיה ,הקרנות או תרופות כימיות אחרות?
"לשמן המפ יש שלושה יתרונות עיקריים על פני מה שמכונה טיפולים קונבנציונאליים .ראשית ,שמן קנבוס אינו מזיק ,שנית ,הוא פועל ,ושלישית,
הוא אינו הורג את החולה .כימותרפיה ,הקרנות ותרופות כימיות רעילות אחרות גורמות נזק רב לגוף ובמקרים רבים מדי מקטינות את סיכויי
ההישרדות שלנו .בנוסף ,מטופלים שעוברים טיפולים כאלה מגיעים לרוב לבעיות רפואיות אחרות הנגרמות על ידי טיפולים אלו בעצמם.
אני לא יכול באמת להשוות את תרופת הקנבוס למה שהמערכת הרפואית מספקת ,מכיוון שאני לא מתייחס למה שהם נותנים לנו כתרופה .תרופות
כימיות הן רעילות לכבד .מה שאמור להבהיר לכל אחד כי כימיקלים כאלה לא צריכים להיות בגופנו ,מכיוון שהם רעל ומהווים סכנה לחולה.
כימותרפיה והקרנות שניהם מסרטנים ,מה שאומר שטיפולים אלה אינם רק רעילים ,הם יכולים גם לגרום לסרטן .לעתים קרובות ניתן לצמצם את
גודל הגידול בעזרת כימותרפיה או הקרנות ,אך במספר רב של מקרים הוא פשוט מאפשר להתפשט לסרטן .בשל ההשפעות המסרטנות של טיפולים
כאלה ואופיים הרעיל ,הם הורסים את המערכת החיסונית שלך כאשר אתה זקוק לה ביותר .לדעתי ,זה מגוחך לקרוא כימותרפיה או הקרנות טיפול
בסרטן או כל מצב אחר ,כאשר ברור שאין להשתמש בהם כלל.

האם השימוש בשמן יכול להחליף הקרנות?
המונח רדיותרפיה נשמע די שפיר .זה עושה רושם שכל מה שחולה צריך לעשות הוא להקשיב למוזיקה ברדיו והם יבריאו .כמובן שכפי שרובנו כבר
יודעים שזה רחוק ממה שקורה באמת ,אז בואו נקרא לזה מה זה באמת הקרנות.
אני לא חושב שטיפול בהקרנות עדיף על כימותרפיה ,שכן שני הטיפולים הללו הם רעילים וגורמים לסרטן .רפואה של קנבוס צריכה להיות קו ההגנה
הראשון נגד סרטן וכל שאר המחלות ,לא טיפולים שעלולים לגרום למותנו או להחמיר את מצבינו.
למיטב הבנתי ,לאפשר למערכת הרפואית לעשות דברים כה הרסניים לגופנו היא רק דרך מהירה יותר למות .עבור חלק ,כימותרפיה והקרנות אכן
פועלות כטקטיקת עיכוב ,אך בסופו של דבר הנזק שהטיפולים האלה גורמים לגוף שלך הוא נורא .אם אתה מישהו שעברו במקרה טיפולים כאלה
והשפעותיהם המתמשכות ,ספר את כוכבי המזל שלך כי הרוב המכריע אינו בר מזל כל כך .בנוסף ,אני רוצה להזהיר אנשים כי עדיף להתרחק
מסריקות  CTודברים כאלה ,שכן הם גם חושפים את המטופלים למינון קרינה אדיר ,אשר שוב יכול לגרום לסרטן או לבעיות בריאות אחרות.
שמן קנבוס אינו רעיל לגוף וכאשר שמן זה משמש לטיפול בסרטן או כל מחלה אחרת ,הוא אינו פוגע בתאים בריאים .לאחר נטילת שמן קנבוס ,הוא
מעמיד את המטופל במצב רגוע מאוד ,כך שיוכלו לנוח יותר ולישון ,מה שמקדם ריפוי.
מנקודת המבט שלי ,אין השוואה בין תרופות כימיות לשמן קנבוס .כימיקלים ורעלים גורמים נזק ומשפיעים על רווחתך; הם יכולים גם להיות בעלי
תופעות לוואי קשות ואף עלולים לגרום למוות .שמן קנבוס אינו מזיק ומעודד בריאות טובה וריפוי מהיר .אני אוהב לומר שחומר זה מקדם חיים
ומניסיוני עם השימוש בו ,אני יכול למעשה לדווח שזה המצב.

האם היית מתאר כיצד  THCפועל על תאים סרטניים מול תאים בריאים?
קודם כל THC ,אינו פוגע בתאים בריאים אך הוא יכול להשפיע באופן הרסני על תאים שהפכו לסרטן .לרוב האנשים אין מעט ידע על אופן
התנהגותם של תאים אלה אך למעשה תאים סרטניים מנסים להתאבד וזו עובדה מתועדת היטב .אבל אם המערכת החיסונית שלנו נפגעה ,לא נוכל
לייצר מספיק קנבינואידים טבעיים כדי לעצור את צמיחתם .כאשר התאים הופכים סרטניים ,הם למעשה מייצרים יותר קולטנים קנבינואידים ,מה
שמאפשר לקנבינואידים הטבעיים שגופנו מייצר להיכנס בקלות רבה יותר .אותם קולטנים יקבלו גם קנבינואידים כמו  THCשצמח ההמפ מייצר וזה
יכול להועיל מאוד למטופל .אז אם הגוף שלך לא מייצר מספיק חומרים טבעיים אלה כדי לעצור את התפתחות הסרטן,
על ידי בליעת שמן קנבוס ,הוא מספק את הקנבינואידים הללו בשפע ואז ניתן לשלוט במחלה ולרפא אותה .גופנו מייצר תאים סרטניים מדי יום ,כך
שבעצם כולנו חולים בסרטן אך אם המערכת החיסונית שלנו מתפקדת כראוי ,התאים הללו מהווים סכנה מועטה או כלל לא לרווחתנו .כאשר המערכת
החיסונית שלנו נפגעת ,לעתים קרובות זה הזמן בו סרטן יגלה את נוכחותו .אבל אם אדם חכם מספיק כדי לבלוע שמן קנבוס כדי לתת חיזוק למערכת
החיסון שלו במקום ללכת למערכת הרפואית ,נוכחותו לא תורגש לאורך זמן.

למדנו עבודות מחקר בנושא ועכשיו אתן לך את ההסבר המדעי מדוע  THCיעיל בטיפול בסרטן .כאשר שמן קנבוס נבלע כתרופה לסרטן ,הTHC -
בשמן גורם להצטברות של מולקולת שומן הנקראת סרמיד .כאשר סרמיד בא במגע עם תאים סרטניים ,הוא גורם למוות תאים מתוכנת ,תוך שהוא
אינו פוגע בתאים בריאים .כך הוא הוסבר במחקר המדעי שלמדנו אך מעולם לא הפסקתי לחפש הסברים אחרים.
בעזרת גברת נפלאה בשם בתיה סטארק ,פיתחתי תיאוריה חדשה הכוללת את בלוטת האצטרובל שלנו ואת המלטונין שהיא מייצרת .פלואוריד ורבים
מהכימיקלים שהרופאים מספקים בתוספת דברים אחרים איתם אנו באים במגע ,פוגעים לרוב ביכולת בלוטת האצטרובל לייצר מלטונין .מלטונין הוא
נוגד החמצון הגדול ביותר שידוע לאדם והוא עובר לכל תא בגופנו .בלוטת האצטרובל והמלטונין שהיא מייצרת יכולים למלא תפקיד דרמטי מאוד
בשמירה על בריאות תקינה ואכן יש הרבה קשר לתחושת הרווחה הכללית שלנו.
כאשר תפקוד בלוטת האצטרובל נפגע ,היכולת שלה לייצר מלטונין פוחתת מאוד .נמצא שככל שאנו מתבגרים ,רמות המלטונין יורדות ,ולדעתי ירידה
זו יכולה להשפיע גם על התפתחות הסרטן .הוכח מדעית שרק עישון קנבוס יכול להעלות את רמות המלטונין במידה רבה .אולי זו אחת הסיבות לכך
שלאנשים שמעשנים קנב יש שיעורי סרטן נמוכים יותר מאלו שלא .עכשיו רק תחשוב מה בליעת השמן הגולמי הגולמי תעשה לרמות המלטונין שלך.
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ממה שאני יכול להבין ,הקנבינואידים בשמן גורמים לבלוטת האצטרובל להיכנס לזרם מוגזם ולאחר מכן רמות המלטונין עולות בחדות .זה ,לפחות
בחלקו ,הוא מה שאנחנו חושבים שגורם להשפעה הנפלאה שיש לתרופה זו על כל כך הרבה מצבים כולל סרטן .אם בלוטת האצטרובל מייצרת כמויות
אדירות של מלטונין ,היא אינה פוגעת בגוף ,אך עלולה להיות לה השפעה הרסנית על המחלה ממנה סובל החולה .כאשר רמות המלטונין נשארות
גבוהות ,המחלה או המחלה שהטרידה את החולה לעתים קרובות ניתן לשלוט או אפילו לרפא לחלוטין .במציאות ,אני לא רופא וגם אין לי את
הכישורים הדרושים כדי להפוך לאחד כזה ,אך אני עדיין מרגיש שעלינו להשאיר את דעתנו פתוחה להסברים אחרים .אם אני צודק לגבי חשיבות
המלטונין ,אז זה עשוי לתת לנו דרך חדשה להסתכל על שליטה במחלות וזה יכול לעזור להסביר את ההשפעות האנטי אייג'ינג שתרופה זו מייצרת" .
ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
עדויות על סרטן
מוטו :נראה כי הפוגה ספונטנית של סרטן מתרחשת לעתים קרובות באופן מפתיע בנוכחות שמן קנאביס
"לחבר יש סרטן עצמות .רק התחלתי את השמן בשבוע שעבר ,הכאבים נעלמו ,הוא מרגיש טוב יותר .רופאי אונקולוגיה מזדעזעים ” .ג'ו
"קצת חדשות נהדרות אתמול .אדם שזה עתה נתנו לרצפה הרופא שלו כשנמצא כעבור מספר שבועות שהגידולים בריאות שלו נעלמו כמו גם הכבד
שעל כבדו שהתכווץ לנקודה בלבד .צינור אחד קטן! יש לנו כמה בדרכים וכולן מסתדרות טוב .אני מקווה שהדברים טובים .פיניקס דמעות חיה
וקיימת " .כריס
"עדכון  -החבר שלי בן  81עבר  3גידולים יחד מפניו (סרטן העור) של קרצינומה של תאי קשקש .לא היה להם סיכוי נגד התרופה הטובה ביותר
בעולם 5 .שבועות על השמן והוא מרגיש טוב יותר ממה שהוא מרגיש ב  15 -שנים .התיאבון שלו חזר! הוא מנצח בקרב !!! אנחנו מנצחים בקרב!
חוזה
סטיב :האם הוא בלע את השמן והשתמש בו גם באופן מקומי?
חוזה :שניהם
סטיב :פנטסטי האם זה לא מדהים לדעת שאנחנו יכולים לעשות את ההבדל בחיים של מישהו ככה
חוזה :הוא התחיל לשפשף  68%שמן  THCמעורבב עם שמן זית ושמן קוקוס על לחיו במשך שבועיים לפני שהוא צץ .הוא גם בולע אותו ללא שמן
הזית לאחר שפשף אותו על פנים הלחי.
חוזה :הדוקטור שלו התקשר אלי אתמול ואמר לי שיש לו גם סרטן עור והוא רוצה קצת שמן שינסה את עצמו.
סטיב :עכשיו אלו חדשות נפלאות על כך שהרופא רוצה עזרה .כל הכבוד חבר שלי!!!! ואני שמח שחברך בן ה  81-חזר ליהנות מהחיים שוב.
חוזה :כן ,זה באמת מדהים! ד"ר  Pנקרא לו ,הוא מחבר ידוע של כמה ספרים ומרפא נטורופתי נהדר ומרפא .הוא הפנה אלי  5מהמטופלים שלו
בשבועיים האחרונים .כל חולי הסרטן הסופניים ".
"לפני שבועיים נתתי לחולה אחר מסרטן העור/הגרון/חבר שלי שמן ריפוי לבליעה ושימוש מקומי ,יחד עם מעט שמן קוקוס .ביום שלישי הוא סיפר לי
שהעור בלחיו נפתח והגידול נחשף .אמרתי לו להמשיך למרוח את השמן אך ללא שמן הקוקוס רק שמן הריפוי הטהור .הוא הניח את שמן הריפוי
ישירות על הגידול שנחשף ואמר "הבליטה שבלטה נעלמה למחרת .הוא החל להתנקז תוך דקות לאחר שפשף אותו .הוא זרם החוצה  -השמן הוציא
את הסרטן כמו מלח " .הגידול הסרטני היה שם ,עכשיו הוא נעלם  ...שבועיים !!! ” חוזה
"לבן משפחה היה סרטן גרון גידולים בגודל כדור גולף תוך  48שעות משמן השליך את הגידולים שהוא פועל .זה מתועד .עוזר גם בבעיות נשיות.
לאף אחד לא אכפת למצוא תרופות או לעזור רק לתת הורמוני סוסים סינתטיים ואז לתהות מדוע נשים משתגעות " .דברה
"שלום ריק סימפסון וג'ינדריך באייר ,רציתי לשתף בחדשות שמחות מאוד .הסריקות של אמא הראו ירידה "ניתנת למדידה" בגודל כל הגידולים בכבד
ולבלב .כמו כן ,הגידול בריאה שלה כעת לגמרי 100% ,נעלם !!!
יש כל כך הרבה תודה להסתובב אבל האדם מספר אחת שמגיעה לו הכי הרבה אהבה הוא ריק על כך ששיתף את המידע הזה באופן גלוי כל כך עם
העולם מלכתחילה.
תודה לך ג'ינדריך על כל מה שאתה עושה כולל החסד התומך וההנחיות שלך .אני יודע שאנחנו עדיין הולכים על קליפות ביצים עם האבחנה/פרוגנוזה
שלה ,אבל אם הדברים ממשיכים להשתפר (גידולים מתכווצים או "נפתרים" כפי שהם מכנים זאת ללא גרורות נוספות) .בסופו של דבר אשלח לך
אותה לפני ואחרי דיווחים רפואיים כדי שתראה שעזרת להציל את חייה של אישה מדהימה ,אוהבת ,פעילה ונותנת ,ששותלת בחוץ את גינת העשבים
שלה בזמן שאני מקליד .)o : .הרבה אהבה ,ברברה "
היי ברברה ,תודה ,עשית את היום שלנו עם הדואר האלקטרוני שלך .תגיד שלום לאמא שלך בשבילנו וודא שהיא לא תעשה סריקות או צילומי רנטגןאחרים או שטויות מסרטנות אחרות .תן לה ללכת לפי מה שהיא מרגישה ,היא צריכה לאכול  120-180גרם מהשמן במשך שישה חודשים או פחות.
אם הייתי במקומה ,הייתי אוכלת את השמן בכל יום למשך שארית חיי בכל מקרה ,לסרטן יש סיכוי קטן מאוד כאשר קיים שמן בגוף .מינוני תחזוקה
הם חלק חשוב ביותר בשיטה זו .איחולים ,ג'ינדריך
“אמי ריפאה את סרטן הריאות התאים הקטנים בשלב  3שלה עם השמן !! האם הזכרתי שהיא נטולת סרטן רק ארבעה חודשים לאחר האבחנה? ובכן,
זה מה שקרה .ג'ין שחר
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"לאבא שלי יש גם סרטן הלבלב שהתפשט לכבד ולריאה שלו במהלך כימותרפיה ואז זה התפשט שוב הוא היה מאוד לא טוב והידרדר במהירות .הוא
התחיל את השמן לפני  3חודשים הסריקה האחרונה ביום שני מראה שכל  7הכתמים נעלמו וסרטן הלבלב התכווץ ,הוא מרגיש  100%טוב יותר ויש
לו איכות חיים בחזרה .השמן באמת מדהים ” .ליסה
"אבא שלי גם על השמן לסרטן הלבלב שהתפשט לשבעה כתמים אחרים שהוא על השמן במשך  5חודשים כל שבע הנקודות שהופיעו בזמן
כימותרפיה נעלמו מאז שהתחיל השמן וסרטן הלבלב התכווץ ,השמן הציל חייו!" ליסה
"היי ,רק רציתי לעדכן אותך .לאבא עבר סריקה נוספת מאז שהתחיל את השמן לפני  5חודשים לאיתור סרטן הלבלב .הסריקה האחרונה הראתה
שהסרטן בלבלב הצטמצם ושבע הנקודות הנוספות שהופיעו בזמן שהיו בטיפול כימומי נעלמו מאז שהתחילו את השמן .תוצאות חדשות מראות
שהסרטן בלבלב התכווץ שוב ואין כתמים אחרים שהם פנטסטיים עד כדי כך בהתחשב בכך שסרטן הלבלב כה קטלני בגלל הקצב שהוא מתפשט .אז 8
חודשים לאורך חמישה חודשים מהשימוש באבא נפט מסתדר מצוין למעשה הוא מרגיש טוב יותר עכשיו מאשר כאשר אובחן לראשונה .אז שוב תודה
ריק ,ג'יי.בי וכל מי שעוזר להוציא את המידע הזה אם לא היה זה השמן לא היה לי את אבא שלי !! " ליסה
"אבא שלי היה גם שלב  4בסרטן הלבלב .היו לו גם  10כתמים בכבד  ...זה היה בסוף נובמבר  .2012כעת יש לו כתם אחד בכבד ( )08.ונקודה אחת
בלבלב ( 8מ"מ) .אנחנו מנצחים את זה .הרופאים שלו מזועזעים .הוא עולה במשקל ובסך הכל מרגיש נהדר .שמן חדור קנאביס טוב גם כן ” .אנג'י
אל תשחק עם תרופות מדוללות ,אנג'י .זה טוב לשימוש מקומי ,אבל אתה לא רוצה לתת שמנים חדורים לקנאביס לחולי סרטן כטיפול היחיד שלהם.
התקפה בספקטרום מלא בעוצמה מלאה עובדת בצורה הטובה ביותר.
במיוחד למי ש"צריך "ללכת לסרוק" מדי לראות "איך הוא מרפא .אנשים כאלה צריכים להוסיף באופן אוטומטי עוד  60גרם מהשמן לפרוטוקול
מכיוון שהם פשוט עברו הליך מסרטן מאוד שלא לצורך "כדי לראות" איך הם מרגישים .סקרנות עולה כסף ,מצטערת על זה.

ברכות ואיחולים .זה נהדר לראות את ההצלחה של אנשים שחושבים אחרתJB .
"אני הוכחה עובדתית לכך של RSO -יש השפעה ישירה על  MPNSTו .NF1 -רישומים רפואיים ,בדיקות  MRI, PET, CATמוכיחים
הפחתה משמעותית בגודל הגידול ובנחישות " .קריסטין
"אוקיי מציצים שלי .היום הוא היום שרק קיוויתי שיקרה אי פעם .תוצאות הביופסיה נמצאות .קורי ילנד קיבלה רק אישור שהסרטן שלה הלך במאה
אחוז !!!! אני חופשי סרטן !!!!! אפילו לא דיספלסיה שלא לדבר על סי הגדול.
לחברים המדהימים והמדהימים שלי שהיו אחראים ביחד לכך שאני יכול להרשות לעצמי את התרופה = אין ממש מילים לתאר כמה אני אסיר תודה
לכל אחד ואחת מכם .כולכם מדהימים!
להת'ר ששלחה אותי לראשונה - RUN FUN THE CUREהסרטון הזה ממש שינה את חיי .מי היה מעלה את זה ,היי? אני אוהב אותך! לריק
סימפסון ,לג'ינדריך באייר מעומק ליבי  ...תודה על הידע והתמיכה שלך .אני חי היום בגלל כולכם! אני באמת מבורך שיש לי משפחה וחברים
מדהימים כאלה ” .קורי
היי ג'ינדריך ,רק הערה מהירה להודיע לך שראיתי את הרופא שלי היום .הדו"ח אומר שהסרטן (סרטן התעלה האנאלית) כבר אינו ניתן לזיהוי .בסתיו
שעבר אמרו לי שיש לי  2-4חודשים אם לא אעשה הקרנות .בחרתי לא לבצע קרינה ולנסות במקום זאת את ה .RSO -ברור שזה עבד! מעומק ליבי,
תודה ,תודה ,תודה לריק ולעצמך !!!! ” קורי
"סיפור ההצלחה האחרון שלי .מדובר באישה בסוף שנות החמישים לחייה שאובחנה כשלב  ,3אך קרובה מאוד לשלב  4סרטן הריאות .היום קיבלתי
את זה" :טוב אמא שלי הלכה לעשות בדיקת  CTלפני חודש וקיבלה את התוצאות שלה לפני כמה ימים .זה נעלם לגמרי! הרופא שלה קרא אותם
ואמר שהמסה הגדולה יותר ברורה ואין כלום ...
יש לה עדיין  COPDאבל נעבוד על זה ועל העישון שלה חחח  ...תודה רבה על כל העצות והידע של דברים שמעולם לא היינו מודעים אליהם .הכל
הגיע מסיבה ואנחנו כל כך שמחים .אלוהים יברך אותך ואת משפחתך " .קורי

נראה כי הפוגה ספונטנית של סרטן הריאות מתרחשת לעתים קרובות באופן מפתיע בנוכחות שמן קנאביסJB .
"אוקיי ,כל הציצים הנפלאים שלי ,זה הולך להיות קריאה ארוכה ,אבל אני חושב שאולי פגעתי ב PAYDIRT -אתמול .לא ראיתי את רופא השיניים
שלי מאז ספטמבר האחרון .באותה תקופה הייתי בעיצומה של המאבק על חיי .לרופא השיניים שלי אמרו בשלב זה שאני חולה בסרטן .ניהלנו את
השיחה הרגילה ,שם אמרתי לו שאני לא עושה הקרנות ואני עושה "טיפול אלטרנטיבי" .באותו זמן הוא שאל מה אני עושה .היססתי לספר לו ,כיוון
שהוא נודע ב"נוקשות "שלו ,אבל אמרתי לו לצפות ב  .Run from the Cureהוא התקשר אלי אחרי שצפה בזה .הוא אמר שכאיש מקצוע רפואי
הוא נוטה להיות בקופסה ,שיש לו אח( ,רופא) ,ואח אחר( ,פרמקולוג) ואיך לפעמים "אין להם את כל התשובות".
מהר קדימה לאתמול .הוא נדהם לראות עד כמה אני נראה טוב ,ולרגע ללא מילים כשאמרתי לו ששמן הקנאביס עובד .הוא התחיל לשאול כל מיני
שאלות .רבות מהן "שאלות מדעיות" שלא יכולתי לענות עליהן .הוא שאל על ניסויים קליניים .diff ,מצבי מחלה המטופלים בקנאביס וכו ' .הוא רוצה
לדבר עם אחיו על עצמי ,כמו גם על קנאביס כ"מרפא "מסרטן ,וגם רוצה שאחיו יחקור קנאביס כתרופה .האם זה יהיה בסדר אם הוא ייקח את מספר
הטלפון והכתובת הדוא"ל שלי?
הנה המקום בו הוא נהיה גדול .אחיו ,ד"ר ג'ייק טיסן ,היה בעבר הדיקן וחלוץ בתוכנית הפרמקולוגיה באוניברסיטת ווטרלו .כיום הוא יועץ לחברות
תרופות ומתמחה ב"גישות חדשות בטיפול בסרטן " .הוא קשור מאוד לאגודה למלחמה בסרטן( .כמו כן ,הוא זה שהתבקשה על ידי הממשלה לעמוד
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בראש חקירת שערוריית הכימותרפיה המדוללת ).ג'ון אמר שאחיו אמר לא פעם כי חייב להיות משהו טוב יותר לטיפול בסרטן .משהו טבעי ,ולא
כימי .אמרתי לו "אל תחפש עוד" .קנאביס הוא "משהו טבעי".
אצבעות חצו לי את הציצים .אם מישהו כזה משפיע על "הצד שלנו" יכול להיות עצום להפליא! ג'נט סוויני ,רוברט מלמד ,פיטר או'טול ,לסטר
גרינספון ,גרש אברי ,ריק סימפסון .מדעי הקנאביס ,האם הייתם על הסיפון לעזור לי בנושא הזה אם צריך ,והאם יהיה בסדר אם הייתי מפנה את רופא
השיניים שלי או את אחיו אליכם?
תודה שקראתם פיפס .המשיכו להפיץ את הבשורה  ...שמן  ” !CANNABIS KILLS CANCERקורי
ש :האם אי פעם ראית את  RSOעוזר לרפא סרטן ערמונית?
ת .כמובן .עקוב אחר ההוראות לקבלת התוצאות הטובות ביותר .להלן דוגמה לאופן בו זה עובד ודניס מספק גם הסבר מדעי כלשהו על אופן הפעולה
של השמן .ובכל זאת ,עקוב אחר ההוראות של ריק ,אכל את השמן לפי ההוראות (מינונים נמוכים כגון אלה שדניס השתמש בהם לא יספיקו לחולים
אחרים) ,והשתמש בשמן גם בצורת נרות .איחוליםJB ,
"בתחילת  2013אובחנתי כסרטן הערמונית שקיבל דירוג גליסון  .9כאופציה הראשונה שלי קיבלתי את ההחלטה לנסות את שמן הקנאביס של ריק
סימפסון .רוב הסרטן נעלם  90יום לאחר מכן על פי ביופסיה שנייה אך הגידול עדיין היה שם .החלטתי שהמינון שלי קטן מדי ,שהוא עשירית גרם
ביום ,אז החלטתי לעשות את זה שוב עוד  90יום .הפעם הגדלתי את המינון ל  3 -עשיריות גרם ליום במשך  60הימים הראשונים ו  5-עשיריות גרם
בשלושים הימים האחרונים למעט היום האחרון שלקחתי גרם מלא .הביופסיה הבאה הראתה שהגידול איננו .ויותר מכך ,הסרטן שלי נעלם ב -
 !99.9%אני מודה לאלוהים שהוביל אותי בקנאביס ישיר.
לפני הסרטן שלי הייתי מאוד נגד מריחואנה בכל צורה שהיא ,אבל כשאתה מתמודד עם המוות עם הקרינה הנוראית והכימותרפיה הבנתי שאין לי מה
להפסיד .האורולוג שלי אמר שמעולם לא ראה דבר כזה ,זה לגמרי לא היה מהתרשים " .ויליאם
"הרגע ניתקתי טלפון עם האורולוג .לבעלי היו הרבה בעיות רפואיות אחרי סרטן הערמונית לפני שנים .הוא נשלח לביופסיה לפני למעלה מחודשיים,
אך בגלל בעיות בצינור מהכליה לשלפוחית השתן הם לא יכלו לבצע ביופסיה מלאה .עם זאת הם קיבלו מספיק רקמות כדי לראות שסרטן הערמונית
חזר ועכשיו היו תאים סרטניים על קירות שלפוחית השתן שלו .הם היו צריכים לטפל בו בנושאים אחרים לפני שהם יכולים לחזור ולחדש את
הביופסיה בשל בעיות רפואיות אחרות .בקושי רב ,הדבר הושג היום .זה עתה התקשרתי עם הרופא ולמרות שיש לו בעיות בכליות עקב קרינה ועלולה
לאבד כליה ,היא נדהמה יותר מהעדר התא הסרטני שזיהתה חודשיים לפני כן .אין עדות לסרטן והיא פשוט לא מצליחה להבין זאת .לאחר הביופסיה
הראשונה ,מיד עשיתי דמעות של עוף החול .לשנינו יש סובלנות די טובה אז תוך שבוע עד  10ימים קיבלתי אותו במינון של  1גרם .חודש לאחר מכן,
אין לנו סרטן! אני המום אם כי מעולם לא פקפקתי בכוחות המופלאים של העשב הכל יכול .גם לי יש מחלה אוטואימונית נדירה (כמו השחקן הרולד
ראמיס) .אני מדהים את עצמי מדי יום כיוון שהייתי בהפוגה מעל  3שנים ,מה שאני מניח שזה די נדיר .אני לא יודע למה ,אבל אולי הצריכה היומית
שלי יכולה להיות קשורה לזה גם 2 .מהרופאים שלי מודעים לטיפולים שלי ותומכים במאה אחוז .אז אני אסיר תודה למר סימפסון! תודה שהובלת את
הדרך! רק רציתי לשלוח לך את עדותי כי אני אסירת תודה .אני אתרום למען המטרה שלך ברגע שהוא יהיה בבית ואשב אותו .שוב תודה מעומק
ליבי! בברכה” DKS ,
"יש לי את אותה מחלה שהרולד ראמיס מת מהחודש שעבר  ...דלקת כלי הדם .יש לי את זה יותר מ  15 -שנים אבל למעשה אובחנתי לבסוף לפני כ -
 4שנים כשהסימפטומים היו כל כך נוראים עד שלא יכולתי אפילו ללכת .אני בהפוגה כבר  3שנים מאז הטיפול המקורי של ציטוקסן (כימותרפיה)
ופרדניזון .ואז על  imuranלתחזוקה .רציתי להפסיק את כל התרופות כי מבחינתי תופעות הלוואי שלהן היו גרועות יותר מהמחלה .הרופא שלי אמר
שלא .אז עשיתי מה שכל אדם אחר בעל עקשנות ועקשנית יעשה  ...הורדתי את עצמי מהם באישור עצמי !!! חה חה .סטרואידים עד  2מ"ג ליום
עכשיו .קשה להם להפסיק !!! ביקור רופא אחרון ,כי היה לי כל כך טוב הרופא שלי סוף סוף הוריד אותי מהתרופות שהפסקתי קודם (היא מעולם לא
ידעה שהפסקתי שנים קודם לכן) .אני לא יודע ,אבל אני בהפוגה כבר  3שנים.
לרוב האנשים הסובלים ממחלה זו יש כל כך הרבה בעיות כל הזמן אבל אני מרגיש כמו אדם רגיל עם רק כמה בעיות שהמחלה יצרה בהתחלה כמו
נוירופתיה בכפות הרגליים והידיים .חוץ מזה ,אני טוב .להתאמן כל יום ולרוץ .כל מה שאני יודע הוא שכמשתמש קנאביס יומי ,נראה שאני אדם בר
מזל בהשוואה לכל כך הרבה אחרים הסובלים מהמחלה הזו ונמצאים בכמה כדורים איומים כדי לדכא את המערכת החיסונית ולשלוט במחלה .הדבר
היחיד שאני יודע בוודאות הוא שקנאביס עזר לי להרגיש כמו שאני מרגיש היום .יש לי תמיכה של  100%משני הרופאים הרבים שלי ,אחד מהם
הנוירולוג שלי!
קל מאוד ליצור  RSOמשלך .הייתי עצבני בהתחלה אז ניסיתי להכין כמות קטנה קודם .יצא נפלא אז עם הידע הזה הרווחתי יותר .בדיוק עקבתי אחר
המתכון של ריק בעזרת קצת עזרה מחבר! נכון לפוסט בפייסבוק שפרסמתי לאחרונה (אני לא יודע מה עשב המופלא הזה) היו לי הודעות פרטיות
רבות על ההצלחה שמשפחתי חיפשה עזרה! אני עומד להעמיד את הילדים הבוגרים הבריאים שלי בתחזוקה רק כדי שלא יהיה להם סיכוי לקבל משהו
קטסטרופלי .אני אוהב את זה!!! תודה רבה מר סימפסון !!! המסירות שלך לכולם מוערכת מאוד על ידי הגל הזה בקליפורניה !!! ” דבורה
"בעלי עשה את התוכנית" פיניקס דמעות "כשהיה לו סרטן שלב  4בשלפוחית השתן .דו"ח הנתיבים לאחר הניתוח (שלא היה לו אם הייתה לנו יותר
אמון בתוכנית) לא הראה שום סרטן .אני לא מוכן לטעון להצלחה עם אלצהיימר ,אבל לסרטן אין אפשרות טובה יותר ” .קארן
“שוב שלום ריק! אני מקווה שהדואר האלקטרוני הזה ימצא אותך טוב .אני כותב היום כדי לשאול אותך כמה זמן החולה צריך להישאר על השמן? יש
לנו מטופל עם גידול עצום .הוא התחיל ב  15 -במרץ ועבר עד כה  40גרם .הוא היה על  1.5גרם או יותר/יום מיום  .2האם אתה עוצר במינון הטיפולי
של  60גרם? כסף הוא גורם למטופל הזה .הוא לא שילם דבר על התרופה שלו עד כה .המטפלת שלהם תרמה את  60גרם השמן הראשונים ,אך אינה
יכולה לתת תרופות חינם לנצח .תודה על ההשקעה .אני מעריך את התובנה שלך .בברכה ,ג'נט "
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"ג'נט היקרה ,את אומרת שהוא סופג  1.5גרם או יותר ביום מהיום השני .השמן שאני מייצר כל כך חזק שבדרך כלל לוקח לאדם הממוצע בערך 5
שבועות להגיע למצב שהוא יכול לבלוע  1גרם ביום .ייתכן שיש בעיה במתח ששימש לייצור זני קנבוס שמן זה יכול להשתנות במידה רבה ביכולות
הריפוי שלהם כך שהבעיה יכולה להיות הזן .בדרך כלל עד שהחולה בלע  60גרם שמן הסרטן איננו .אבל אם זה לא היה ,הייתי ממשיך לתת להם את
השמן עד שיהיה .הזמן הדרוש וכמות השמן הנדרשת יכולים להשתנות מאוד מאדם לאדם .כולנו שונים ויש אנשים שמרפאים הרבה יותר מהר
מאחרים .בדרך כלל אנשים שנפגעו קשות כתוצאה מכימותרפיה וקרינה ידרשו טיפול ארוך יותר ושמן .על השמן לבטל את כל הנזק שהטיפולים
כביכול השאירו מאחור .העצה שלי היא לנסות לייצר את השמן מזן אינדיקה חזק אחר אבל בכל זאת להשאיר אותו על השמן זה הדבר היחיד שאני
יודע שעשוי להציל את חייו .הברכות הטובות ביותר ,ריק סימפסון ”
"אני לא בטוח אם זו הצלחה -אבל אני בהחלט סופר את זה כאחד! למקרה שמישהו תוהה מדוע יש לי קול גברי ,זה לא בגלל שהייתי מעשן סיגריות
או משהו כזה -מעולם לא עישנתי ,אלא בגלל שהורדתי את בלוטת התריס .אני בן  51וחצי! והשתמשתי בשמן מאז שנות העשרים לחיי .פשוט תמיד
היה לי מענג לאדות .לפני כמה שנים -התחלתי להתקשות בבליעה ,והרופאים שלי מצאו בלוטים בבלוטת התריס שלי .צמתים בבלוטת התריס שלי
שהייתי צריך ללכת לבדיקת סרטן .כשהם עושים את זה -הם פשוט תוקעים לך מחט תחת גדולה בגרון ונכנסים לצמתים להיבדק .הם לא נותנים לך
כלום -ללא הרדמה -בגלל המיקום .אז -עשה זאת כמה פעמים ובדוק אם אתה יכול לשבת בשקט .בכל מקרה -לאחר שנדקרתי ב  -6xובלוטת התריס
שלי הייתה כל כך גדולה שהתקשיתי לבלוע ולנשום -הסרתי את בלוטת התריס .עם כל הסרטן במשפחתי -חשבתי שאקדים את המשחק .ללא סרטן.
אף אחד .אני היחיד במשפחתי שנמלט עד כה מסרטן .אני עושה שמן מאז שנות העשרים לחיי .עשיתי כמעט כל בדיקת סרטן שם עקב ההיסטוריה
המשפחתית -ונאדה עד עכשיו תודה לאל! את עושה את החישוב " )-:ג'נט
"היי ריק! איימי נפטרה הבוקר .איימי הפסיקה להשתמש בשמן כשהמספרים שלה עלו מוזרים .אמרת שמשהו לא מריח נכון -ובכן הרופאים פישלו
את תוצאות המעבדה שלה ,והם היו גרועים .איימי הייתה כל כך עייפה ( 23סיבובים של הקרנות 3 ,או  4של כימותרפיה) .היא פשוט ויתרה .אני לא
צוחק .היא עברה כל כך הרבה לפנינו ,שהרגישה שהגיע הזמן שלה .היא צדקה .בלי השמן -זה נגמר .שבוע לפני היא נראתה כל כך נהדר -נשבעת!
היא רצתה לעלות עד שני גרם ביום ,ובאמת לבעוט בזה .ואז הבדיקות הארורות האלה חזרו ,והיא סיימה .התחננתי שתמשיך לקחת את זה .איך
מתמודדים עם זה? אני הרוסה .ג'נט "
"ג'נט היקרה ,אני יודע מה אתה מרגיש ,יקירתי ,קרה לי אותו דבר עם כמה אנשים שהיו לי טיפול וזה לא הרגשה טובה .לפחות נוכל לקחת לב
לעובדה שמה שעשינו אכן עזר ואנחנו לא אלה שגרמו לנזק .לעתים קרובות קשה מאוד לא להתערב באנשים שאנו מטפלים בהם וכאשר דבר כזה
קורה ,זה תמיד גורם לי לרצות לחנוק את האחראים .לא אכפת לי כמה הרופאים המטומטמים האלה חושבים על עצמם ועל המקצוע שלהם ,רצח זה
רצח ולפני שזה ייגמר ,הציבור יראה את כולם על מה שהם .אני מסתכל על זה ככה ג'נט ,אנחנו לא יכולים להציל את כולם ,אבל מה שאנחנו עושים
הוא להקל על סבלם של אינספור אנשים .אז כל מה שאנחנו יכולים לעשות הוא להמשיך הלאה ,עד שנוכל להביא את העולם הזה לעצמו .את אישה
נפלאה עם לב ענק ומה שאתה עושה ,אומר כל כך הרבה להמונים הסובלים .אז נסה להתרכז בכל הטוב שעשית ואל תאשים את עצמך בחוסר כשירות
של אחרים .אנשים כמונו הם שעושים את ההבדל ואנשיו כמונו שישנו את העולם הזה ,אז אנא אל תתנו לשום דבר להניא אתכם מהדרך שבה שנינו
נוסעים .הברכות הטובות ביותר ,ריק סימפסון ”
"חלקתי את דמעות הפניקס של ריק סימפסון על קיר הפייסבוק שלי פעמים רבות  ...ואז יום אחד חברה שלי הייתה על מיטת המוות שלה עם
לימפומה .כשראתה את ההודעות שלי על השמן ,היא מיד החלה לקחת את השמן ועכשיו היא ללא סרטן! הרופאים שלה נדהמים שהם אמרו לה שיש
לה שלושה חודשים לחיות  ...הם טעו " .ג'יימי
"מר סימפסון היקר ,יש לי מטופל בארה"ב שהתחיל לאחרונה ב .Phoenix Tears -זה חוקי במדינה שלנו .הוא נמצא כחודש בתוכנית ,אך ביקש
כבר מעל גרם ליום מהשבוע השני .האם יותר מגרם ליום מועיל? לקחתי את המטופל הזה בחינם ,ויש לי תחושה שהוא משחק אותי קצת .הוא רצה
גרם ליום מאז שבוע שני ,ואז רצה שני גרם ביום  -וזה חזק ביותר .אני מקבל לולאה על רבע גרם .אנו משתמשים בבודהה  100% -אינדיקה עם תוכן
 THCמעל  .15%איך מתמודדים עם מטופלים שרוצים יותר ויותר? תודה ,ג'ורג '
"דוקטורקטור יקר ,אני מעודד את כל מי שחולה במצב קשה לקחת את השמן כמה שיותר מהר .ככל שהם יכולים לקחת את זה מהר יותר ,כך הם
יכולים להירפא מהר יותר .ראיתי כמה אנשים בולעים את כל הטיפול של  60גרם בחודש ומרפאים את הסרטן הסופי שלהם .אבל אנשים כאלה הם
נדירים ויותר מהאפשר שהבחור הזה משחק אותך .היו לי כמה אנשים שניסו את זה איתי והנחתי להם את הריצה .לא אכפת לי לספק שמן למי שצריך
אותו מבחינה רפואית אבל לא אספק אותו לשוטים שיוצאים להוציא הונאה .אם אתה מרגיש שהבחור הזה מנסה להונות אתה רק תגיד לו שהוא
יצטרך להמציא בעצמו את הקנבוס כדי לייצר את התרופה .אם הוא אמיתי ,סביר להניח שהוא ינסה לעשות בדיוק את זה אם לא אז כנראה שלעולם
לא תשמע ממנו יותר .אין לך אספקה אינסופית של השמן הזה והוא צריך ללכת לאן שהוא יעשה הכי טוב .המשך עם העבודה הטובה .הברכות הטובות
ביותר ,ריק סימפסון ”

"אני מטפלת באישה הסובלת מסרטן מוחי ,עם שמן קנבוס  RSוהיא סוף סוף משתפרת .זה עובד!" voodootattooo
"עושה את אותו הדבר עכשיו ,THC SKYWALKER OG 25% .שמן ה OG -האחרון  PSAשלי היה  .160אחרי  100גרם היום ה  7-שלה.
” ג'ימי
"היי כריס ,עדכן  ...הסרטן הולך ונעלם  ...היא קיבלה אתמול טלפון מהאונקולוג המבולבל שלה .בדרך כלל יש לנו פגישה פנים אל פנים אבל הוא
התקשר אליה הפעם כדי לייעץ לה על תוצאות כל הסריקות שנעשו לפני מספר שבועות.
כבד  -כבר לא ניתן לראות סרטן .סרטן הריאות ,סרטן ריאות אחד נעלם ושני סרטן הריאות פחתו באופן משמעותי .חזה  -הוא לא הגיב  ...הוא לא
הזכיר את מחשבת השד  ...אז אמא מתקשרת אליו למספר שאלות וקובעת פגישה שנכנס אליו ונדבר איתו ונראה את העבר וסריקות אחרונות .אני
חושש שהיא הייתה קצת המומה כשהדוקטור התחיל לדבר על כבד וסרטן הריאות שלה שנעלם ושכחה לשאול על אזור השד שלה.
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כל הסריקות נועדו לבדיקה מוקדמת של מסלול חדש להורמונים  ...אבל הדוקטור אומר שהיא כבר לא מועמדת לחקר ההורמונים מכיוון שלמטופלת
צריכה להיות צמיחה באזורים הסרטניים וכל האזורים שלה לא צומחים אבל גְ ִסיסָ ה.
אנחנו מעל הירח עם תוצאות השמן !!! כשדיברתי עם ריק לפני חודש בערך על אמי הוא הציע לה ללכת על טיפול  2יום בן  90יום ולכן אנו מתכננים
זאת בתחילת ספטמבר בינתיים נניח לה מנת תחזוקה.
וואו! היא ידעה מתחילת הטיפול כי השמן פועל על גידוליה והיא יכולה להרגיש שהם הולכים ומתכווצים .כולנו אסירי תודה שהצגת לי את הרעיון
התיעודי שלך ושיתפת את הטיפול הזה .אני בבית הלילה אם יש לך זמן לשוחח .לנצח תודה ,סינדי "
"שלום קורי יקרה  ...רק רציתי ליידע אותך שנתתי את השמן שהיה לי מאמא שלי לחבר של חבר שחולה בסרטן השד  ...היא לקחה לחודש וזה
בהפוגה  ...כמה תאים סרטניים הם מת בגידול  ...והרופא נדהם וחיובי וכנראה שאם יהיו לה תוצאות טובות יותר בפעם הבאה הוא יתחיל לעשות
משהו בנוגע לשמן .אני כל כך שמח ומודה לאלוהים שנתן לי להיות מסוגל לתת את המידע הזה על שמן הקנאביס לאישה הזאת  )): ..כל כך הלוואי
שאמא שלי הייתה יכולה לקחת את השמן כל יום " ...
"היי ריק ,קיבלתי חדשות טובות .אמי לא יכלה לסבול יותר את ההכרה שיש לה סרטן בשד ,ולכן היא עברה את הניתוח .עם זאת ,היא אכלה  30גרם
מהמינון ,והיא שתתה כמה תה צמחים מאיזה בחור שיש בו כל מיני צמחי מרפא והיא שמה גם את התחבושות מצמחי המרפא האלה .בכל אופן ,כאשר
הרופאים הוציאו את הסרטן ,הוא היה בגודל של לא יותר מ  7-מ"מ ומרקם של  ,100%רק  1%היו פעילים ,ממאירים ובשלב גוסס 3 .רופאים
הסתכלו על זה ,והם אמרו שמעולם לא ראו דבר כזה  ...אז ,אם היא הייתה עוברת יותר שבוע או שבועיים בלי הניתוח ,הכל היה נעלם .כעת ,היא
לוקחת כל יום את השמן לגרם וחצי והיא מבינה כעת שהניתוח היה מיותר לחלוטין.
עם זאת ,היא הרבה יותר רגועה עכשיו כשהיתה ,כי היא התחרפנה ,כך שלא יכולנו להוציא אותה מהניתוח  ...אבל עכשיו הכל טוב ,וגם עשבי התיבול
והשמן עשו את עבודתם .בכל מקרה ,הרופאים המטופשים נתנו לה  23טיפולי רדיו ,אבל היא אמרה שהיא לא תעשה את זה והרופא אמר בין השורות
שהיא צודקת .לא ייאמן כמה רחוק הרופאים האלה מגיעים .כולם אומרים שלום ,ריק .תודה רבה על ההמלצה ,ותודה רבה לג'ינדריך שוב " .סאסא
"ריק  ...לחבר בדיוק הוצא גידול מוחי מהראש שלו  ...יש לו כתמים על הריאות  ...הם רוצים שיהיה לו כימותרפיה והקרנות  ...אם זה יהיה בזבוז
של שמן הוא בזבוז בזמן כימותרפיה ו קְ ִרינָה? לראות מה מצבו לאחר הסרת הגידול במוח הוא מדהים ,הוא טוב ב  % 80 -משבוע שעבר עם הדבר
הזה בראש  ...אני רוצה להגיד לו לא לעשות כימותרפיה והקרנות ולעשות את השמן אבל זה לא הבחירה שלי ” ...שרון
 שרון ,זה יגדיל את סיכויי ההישרדות שלו .אך למעשה ,הכימותרפיה רק תגרום לכך שהוא יצטרך לאכול  120-180גרם מהשמן לאחר מכן רק כדילבטל את הנזק .כמובן שזה אם הוא ישרוד את ההרעלה .איחוליםJB ,
"לכל החוצפנים שחושבים שריק סימפסון הוא הונאה ,כדאי שתדעו שמישל אולדריך רק ריפאה את סרטן הריאה שלב  3שלה עם שמן קנאביס,
שסופקה על ידי ולרי קוראל ו ! WAMM -מדוע התקשורת והרופאים לא יכולים להתחיל להגיד את האמת פעם אחת ?! קנאביס מרפא סרטן,
לעזאזל !!! והאנשים חסרי האחריות הם אלה שמנסים להשתיק את המציאות הזו ,לא אנשים כמוני וטומי שרוצים שהעולם יידע את האמת על קנאביס
וסרטן ” .סטיבן
"שלום לכולם ,קיבלתי חדשות טובות .האישה קיבלה את תוצאת סריקת  PETשלה ביום שני .היא חלתה בסרטן במשך  5שנים לאחר  6סיבובים של
כימותרפיה והשתלת תאי גזע אחת ,ואז זה עדיין חזר .לפני  6חודשים היא הייתה אמורה לבצע השתלה נוספת אך היא בוטלה מכיוון שהם לא מצאו
תורם .אז היא התחילה בשמן .ביום שני הרופא אמר לנו שהסרטן איננו .תודה על השמן ,ריק .אתה האיש ,תודה " .לוק
תודה לך ,לוק .תיעוד רפואי יתקבל בברכה .היא צריכה להישאר במינון תחזוקה ,הייתי אוכל כמה שיותר שמן בכל הזדמנות אפשרית .תתרחק ממנה
סריקות נוספות ,במידת האפשר .עדות וידאו ביוטיוב תהיה מצוינת .איחוליםJB ,
“שנת  2013חלפה עכשיו ואני שמח שאני יכול לראות את  2014שהרופאים לא חשבו שאני יכול לראות את שנת  .2013אבל כאן אני עדיין חי
וקיים .כמה אנשים שלא ראיתי מספר שנים אמרו ,וואו ,אתה עדיין חי! כן ,אני עדיין חי כי השתמשתי בתרופת הצמחים הנכונה (שמן קנאביס) כדי
להרוג את סרטן המוח  GBMהחסר מרפא שלי.
אז תודה לאל שהראה לי את הדרך לרפא .וד"ר טיו האן על כישוריך בקרניוטומיה ,גם ריק סימפסון על שיתוף הידע שלך על השמן שנשלח על ידי
אלוהים ,ואשתי צ'ינימין מנסור על כך שדאגת לי ,והמלאכים שלי על עזרתך הצנועה ,וחברים ומשפחתי על מדהיםם תמיכה ואהבה .בלי כולכם אי
אפשר לראות אותי בריאה שוב .אני מרגיש כל כך בר מזל ומבורך .וכן ,אני מאמין במלאכים.
כל הכבוד לכולם לשנת  ,2014השתדלו לא להילחץ ,להיות מאושרים ולהישאר בריאים ” .אליה
“אשמח להודות ( ) xxxעל השמן שנתרם למען הסרטן שלי !! נכון לעכשיו ,אין סרטן בגופי !! זה באמת עובד אנשים ,ההוכחה נמצאת ברשומות
הרפואיות שלי! תודה רבה ואביזרים גדולים לדמעות !!! ” בקי
"אגוד לג'ינדריך ,הוא צדק בהחלט בנוגע למריחה מקומית שמורחים ישירות על העור ולא על התחבושת .ההבדל היה כמו לילה ויום " .רולנד
 -כמובן .תמיסות עם שמן  20-30-50%גם עובדות מצוין ,כי הן נכנסות מתחת לפני השטח בקלות .במקרים מסוימים ,גם שמן זרעי קנבוס (אוחמאת שיאה) ותערובות שמן קנב מועילות מאוד .אבל באופן הגיוני ,ככל שתקבל יותר שמן על הפצע ,כך ייטבJB .
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“כתבתי קודם שהצלחנו לטפל בסרטן השד .כעת אמרו הרופאים למטופלת שהתוצאות שלה כל כך טובות שהיא צריכה ללכת לעבודה .החולה אמר
תודה לאל והרופא אמר שהיא חייבת להודות לו לא לאלוהים ואני שואלת על מה הוא לא עשה כלום אבל כל הזמן אומר לה שהיא צריכה לקחת
כימותרפיה והקרנות  ...רופא מטורף . ..
אבל לקחנו את זה לשלב הבא ,אנחנו מרפאים את הפנים של מישהו כי זה נהרס בכדורים לפני  5שנים .לאדם הזה היו בעיות גדולות עם המעי והם
חושבים שזה היה סרטן בהתחלה והם נותנים לה כמה כדורים חזקים שבכל זאת הרסו את פניה היא הייתה כמו צפרדע .אחר כך אמרו שזו יכולה
להיות מחלת קרוהן וכן הלאה וכן הלאה.
הנקודה שלי היא שהאדם הזה ניסה לרפא את פניה במשך  5שנים ללא הצלחה .היא הניחה שמן קנבוס על פניה  5פעמים ושוב אנחנו לא מאמינים איך
העור שלה נראה עכשיו OMG .היא כל כך מאושרת עכשיו שהיא יכולה להיות עצמה שוב.
אני מנסה לצלם כמה תמונות אבל כל  3ימים אבל העור נרפא כל כך מהר שאני לא יכול להראות לך איך נראו פניה לפני כן ,אבל ברשותה נציג
בימים הבאים תמונות ישנות שלה (רק עור הפנים שלה) ואחד חדש כדי שתוכלו לראות את ההבדל " ...יסמין
“אני אישה בת  39עם שנתיים וחלה בסרטן השד .השמן הזה הוא התרופה והמרפא שלי .האנשים האלה כל כך מלאי בצע .אין להם מושג על הכאב
והייסורים שאנו ומשפחותינו עוברים .פשוט תאוות בצע אנוכית .קארמה " .סאלי
"ובכן ,שבועיים  ...הרופא אמר שיש לי גידול של  2-3ס"מ בשלפוחית השתן .רציתי לקחת אותי ישירות ל .OR -גרם לו להיעלם תוך פחות מ 14
ימים .אושר על ידי בדיקת  .CTאובחן ב ,2/15 -בדיקת  CTנעשתה ב ." 2/29 -גרש
"סריקת  CTזו נעשתה  14ימים לאחר שנצפה גידול של  2-3ס"מ ,באמצעות היקף ,בשלפוחית שלי .תוך  14יום בלבד ,תוך שימוש בשמן קנאביס
חיוני בלבד ,לא נצפה גידול בשלפוחית השתן .קנאביס בלבד  14 ...ימים  ...חלפו .המחוקקים אנא הבינו זאת .אל תיקח את התרופה שלי .זו לא רק
עוד דרך להשתכר .תרופה זו מצילה את חיי " .גרש
"בסדר  ...קיבלתי את הדו"ח הפתולוגי .הגידול בשלפוחית שלי התכווץ לפני שהוציאו אותו .בפעם האחרונה שהרופא ראה אותו ,הוא נמדד כ 2.5 -
ס"מ .כשהסירו אותו הוא התכווץ ל  0.5-ס"מ .מעניין מה הרופא הזה יגיד על זה " .גרש
“ריק היקר ,אלוהים יברך אותך! איבדתי את אמי ,סבתי ,דודותי ודודים אהובים וחברים לסרטן לאורך שנים .אבל מי שפגעה בי הכי קשה הייתה
אחותי המהממת ,האינטליגנטית ,הנפלאה קים .היא אובחנה כחולה בסרטן ריאות בשלב  4ביולי  2010בגיל  ,42ועד פברואר  2011היא מתה .אני לא
יודע אילו טיפולים היא השתמשה כי היא לא סיפרה לאף אחד במשפחה שהיא מתה עד מאוחר מדי ,ובעלה לשעבר הנרקומן נכנס לטיפול שלה וסגר
את המשפחה .לא נודע לי על השמן עד החודש האחרון ,ומאז חקרתי .בהתחלה חשבתי שזה שמן נחש ,כמו הרבה דברים אחרים ,אבל עד כה רשמתי
 27אנשים שטוענים כי ריפאו או הפחיתו את הסרטן שלהם באופן משמעותי 27 .אנשים !!! וזה רק ב YouTube -ובבלוגים מקוונים בלבד! הלוואי
והייתי יודע על זה עוד בשנת  ,1997כשאמי אובחנה ,או בשנת  2000כשסבתא שלי יצאה מהפוגה ,או ב  2010 -כשאמרו לאחותי לחזור הביתה
ולמות ,או בשנה שעברה כשאחי אחי חוק אובחן כחולה בסרטן הפה והגרון ונאלץ להסיר ולשחזר מחצית מפניו .אבל עכשיו אני כן ,בזכותך .אלוהים
יברך אותך ואת כל מה שאתה אוהב ,ותודה על שאתה עובד כל כך קשה כדי להפוך את התרופה הנפלאה הזו לזמינה לכולם " .דניס ותודה שעבדת כל
כך קשה כדי להפוך את התרופה הנפלאה הזו לזמינה לכולם " .דניס ותודה שעבדת כל כך קשה כדי להפוך את התרופה הנפלאה הזו לזמינה לכולם" .
דניס
 דניס היקרה ,מה אני אגיד? הם הרגו את אמא שלי בכימותרפיה בגלל סרטן ריאות מוקדם של תאים קטנים ,אז אני יודע בדיוק איך אתה מרגיש.שום דבר נעים .כל הזמן ,התרופה הייתה צריכה להיות זמינה ולא רק בגלל שמישהו רוצה להרוויח כסף ,C'est la vie .אבל לא כולם פשוט יבלעו
אותו בשלווה כמוני .זוהי חוויה טראומטית מאוד כאשר אתה מגלה מה כל השמן יכול לרפא או לשלוט ומה נעשה בו שימוש בכל זאת.
אנא שלח לי את רשימת ההמלצות המקוונות ,זה יכול להיות מעניין ומועיל עבור אחרים שהיו שטופי מוח בדיוק כמוני לפני שפגשתי את ריק וגיליתי
על מצב העניינים האמיתי בתחום "הרפואה הקונבנציונלית".
תודה על התמיכה ועזרתנו להפיץ את הבשורה על תרופה זו .אחרי שנתיים וחצי של עבודה עם ריק ,כל מה שאני יכול להגיד הוא ששמן מיוצר
ומשומש עושה בדיוק מה שהוא אומר שהוא עושהJB .
"היי קורי! חדשות מדהימות שוב .חבר שלי ***** ***** שדיברת איתו ושלחת ל *** בלוס אנג'לס ,ובכן הוא היה על שמן קנאביס כבר בערך
חודשיים בערך והוא הלך לבצע את הסריקות הרפואיות שלו היום ו אין יותר סרטן בגוף שלו !!!!!!! הכל ברור!!!!!!! הוא מעבר לכל אסיר תודה לך
כלפי שסיפרתי לו עליך ומעבר אסיר תודה על כך שסיפרת לו על **** !!!
תודה לנצח יותר .אתה כל כך טוב לעזור לכל האנשים האלה שאתה אפילו לא מכיר ולהציל חיים בכל רחבי העולם! אני הולך לנסוע ללוס אנג'לס כדי
לעבוד עם **** ולנסות לעצור את כל השלשולים ולהוציא אותי מהשירותים מלעבור  60-80פעמים ביום .מה דעתך על עוד דו"ח מדהים? אנחנו כל
כך אוהבים את זה !! ”
"אני רוצה לשתף הערה מהרופא שלי היום .יש לי דלקת בשלפוחית השתן במשך זמן רב והרופא טיפל בזיהום .היום הוא הסתכל במבט ראשון עם
מצלמה (לא כיף במיוחד) ונראה שיש לי שרידים של מסת שלפוחית השתן (גידול) שנקבע במקום (דבריו לא שלי) וגורמים לזיהום להתעכב.
שוב! המילים שלו לא שלי; הדוקטור אמר כי "אני מטפל ברפואה כבר למעלה מ  40 -שנה ומעולם לא ראיתי גידול שמת במקום ללא התערבות
חיצונית" .אני מוריד ומדליק שמן מאז מרץ אבל מאז שנכנס היבול שלי יש לי ליטול שמן כפול במשך כ  6 -שבועות .הולכת לעבור ניתוח ניקוי קטן ב
 8-באוקטובר כדי לוודא שהמסה נעלמה (אם לא אעביר אותה לפני כן) .היה לי ספק בנוגע לשמן ,אבל לטיפשים אין לי יותר ספק.
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יש לי מספיק חומר ניצן כדי להמציא בערך  5או  6אונקיות שמן .החומר המשמש הוא  .Sativa Blend Pineapple Kush, 25% THCאני לא
יכול להגיד לך כמה אני שמח מהתוצאות עד כה .עדיין לא סיפרתי לד"ר שלי כלום כי ב FLa -כמה ד"ר יסרב לטפל בך .אז בינתיים הוא לא יודע
כלום " .ג'ון
אבל אתה יודע יותר ממספיק ,ג'ון .מזל טוב .הייתי ממשיך לקחת את השמן והייתי עוזב את הניתוח להמשך .אין יותר סריקות אם אפשר בכלל .והייתי
לוקחת גם את השמן בצורה נרות ,אתה תמיד רוצה להביא את השמן קרוב ככל האפשר למקום הכואב .כמו כן ,נסה להכין את השמן מיותר מזן אחד
לקבלת התוצאות הטובות ביותר ,אם אתה יכול .איחולים לך ,ג'יי.בי
“הסכמה מלאה שם  . JBומדגישים את העיכוב בניתוח .כל עבודת גוף פולשנית מאפשרת זיהומים במערכת שלך .בגלל הרגלים קשים וחוסר כבוד
מוחלט לתרופות הפלא שלהם ,יש לנו כיום חיידקים אוכלים בשר עמידים לאנטיביוטיקה ,שוררים ברוב בתי החולים RSO .יתקן את זה אבל מה עם
"עבודה" כירורגית?  Run from the Cureאומר הכל ” .טלמן
“לפני  3ימים טיפלנו בקרצינומה של תאי הבסיס של חבר ב .RSO -בדקנו את זה היום וזה כמעט נעלם .החזרנו את  RSOוכיסינו תחבושת .אנו
נבדוק זאת בעוד  3ימים ומצפים שזה ייעלם אם לשפוט לפי התוצאה של  3הימים הקודמים .זה על ידו הימנית .סוגי סרטן קודמים שריפאנו ממנו היו
על ידו השמאלית .הו ,זה עובד " .סימן

 -כן זה כן .אם לא היינו עושים את מה שאנחנו עושיםJB ."שמי ג'ורג ' ,ואני רוצה לתת לך את עדותי .בגיל  22 ,82בדצמבר 2010 ,אובחנתי כסובלת מסרטן הוושט .נאמר לי כי יישארו לי  6חודשים עד
שנתיים לחיות ואולי אצטרך מתיחת גרוני בשלב כלשהו לאחר טיפול קרינתי כדי לסייע בבליעה.
לפני האבחון התקשיתי לנשום ולבלוע מזון ,היה לי נפיחות בשתי הרגליים והתעייפתי מפעילות קלה .עברתי טיפול קרינתי בתחילת  .2011בספטמבר
 2011התקשיתי לבלוע וללעוס מזון מוצק .הרגשתי שאני נחנק .את האוכל שלי היה צריך לחתוך לחתיכות קטנות .העדפתי לאכול אוכל רך ובמקום
זאת  . Boost shakesגם חוויתי גזים עזים בבטן .הגז קרע לי בבטן כמו רעמים וברקים .התחלתי לחוות אפיזודות סחרחורת קשיי נשימה ,קוצר
נשימה והזעה .שיווי המשקל שלי היה גרוע ולא הצלחתי להסתדר טוב .היה קשה לסחוב מצרכים לסוויטה שלי ללא קוצר נשימה והזעה.
מאוחר יותר אפיזודה חמורה של סחרחורת שלחה אותי לבית החולים והרופא הכניס אותי לכדור לחץ דם שני .זמן קצר לאחר שהייתי בבית החולים
ניגש אלי זר והציע לי שמן קנבוס לטיפול בסרטן והפנה אותי לאתר פיניקס דמעות לקבלת מידע נוסף .בהתחלה לא הייתי רגוע ומבוהל לגבי נטילת
שמן קנבוס ,תמיד חשבתי שקנאביס הוא תרופה לשער שתגרום להתמכרות ותוביל אותי לסמים קשים אחרים .לאחר שחקרתי את שמן ההמפ של ריק
סימפסון החלטתי שאני הולך לקחת את הטיפול .הבנתי במהלך הטיפול ואחריו ששמן קנבוס/קנאביס הוא "שער" לבריאות טובה יותר.
לאחר המנה הראשונה שלי  1/2-גרגר אורז של שמן קנבוס ,שמתי לב שהוא פועל בגופי מיד.
הרגשתי שהוא זורם בגופי מאצבעותי ועד בהונותי.

חוויתי תחושת רגיעה ,אושר ושיפור ההומור שלי.

הרגליים שלי הרגישו גומיות שאחרי  6שעות דעכו.

הנשימה הייתה שקטה יותר בזמן המנוחה וגם בזמן השינה

לאחר ימים/שבועות:

הערימות/הטחורים שלי נעלמו.

הכאב בכתף פחת

קוצר הנשימה פחת.

מהיום השני ההצטברות של גזים ואי נוחות בבטן נרגעה והפכה לסדירה יותר והמשיכה בטיפול.

הפחתתי והפסקתי לקחת את כדורי לחץ הדם מכיוון שליחץ הדם שלי ירד מדי .לאחר שהורדתי את כדורי לחץ הדם ,לחץ הדם שלי התנזר

הנפיחות בשתי הרגליים והקרסוליים הופחתה במידה ניכרת.

ריסן את התיאבון והסדיר את המשקל שלי  -ירדתי עד כה  26קילו.

צבע העור השתפר

סחרחורת נעלמה











דופק נראה סדיר יותר ולא כל כך מטריד ,בהתחשב בכך שיש לי דופק לא סדיר מאז הלידה
תנועות המעיים נעשו קבועות יותר
חווה שינה טובה יותר ,רגועה יותר.
שיפור האיזון והתיאום
מסוגל לעקוף טוב יותר ללא קוצר נשימה.
הפך להיות יותר ביטוי בשיחות
שינה את ההשקפה שלי על הדברים והעלה את מצב הרוח שלי
שינה את דעתי לגבי מריחואנה
באופן כללי ,כל הסימפטומים שחוויתי לפני שלקחתי את הטיפול בשמן קנבוס ,נעלמו.
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לקח לי  3וחצי חודשים להשלים את הטיפול .החוויה הזו לא הייתה כל כך לא נעימה .עם זאת ,זו הייתה התאמה ,כאשר הגדלתי את המינונים ,אך
לאחר יום או יומיים הכל הותאם .עקבתי פחות או יותר אחר תוספות המינון שהציע ריק סימפסון.
לאחר חודשיים של טיפול ,הביקור שלי אצל האונקולוג היה מפתיע .הוא הצהיר שצבע העור שלי נראה טוב ,לחץ הדם ודופק הלב תקינים ,ומכיוון
שלא הייתה לי בעיה לבלוע ,לא היה צורך בתקופה .כמו כן ,הוא ציין כי צילום הרנטגן מתיאום מראש נראה טוב ושאיני צריך לחזור לפחות 6
חודשים .בדרך כלל הייתי אמור לראות את האונקולוג כל  3חודשים ...
אני מאמין ששמן הקנבוס הרג את הסרטן שלי .כל שאר השיפורים הבריאותיים שחוויתי משמן הקנב גורמים לי להרגיש כמו גבר חדש .אני נדהם
לגמרי מהנס של שמן קנבוס .אני כל כך אסיר תודה שהחלטתי לקחת את שמן הקנבוס.
שמן קנבוס חידש את בריאותי והאריך את חיי .אני מודה לך ריק סימפסון ,שאלוהים יברך אותך! המשיכו בעבודות הטובות! אני משוכנע לחלוטין
ששמן קנבוס יכול להציל חיים .תודה ".ג'ורג '
"עדכון מיני לג'ורג ' ...עד כה הוא ירד  31 +ק"ג ,עכשיו ,לפני זמן קצר נאלץ לבקר את רופא השיניים שלו ,בגלל הירידה במשקל שלו (הוא היה
בערך  280ק"ג) .הוא למד שהוא יכול להחזיר את המשקל בחזרה די בקלות אם הוא רוצה עכשיו ,אולם הוא בוחר במשקל נמוך יותר ובאורח חיים),
הוא נאלץ לשוב/להתאים את השיניים התותבות שלו .רופא השיניים שלו העיר על כמה שהוא נראה טוב וגם על הצבע שלו שהוא טוב יותר.
אני חייב לציין שג'ורג 'אמר שעדיין הייתה לו נשימה טובה ,ואין לו שום בעיה להיחנק עד היום ,היה לו סטייק ,תפוחי אדמה וירקות לארוחת הערב
בתחילת השבוע ,והאוכל שלו יורד הרבה יותר קל מתמיד .רגיל לפני ה"טיפול "שלו .הוא מספר לנו שהוא ביקר אצל רופא המשפחה שלו (רופא
רגיל) בתחילת השבוע  ...הרופא שלו קרא "וואו! ,אתה בטוח שאתה אותו ג'ורג 'שראיתי קודם?" הרופא גם אמר שצבעו השתפר .ג'ורג 'מספר לי
שהוא הראה לרופא אחר כך כמה יותר נוזלים הוא איבד בשתי רגליו ואמר לו שהוא חושב שזה כמעט נעלם  ...ואז אמר הרופא" ,ג'ורג' ,אין לך יותר
בצקת".
הוא רכש כמה ניירות מידע רפואיים ישנים ,וגם אמרו לו (כעת) שהוא צריך /יכול לנסות לקבל צילום ישן של צילום רנטגן פלוס ( CTעל דיסק)
מהאונקולוג שלו בפגישתו הבאה (יוני) .הוא מנסה להיכנס לפגישת האונקולוג שלו מוקדם יותר עכשיו בעזרת הרופא שלו עכשיו .בביקור זה הוא
יבקש לבצע בדיקת  . MRIהוא עשה כברת דרך ארוכה עכשיו  ...אולם הבעיה האמיתית היחידה שלו כרגע (אחרת הוא אומר שהוא יהיה מצוין !!)
היא שיש לו דופק לא סדיר מאז הלידה ,ובזמן האחרון היא עלתה קצת יותר מהרגיל .אני לא יודע אם הירידה במשקל שלו מעוררת את פעימות הלב
הבלתי סדירות שלו או את ההתרגשות מהאירוע הזה שמשנה את החיים או מה שעושה את זה בוודאות ,אני רק יודע שאני רוצה שזה יתוקן מדי
בשבילו .כעת יש לו הפניה לרופא קרדיולוג בנוגע לדופק הלב שלו וכו ' .גם לאחרונה הצבע שלו השתפר עוד יותר יש לו יותר פנים אדומות/ורודות,
גם מחזור הדם שלו נראה טוב יותר .ובכן ,זה כל מה שיכולתי להשיג לעת עתה  ...שלום ” 1חופש
"ובכן ,ריק וג'ינדריך ,העבודה הקשה והמסירות שלי ל RSO -השתלמו סוף סוף .עקבתי אחרי דמעות ריק ופיניקס מאז  2004והייתי מאמין מיידי
ביכולות הריפוי של השמן .העברתי את הבשורה ועמדתי מאחוריה  100%גם כשאנשים צחקו וקראו לי משוגע .ריפאתי כעת  3אנשים הלוקים
בסרטן סופני ואת המטופל האחרון שלי אני חייב הרבה קרדיט על כך שעברתי במערכת הרפואית וסירב לכל טיפול שם ותיעדתי שהוא משתמש ב-
 RSOכדי לרפא את הסרטן שלו  ...שתי הריאות שלו היו מלאות בסרטן ונתנו לו  3חודשים לחיות כאשר אובחן לראשונה  ...לפני  5חודשים .היום
הוא רשמי ללא סרטן והוא למעשה עלה  27קילו .רופאי הסרטן המומים מההחלמה המופלאה שלו תוך  5חודשים בלבד ,בקושי עזרה מהם והם בעצם
אומרים שהוא בריא יותר ממה שהם עכשיו .חחח הוא אכל את השמן מול הרופאים בבית החולים וסובב מגזין עולמי של וויד ובו מאמר של פיניקס
מדמיע בו את כל המטופלים האחרים ומפיץ את הבשורה על  .RSOבקרוב יהיו לי העתקים של כל תיעוד בית החולים ש RSO -ריפא את הסרטן
שלו  ...כתוב על הניירות שלו שהוא השתמש בשמן קנבוס לטיפול .אני אכין עבורו סיפור בהקדם האפשרי כדי לעזור להפיץ את הבשורה ככל
שיכולתי ,אני מכיר גם כ  25-אנשים אחרים שראו את עבודת הפלא של  RSOלמחלות רבות ושונות ועכשיו הם עובדים על ריפוי עצמם .. .המילה
נגמרת !!!!  ) :בשם המרפאים ובקרוב להיות רבים אחרים באזור שלי אני רוצה להגיד תודה חבר'ה על המשך העבודה הקשה והמסירות שלכם
לגילוי התרופה מחדש  ...אתם מצילים חיים  ...פשוטו כמשמעו !! שלום ואהבה מאת הרשות הפלסטינית ”סטיב
"היי ,אני חייב לספר לכם סיפור על נס שאירע אתמול .יש לי חבר ושמה שאנון אובראיין .היא ניצולת סרטן המוח בת  17שנים .יש לה גידול בלתי
ניתן לגידול כבר כשנה .הוא גדל כמעט לכל גודל המוח שלה .שיתפתי איתה את ה ,RSO -ואתמול תוצאות ה MRI -שלה הראו שהגידול התכווץ
כמעט למחצית .היא לוקחת את זה מאז ה  14-בפברואר .אתה חייב להבין שזו הייתה ברכת מרי .אני כל כך אסיר תודה שהרוח שלי מצאה את הסיפור
שלך והצלחתי להעביר אותו הלאה " .נדין
"חבר שלי נרפא לחלוטין מסרטן המעי ,תוך  4שבועות של נטילת שמן קנאביס .הרופאים מגרדים את הראש ,הם לא יכולים להבין את זה .האיש הזה
יעבור ניתוח קיצוני ב  12-באוקטובר ,היה לו סיכוי של  10%לצאת מהניתוח .ב  1-בנובמבר הרופאים שלו נתנו לו שטר בריאות נקי .אלה אותם
רופאים שאמרו לו שהוא לא יהיה בחיים כדי לראות את חג המולד .הַ לְ לּויָה .שבחו לאדון שהניח את הצמח המרפא ביותר הזה על כדור הארץ ,כדי
לרפא את כל מי שיש לו מספיק אמונה להשתמש בו .זה עובד ".שרי
"טוב ,אני מרגיש טוב יותר .נמצא ב RSO -כ  30-יום בגידולים במוח וסוכרת .הסוכר בדם שלי יורד .הפסקתי לאינסולין לפני יומיים כי רמת הסוכר
בדם ירדה מדי " .ג'ף
"זה גם פינה את השלב של חבר אחר של סרטן השד  .1עבר מגידול בגודל כדור גולף עד לאפונה תוך שבועיים 0.4 .גרם פעמיים ביום ,שמן גולמי.
חבר אחר הלוקה בסרטן העור הסיר אותו בתמיסה מקומית המשפשפת ישירות על העור.
על עצמי נפטרתי מזיהום ונפיחות בשן רעה ,ניקיתי את הריאות לאחר התקף אסתמה והסרתי שני כתמים פאנקי מהעור שלי שאולי היו או לא היו
סרטן  ...מעולם לא בדקתי את זה וזה נעלם  ...אופס .אין כימותרפיה ,אין קרינה ,אין תופעות לוואי ,אין בעיה ” .ברוס
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"השתמשתי בשמן שהכנתי בעצמי בעזרת הוראות הווידאו של ריק וריפאתי את עצמי מלימומה של תאי  Bמסוג" " Bמפושטת ,סרטן זקיקי כביכול"
חשוכת מרפא "תוך  58ימים בלבד !! מאז המשכתי לייצר את השמן לעצמי ולאחרים וראיתי למעלה מ  10-מקרים מאושרים של ריאות ,חזה,
ערמונית ,מוח ,מעי ,לוקמיה ,לבלב ,חולים מרפאים את עצמם באמצעות שמנים ירוקים כהים !! אני מייצר שמן באמצעות שני עלים ופרחים בגלל
התרכובות האנטי דלקתיות המיוחדות שנמצאות אך ורק בתוך העלים הירוקים! איבדתי את כל המעי הגס שלי בשנת  .1992יצרתי "שקיק" מהמעי
הדק שלי שעובד כמו אינסטלציה רגילה במשך  20שנה שהיה צריך לתולע לפני  7שנים! לדברי הגסטרואנטרולוג שלי ב ;PAMF -הוא מזכה את
השימוש הקנבינואידי הכבד ב"תיק "בריא" במצב טוב יותר מאשר לפני  20שנה ביום הכנסתו לראשונה" .הוא שמע את אותן התוצאות ממטופלים
רבים אחרים המשתמשים בקנבינואידים ועכשיו ממליץ על כך למטופליו!" קרייג
"ווט ווט ,שמן ריק סימפסון מדהים !! תודה ששיתפת עם העולם כיצד להפוך את התרופה הנפלאה הזו לכולם .גרמתי לחברתי כרמן לקחת את השמן
כאשר אובחנה כחולה בסרטן הודג'קין לימפומה .היא כבר שנה ללא סרטן !!! ומחלת האדיסון שלי נעלמה ללא שום זכר והרופאים לא יכולים
להסביר איך או למה מכיוון שזה מעולם לא קרה בעבר .אבל אני יכול ואני עושה !!! קנאביס מרפא !!! ” איימי
"שלום ,פשוט חשבתי לשתף אתכם בחדשות טובות .החולה סרטן שעליו דיברתי איתך בעבר עבר לאחרונה סריקת  .CATאין גידולים !!! על החזה
שלו היה גידול בערך בגודל של בייסבול .הוא ושאר הגידולים נעלמו לגמרי! הדבר היחיד שנותר הוא רקמה צלקתית .הוא ואני משבחים את אלוהים
על התרופה הנפלאה הזו .קנאביס ,צמח מדהים ,מתנה שניתנה לכולנו מאלוהים .כולנו צריכים להודות לריק סימפסון ולקורבנות שהוא עשה כדי
לגרום לאנשים להיות מודעים למה הצמח של אלוהים יכול לעשות .החולה העלה בחזרה את  40הקילו שאיבד .הוא נראה בריא וטוב יותר מכפי
שראיתי .אני בטוח במאה אחוז ומאמין באמת ששמן ריק סימפסון ,כאשר הוא עשוי ומשמש אותו נכון ,יכול לרפא סרטן .כעת ,לאחר  12שנים של
מאבק במחלה זו ,החולה הזה נטול סרטן .אנו יכולים רק לתת את כבודנו לאלוהים על כך.
שוב תודה ריק ,על היותו בחור סטנדאפ שהקריב קורבנות גדולים מאוד עבור האנשים .כבר שנה אני מפיץ את הבשורה של מה  RSOיכול לעשות.
עכשיו אני בטוח במאה אחוז שכל מה שנאמר בסרטונים שלך הוא כחול אמיתי .אני נכנס לחולה סרטן שלב  4נוסף ובטוח מאוד שהוא יהפוך לחסר
סרטן תוך פחות משנה .אמשיך להפיץ את הבשורה כמיטב יכולתי .אני גם אעזור לכמה שיותר אנשים .האמת תנצח .תודה על כל מה שעשית ועדיין
עושה .בכבוד רב ,גדלו האלה "
"התרופה הזו היא מציאות עכשיו .הם אמרו לאמא שהיא שלב  4בסרטן הריאות בדצמבר האחרון 14 .חודשים לאחר מכן היא נראית ומרגישה טוב
יותר מאשר בשנים האחרונות! תודה שיש לך את הכדורים לדבוק באמונות שלךCK " .
"ד"ר .רונדו אמר לי לפני חג המולד שהכתם השחור הזה על הגב שלי הוא מלנומה .הלכתי אליו אחרי שהתחיל לדמם .חזרתי הביתה והתחלתי לשים
שמן ניצן על הגב וגם התחלתי לאכול שמן יציב .זה לקח פחות משבועיים והנקודה על הגב שלי התבהרה והמשכתי לאכול בערך  2גרם של השמן.
בקושי סימן על הגב ואני מרגיש פנטסטי.
פיליפ גם עבר את בדיקתו לשנה והוא חסר סרטן למעלה משנה .אז הם קוראים לזה ללא סרטן .הוא לא צריך לפנות לרופא במשך  3שנים לפחות.
הוא לא נטל שום כימיקלים ואין לו קרינה ,הוא לקח בערך  4אונקיות של שמן קנבייס והוא עדיין אוכל כמעט כל יום ביס קטן .לא הרבה אנשים
חובטים בסרטן פעימות .ריק הוא הגיבור שלנו ” .עץ חליל
“החבר שלי ואני הכנו לאחרונה את השמן שלך והצענו אותו לחבר טוב שהיה לו מלנומה שנראית רע ברגלו .הסברנו כיצד להשתמש בשמן שלך ,ורק
אתמול הוא התקשר כדי לקרוא את הפתעתו שזה לגמרי נעלם! עם צמיחת עור חדש מתחת " .גוונדולין
"קשה להאמין לאנשים שלא הייתה להם הזדמנות ללמוד על כוח הריפוי של שמן קנאביס  ...אני גר באזור שממנו מגיע ריק סימפסון וראינו את כוח
הריפוי במשך  10שנים .הוא מרפא סרטן ,סוכרת ,הפרעות שרירים ,כאבי שיניים ,במיוחד תרופת פלא לכוויות (צריך לראות את זה כדי להאמין).
עד כה אין דבר שראינו שהוא לא יעבוד עליו ,אם נלקח כראוי ובאופן קבוע .טוב במיוחד לסרטן העור ,בחילות ,התכווצויות בבטן ,וכל מה שצריך.
שנת לילה טובה .אין דבר שמקל על שמן קנאביס לחיים ,ורוב הבעיות הפנימיות שלנו נגרמות כתוצאה מלחץ .אז הנה לך .בהצלחה לכולם .זה באמת
אֲריג מַ גָבֹות
עובד ,אתה רק צריך לסמוך על זה .סמך על אלוהים וריק סימפסון ”ִ .
"כל מה שאני יודע זה שהייתי מוכן ללכת ,לא יכולתי יותר ,העלה את הסיפור שלי כאן ,והמלאך שלי עלה וחיבר אותי לשמן ה .RSO -הפסקתי
לאכול ,ועם רק כמה גרגירי אורז של השמן ,יכולתי להרגיש את השינוי שבתוכי .לפני כן חיי היו על הספה עם כרית חימום ,משקאות מונעים .אבל
ביום השני ,קמתי ,בקופסת הקרח ,חיפשתי משהו לאכול ,התקלחתי .לחלקם זה לא עניין גדול ,עד שיגיע הזמן שבו אתה לא יכול לעמוד מספיק זמן
למקלחת .נשארתי על זה ,עליתי במשקל ,התחלתי לחיות מחדש ,באמת החזרתי את חיי .רק חבל שלא ידעתי על זה לפני שעברתי ניתוח ,56 .קורבן
לסרטן השד הלבן קתלין ”
“אמו של חברתי חלתה בסרטן השד  3פעמים .היא השתמשה במריחואנה באופן קבוע אך הרופא שלה אמר לה לא להשתמש בה כשהיא עוברת
כימותרפיה .היא הקשיבה לרופא שלה והפסיקה את השימוש במריחואנה אך היא מעולם לא השתפרה .בפעם השלישית שזה חזר היא התעלמה
מהרופא והשתמשה במריחואנה לאורך כל הטיפולים שלה וממשיכה להשתמש בה באמצעות שמן ומנות מאכל של ריק סימפסון .היא חולה מסרטן
כבר  5שנים ואין לה סימנים לכך שהיא תחזור! ” דואן
"אני רק חייב לשתף אותך ואת העוקבים שלך בחדשות המעולות האלה  ...חברה לעבודה של אשתי אמרה לה לפני כמה חודשים שסרטן הלבלב של
בעלה חזר בפעם השנייה ,אני ואשתי כבר ידענו על ה RSO -שלך אז אנחנו העלה אותם לאתר שלך כדי ללמוד עוד על זה וכו ' ,טוב הוא התחיל בזה
מיד ואתמול חזר לבית החולים לתוצאות הבדיקות האחרונות שלו ,בית החולים די אמר לו שהוא צריך שוב כימותרפיה ,אבל מה שבאמת קרה
כשהסתכלו על התוצאות הוא שהסרטן בהחלט הפך להיות קטן בהרבה מכפי שהבחינו לראשונה שהוא חזר ,כמעט ונעלם למעשה .הם היו מבולבלים
כיצד זה יכול היה להתכווץ (עליהם ללמוד על כל סוגי התרופות אז אה ,לא רק על הרעילים) .הם אמרו שהם רוצים להסיר את מה שנשאר ,אבל
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יעצתי לו להמשיך עם אותן מנות שהוא עשה בעבר ,כיוון שברור שהייתה לו השפעה חיובית ,ולא לטרוח לתת לאותם הקצבים להתקרב אליו .אבל כל
כך שמחתי לשמוע את החדשות ולא יכולתי לחכות להודיע לך "): .סימן
 כל הכבוד ,מארק ,לך לפי מה שהמטופל מרגיש ,סריקות אינן נחוצות ברוב המקרים .אם הוא אוכל  120-180גרם במשך שישה חודשים ,אין לו מהלדאוג ,כך נראהJB .
"ישנן אלפי הוכחות מתועדות לכך שהוא אכן מרפא סרטן באנשים שסירבו לקשר עם רופאים ,רק בשמן .היה לי סרטן שלב  .4היו לי רק  3חודשים
לחיות וזה היה לפני  14חודשים ” .טום
"רק כדי ליידע אותך ,הנה עדכון על דוד שלי טום .רמת ה PSA -החדשה שלו היא  0.1ויציבה .תודה שנתת לנו את הידע להציל את חייו .הוא היה
בשלב  4סרטן הערמונית .אנו מחפשים להביע עדות .אלוהים יברך אותך ".שרי
"מאז שהחלמתי מהקוליטיס והסרטן ,הגסטרואנטרולוג שלי מכיל כעת את כל המטופלים שלו במוצרי קנאביס מכיוון שהם נוגדי הדלקת החזקים
ביותר שהוא מכיר  ...והם עובדים טוב יותר מכל תרופה שהוא יכול לרשום !!!" קרייג
"אני יודע שזה מרפא סרטן  ...ריפאתי את אמא שלי שלוש פעמים והיא עכשיו נטולת סרטן ".מק ג'יי
"לארה יקרה ,רק רציתי לשלוח לך הודעה במהירות להודות לך על כל מה שאתה עושה .אני עוקב אחר העמוד שלך במשך כשישה חודשים( .מצטער
שזו הפעם הראשונה שאנחנו מדברים .אני מניח שאני לא מדבר הרבה ).למרות שאני כמעט ולא אומר דבר בדף שלך ,הערכתי מאוד את המחקר
שעשית כי זה הוביל אותי עושה מחקר משלי .אחד הדברים שלמדתי עליהם כשהתחלתי לעקוב אחרי הפוסטים שלך ,היה כיצד קנאביס יכול לרפא
סרטן .זה קרה לי כי אמא שלי חולה מאוד בסרטן הלבלב כבר כשנה .היא הייתה ממש גרועה לזמן מה וממש פחדנו שהיא לא תעבור .יום אחד קראתי
את ההודעה שלך על שמן קנאביס ,והחלטתי לשאול את אמי אם היא תנסה זאת .היא מעולם לא צרכה קנאביס קודם לכן ,אבל בשלב זה היא הייתה
מוכנה לנסות הכל .מכיוון שאנו גרים בדרום קליפורניה ,יכולתי להזמין לה אספקת שמן קנאביס למשך  3חודשים ממפיץ מקומי .חשבנו שניתק את
הכימותרפיה לכמה חודשים כדי לראות אם הקנאביס עובד לבד .למרבה הפלא ,אפשר היה לראות אותה משתפרת מיד .היא הרגישה טוב יותר ,היא
הייתה מסוגלת לאכול טוב יותר ,הייתה לה יותר אנרגיה אבל היא הצליחה לישון טוב בלילה בלי להתעורר כל הזמן  ..היא אפילו הצליחה לחצות את
החדר ללא סיוע של הליכון בפעם הראשונה ב חודשים .רק לפני כמה ימים לקחנו אותה למומחה כדי לראות עד כמה הסרטן התכווץ .היא לוקחת את
השמן הזה במשך חודשיים ושבועיים מהיום ,ואני שמח להודיע שהסרטן שלה נעלם כמעט לחלוטין .הרופא אמר שרק  5אחוזים מהגודל שהיה פעם.
כשסיפרתי לו איך זה קרה ,הרופא לא האמין .אני באמת חושב שעזרת להציל את חיי האימהות שלי .המאבק עדיין לא הסתיים ,אך הוא כמעט נגמר
וניתן לזכות בו כעת .המסר הזה הוא ממני ומכל המשפחה שלי  ...תודה על מה שאתה עושה לארה .תודה מעומק ליבנו” ♥ .דין
“ CureYourOwnCancer.comהיקר ,לפני זמן מה קראתי על שמן ריק סימפסון והחלטתי לנסות להכין .אני מגדל מריחואנה הרבה מאוד זמן.
השתמשתי בכמה מהניצנים הטובים ביותר שלי ,והמצאתי קצת שמן קנבוס פרימיום .ניסיתי את זה ולא האמנתי .זה היה כל כך חזק שזה היה כמו שום
דבר שאי פעם היה לי.
לאחר שניסיתי את זה ,ידעתי על חולה שנאבק בסרטן (לימפומה של הודג'קין) במשך כ  11-שנים בשלב זה .הצעתי להיות מטפל המריחואנה
הרפואית שלו ,ולספק לו את השמן ללא עלות עבורו כל עוד ייקח את השמן כפי שהומלץ .באותה תקופה ,הוא היה זר לי יותר מפחות .פגשתי אותו
כשנה לפני כן בפגישת מועדון חמלה ולמדתי אז שהוא חולה בסרטן .באמת רציתי לראות אם השמן יכול לרפא סרטן ,כפי שהוזכר ב"ברח מהתרופה
"של ריק סימפסון.
לכן ,לאחר יצירת קשר עם מטופל זה והצגת בפניו ההצעה ,הגשנו את המסמכים המתאימים למדינה שלנו והתחלנו בטיפול .הגדרנו אותו למקום שבו
הוא יהיה ברשות הצמחים ,כך שבסופו של דבר הוא יוכל לספק את השמן לעצמו .זה היה גם חלק מההסכם שהוא ילמד איך לעזור לעצמו .התחלנו
בטיפול .בהתחלה זה היה קשה לו כי השמן היה כל כך חזק ,ולקיחתו שלוש פעמים ביום יכולה להיות קשה למדי.
לאחר שלושה חודשים ,גידול מאוד בחזהו העליון התחיל להתכווץ .לאחר חמישה חודשים הגידול נעלם לחלוטין .לאחר מכן הוא נכנס לסריקת
 .CATהתוצאות חזרו שהוא נטול סרטן! הרופאים ניסו לרפא את הסרטן שלו במשך  11שנים לפחות .כימותרפיה ,השתלות מח עצם וכן הלאה .כל
מה שצריך היה בערך קילו של ניצן פרימיום שהופך לשמן קנבוס .יש לו את תוצאות סריקת  CATלפני ואחרי על הדיסק (יימסר לנו בקרוב) .הוא
ניגש ודיבר בפומבי עם אנשים .למעשה ,כיום הוא מטפל המסייע למטופלים אחרים בשמן הקנבוס המרפא!
הסיפור הזה הוא הדבר האמיתי ,אין  BSיש לי שני סרטונים (שניהם מימין) שצולמו במחנה קנאביס מקומי .סרטון אחד הוא רק המטופל שלי.
הסרטון הנוסף הוא עדויות המטופל שלי וחולה אחר .המטופל שלי ואני נותנים את הכבוד לאלוהים על הנס הזה .בכבוד רב” GrowGoddess ,
"לפני שנה האונקולוג שלי אמר לנו לפנות בהוספיס בהקדם ,סרטן המעי הגס חזר לריאות ולמעי הגס ,הוסר מהמעי הגס בשנת  09והכבד ב  .11בעלי
התעקש שינסה עוד סיבוב של כימותרפיה ,במקביל ברגע שגיליתי שמן קנאביס ,התחלתי ליטול את השמן באותו היום שבו כימתי .סמן הגידול שלי
היה  .17.6לאחר טיפול אחד (ושבועיים של שמן) סמן הגידול שלי היה  .10.6ביום שישי האחרון לאחר  2טיפולים ו  5-שבועות של שמן ,סמן
הגידול שלי הוא  . 4.8אחותי אמרה לי שהיא לא יודעת מה אני עושה ,אבל כימותרפיה זו לא הייתה אמורה להניב תוצאות אלו .אני מרגיש טוב יותר
ממה שהרגשתי הרבה זמן " .דיאן
"ניסיתי את זה ,היה לי סרטן המעי הגס ,הסרטן נעלם !!!" ז'אן
"ריק יקר ,למרות שאני לא מכיר אותך באופן אישי ,אני מרגיש כמעט כאילו היית בן למשפחה שלי עד כמה חשוב היה תפקידך כבר לחיי ולחיי
במשפחתי!
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לעולם לא יהיו לי מספיק מילים להודות לך על המחויבות שלך לעזור לאנושות כולה במטרה חסרת אנוכיות לחלוטין .אני גר בסלובניה ושמעתי
שאתה תהיה כאן בסוף החודש ולא אפספס את ההזדמנות להודות לך אישית ללחוץ את ידו של הגיבור שלי!
אמא שלי חברה אובחנה לפני כמעט  3חודשים עם סרטן ריאות של תאים קטנים בשלבים (גידול גדול כמו כדור טניס בריאה הימנית ,עם  2גרורות
בכבד ובבלוטות הלימפה) .חודשים ספורים בלבד לפני שהיה לי המזל הגדול להיתקל בסרטון שלך "ברח מהתרפא" וגם אם ידעתי על היתרונות
הרבים של מריחואנה רפואית ,הייתי המום מהגילוי בסרט שלך ואני זוכר שחשבתי "אם זה קורה לי שיש לי סרטן ,אני בטוח אלך על השמן " .ואז זה
לא קרה לי אלא לאמא של חברה שלי ,אדם ממש מיוחד שתמיד אהבתי לצד העובדה שהיא אמא של חברה שלי!
אז אנחנו מחליטים לפעול באופן מיידי והתמזל מזלי למצוא את כל חומר הגלם להכנת התרופה! למרות שהיא הייתה פתוחה לרעיון של נטילת שמן,
היא התחילה גם עם כימותרפיה מכיוון שבאותה תקופה היא כל כך פחדה שהיא תעשה הכל כדי להיפטר מהמחלה המחורבנת הזו.
אז בהתחלה היא התחילה עם כימותר ומיום שאחרי התחילה גם בשמן .היא יכלה לראות את השפעת האנטי-כימו הגדולה לאחר שעה אחת בלבד לאחר
שנטלה את מנת השמן הראשונה שלה .זה היה מדהים ,למרות שידענו שהשמן כנראה יעבוד לא ציפינו לשיפור כל כך מהיר! לאחר  24שעות של
הקאות רצופות והרגשה שהיא הולכת לעולמה ,היא התחילה להרגיש טוב יותר מכל נקודת מבט (בלי עוד בחילות ,בלי טעם רע בפה ,בתיאבון גדול,
בשינה נהדרת וכו ') והיא המשיכה להשתפר וטוב יותר עד הכימותרפיה הבאה.
לאחר  3סיבובים של כימותרפיה ו  35-מ"ל שמן ,היא עברה בדיקת  CTראשונה והתוצאות היו מעודדות באמת ,הגידול הגדול בריאה היה כעת החצי
ממה שהיה ב CT -הקודם ,ומ  2-הגרורות שהיו נשאר רק אחד ,והוא היה קטן יותר!
בתקופה זו התחלתי גם ללמוד הרבה על המערכת האנדוקנבינואידית ועל תכונות הקנבינואידים .וזה מדהים לראות כמה מחקרים ,מחקרים וניסויים
קיימים בנושא וזה באמת נראה שכל המדע תומך במה שגילית כמעט במקרה .לאחרונה אפילו המכון הלאומי לסרטן (אמריקה) פתח מדור באתר
האינטרנט שלו בשם "קנאביס וקנבינואידים" ולפני חודש אחד הוא עודכן עם הרבה תיעוד בנושא  THCוסרטן.
עכשיו הסיבה שבגללה הייתי רוצה לפגוש אותך באופן אישי (חוץ מזה שאני צריך להודות לך כמו שמגיע לך) היא בגלל שאני צריך עזרה כדי לשכנע
את אמא שלי חברה להפסיק את הכימותרפיה המטופשת הזו ,שגם אם היא מתרפאת ממנה סרטן ,פוגע בה בצורה עצומה!
חישבתי שב  15-לחודש זה היא תסיים את הטיפול של  60מ"ל ,אבל ב  27-היא תצטרך לעבור את הסיבוב החמישי של הכימותרפיה (שאחריה יבוא
אפילו השישי!).
אז כפי שאתה יכול להבין ,אני רוצה להימנע ממנה ללכת על כימותרפיה כשהיא כבר יכולה להיות נטולת סרטן! הבעיה היא שסרטן ריאות תאים
קטנים ידוע כמגיב טוב בתחילת הכימותרפיה (או לפחות זה מה שהרופאים אומרים) אז הם אמרו לה שזה ממש לא מפתיע את התוצאות הטובות שהיו
לה בבדיקת ה CT -האחרונה שלה ...
מה שהצעתי לה הוא לעשות בדיקת  CTנוספת לפני שתלך על הכימותרפיה החמישית כדי להיות בטוח שהיא לא תעשה כימותרפיה על גוף נקי .היא
הסכימה אבל עדיין אני יודע שהיא מפחדת לצאת נגד מה שהרופאים אומרים ...
תהיתי אם אולי יהיה אפשר לקיים איתך מפגש פרטי לפני הקונגרס ולפני סיבוב הכימותרפיה החמישי שלה .אני בטוח שהיא תתלהב לפגוש אותך
וכנראה שתוכל למצוא את הטיעון הנכון ולתת לה את התמריץ הנכון להפסיק כימותרפיה!
אני יכול לדמיין שאתה כנראה עמוס בכל מיני בקשות לעזרה ,כך שאבין לחלוטין אם אין לך זמן וכוח או אפילו תרצה להסתבך בכל סיפור עצוב אישי
שאתה פוגש בדרכך  ...ובאופן בלתי תלוי בזמינותך .להיפגש באופן אישי תמיד אהיה אסיר תודה על מה שעשית בשבילי ובשביל כל העולם!

תודה מעומק ליבי .אני מאחל לך כל טוב לחייך ואני מקווה שיום אחד תוכל גם לחזור לחיים נורמליים בעולם רגיל! כבודXXX ,
נ.ב .אם אתה רוצה לפרסם את המלצה זו אל תהסס לעשות זאת ,אך אנא אל תייג או השתמש בשמי מכיוון שאנו עדיין משתמשים בשמן ועדיין חיים
במדינה אסורה ,כך שאני לא יכול להרשות לעצמי את הסיכון להיתפס .בכל מקרה אעדכן אתכם בהתפתחות הטיפול ואשמח לספק לכם סיפור סיום
טוב מלא.
" ,Xxxהיא צריכה לאכול  120-180גרם של שמן ברמה גבוהה יותר במשך שישה חודשים של יותר מהר ,אם היא יכולה .לא עוד כימותרפיה ,אין
יותר בדיקות  CTבמידת האפשר  -שניהם מסרטנים ויפיצו את הסרטן עוד יותר .מכינים נרות עם  0.2-3גרם שמן (ממיסים חמאת קקאו ,מוסיפים
שמן ,מערבבים ,יוצקים לתבניות ,נותנים להתקרר בטמפרטורת החדר) ותני לה להשתמש בהם פעמיים-שלוש ביום בנוסף לשמן שהיא תאכל ( אם
היא יכולה לקחת את זה ,אם לא להפחית מעט את המינון דרך הפה) .עליה גם לאדות את השמן מספר פעמים ביום  -שיעול יעזור לנקות את הריאות
ובהמשך היא גם תשתעל את הגידולים.
באשר לפגישה איתך באופן אישי ,אנו נשמח יותר מכך ,אך בדרך כלל אנו עושים תהליך קצר מאוד עם מי שרוצה לקחת כימותרפיה ,איננו מבזבזים
את זמננו לשכנע אותם יותר ,ההחלטה היא בידיהם .מנקודת המבט שלנו ,כל המידע שהם צריכים נמצא באתר שלנו ובספריו של ריק .אם מישהו היה
בא ואומר שהוא רוצה לקחת את השמן עם כימותרפיה ,אפילו לא היינו מספקים לו את השמן ,מישהו אחר יותר ישמח לאכול אותו בלי הכימותרפיה
הקטלנית .כל אדם רציונאלי חייב לדעת שלקיחת רעל אינה דבר טוב לעשות .השמן יעשה עבודה טובה בהרבה ללא הכימותרפיה.
אז בכל מקרה ,ככל שהיא לוקחת יותר כימותרפיה ,כך היא תצטרך לאכול יותר שמן כדי לבטל את הנזק  -אם היא תשרוד את הכימותרפיה ,שלעולם
לא תדע מראש וכל הזריקה עשויה להיות האחרונה .מצטער להגיד את זה ,אבל ככה זה.
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לכן ,כפי שאני מסתכל על זה ,היא צריכה לדפוק בה את השמן ולהתרחק מהרופאים ומהטיפולים שלהם ככל שהיא יכולה .היא צריכה להגדיל את ה-
 pHשל הגוף שלה ,לאכול כל יום זרעים משני תפוחים ואז לאכול את השמן ,לקחת אותו בנרות ,לאדות את השמן ואולי גם להשתמש בו באופן
מקומי על החזה בתמיסת אלכוהול או בתערובת עם זרעי קנבוס .שמן או דומה .כל שעליך לעשות הוא לעקוב אחר ההנחיות באתר שלנו ובספרו של
ריק לקבלת התוצאות הטובות ביותר .בדוק גם את סרטוני היוטיוב של ריק  -אתה תשמע פחות או יותר את אותם משפטים שהיית שומע ממנו או
מאיתנו באופן אישי ,המסר נשאר אותו דבר  -והוא "התרחק מכימותרפיה וקרינה" ככל שתוכל .איחולים ,ג'ינדריך באייר "
“כמי שעבר כימותרפיה בגיל ההתבגרות אני יכול להגיד לך שזה לא טיול בפארק !!! מרגיש זאת אני יכול להגיד לך שאנחנו מנסים למצוא תרופה
ולמה לא לנסות כל מה שאפשר כדי למצוא אותה בדרכים פחות כואבות .מתן רעל להרוג רעל הוא לא תמיד התשובה נסה תרופה טבעית וראה מה
קורה ” .קונסטנץ
"עלינו לראות כמה שינויים אמיתיים  ...ואין להכריח הורים להזריק לילד שלהם רעל (כימותרפיה)! אם אנשים באמת היו יודעים מהו כימותרפיה,
הם היו מנחשים שניהם מזרימים אותם לגופם .שלא לדבר על אם יש לכם מזל ומנצחים את הסרטן את תופעות הלוואי של הכימותרפיה! זה דוחה!
הגיע הזמן להעיר את אמריקה והעולם! "  46/7נלחמים על תרופה
"היי ג'ינדריך ,אתמול סיימתי לקרוא את ספרו של ריק .אחלה דברים! בכנות ,אני באמת לא צריך הוכחות נוספות לגבי כוח הקסם של השמן!
עשיתי גם כמה ניסויים וכל יום אני מגלה משהו חדש שהתרופה יכולה לעשות! מדהים! לצערי למרות שאני משוכנע ואפילו אם חברה שלי משוכנעת
עדיין אמה איכשהו לא מסוגלת "להרפות" לגמרי  ...ועדיין היא לא בטוחה אם תפסיק עם כימותרפיה מחורבנת ...
אני כל הזמן מנסה להוציא ויכוחים טובים אבל אני לא יכול להחליט בשבילה! היא הלוקה בסרטן והיא היחידה שיכולה להחליט מה לעשות עם חייה.
אני יודע שהיא תירפא ממילא בסופו של דבר כי אנחנו נדביק לה כל כך הרבה שמן עד שלא יהיה אפשר למות אותה .אבל עדיין אני מרגיש שזה כל
כך טיפשי וכל כך מסוכן לשחק עם הכימיקלים המזוינים האלה ,במיוחד כשיש לך גישה לרפואה טבעית שהוכחה כמרפאת סרטן!
קראתי על הניסיון שלך עם סרטן ומערכת רפואית  ...אני ממש מצטער על האובדן שלך  ...ועכשיו אני מבין טוב יותר את הגישה שלך כלפי
"הרפואה" המסורתית! " לואיג'י
 היי לואיג'י ,תודה על המילים היפות שלך על הספר וחבל שאתה צריך לעבור .זוהי בחירה שלה באיזה טיפול היא בוחרת אך לא הייתי מתקרבלכימותרפיה  -פשוט תקרא בשבילה את סיפורה של אמי ,אולי היא תבין שלקחת רעל היא אף פעם לא רעיון טוב ,במיוחד כשהיא לא מבוססת ולא
נחוצה .סיכוייה לשרוד רק את הכימותרפיה ישתפרו מאוד אם תיקח את השמן ,אך שוב ,מדוע לגרום עוד יותר נזק לגופה החולה? זה לא הגיוני בכלל.
איחולים ,ג'ינדריך
"חבר הושיב אותי לצפייה בריצה מהריפוי לפני כשנתיים וחצי וחשב שזה עשוי לעזור לפסוריאזיס שלי .הכנו את השמן ביחד -בפעם הראשונה
לשנינו -תוך שלושה שבועות פסוריאזיס רובד שלי נעלם .מאז אני מכינה את השמן ובולעת אותו .אם אני בולעת כל יום ומורחת את השמן באופן
מקומי בלילה על הנקודות הבודדות שצצות באופן אקראי ,הפסוריאזיס נשלט מאוד וכמעט בלתי נראה .בגלל הניסיון הזה ,קפצתי עם שתי רגליים
ועכשיו הבעלים של העסק הראשון במדינה המורשה במריחואנה רפואית בקולורדו .שנה בתוך העסק שלי ,אבא שלי אובחן כחולה במלנומה שלב
 -IVהוא התפשט לריאות ולכבד שלו .האונקולוג שלו נתן לו  3עד  12חודשים ואמר לו להתכונן לטיפול בהוספיס .מיד התחלתי אותו בשיטת RSO
וחמישה חודשים לאחר מכן ,הסרטן שלו איננו .הלך .הדבר הכי קל בעולם! תודה ריק ,שהצגת מחדש את התרופה המדהימה הזו לעולם! ” )-:אריקה
"שמן קנאביס מרפא סרטן .אני חולה סרטן השד בשלב  3ומשתמש בשמן לריפוי עצמי " .אדל
"אין כימותרפיה ,אין קרינה  RSO ...ושינוי דיאטה  RSO ...ריפא את סרטן הקיבה שלי בלי שום דבר כזה  "...דייל
"הכנתי ,העברתי אותו לבני בן ה  ... 18 -אין שום סימן לסרטן כעת .אני חייב לך תודה ענקית ריק סימפסון .הבן שלי אובחן באוקטובר כחולה
בסרקומה סינוביאלית לאחר הסרת גידול לפני ביצוע ביופסיה  ...נאמר לי שהסרטן עדיין יהיה שם ויכול להתפשט לריאותיו בגלל סוג הסרטן
האגרסיבי שהוא  ...האחרון תוצאות הבדיקה ,הם לא יכולים למצוא שום זכר לתמיהה שלהם  ...שמן קנאביס היה אחד הדברים הרבים שהתחלתי בו
כמעט מיד לאחר האבחונים ” .אמנדה
"חבר קרוב שלי קיבל בעבר מורפיום לכאבי גידול במוח .המורפיום עצמו גרם להתמכרות ,נסיגות וזה רק החמיר את המצב במהלך השימוש בו.
קנאביס עצמו היה התרופה היחידה שסיפקה הקלה על תסמיני גמילה ,דיכאון ,כאבים והסרטן עצמו .המסר שלך הוא מה שהציל את חבר שלי " .יָׁשפֵ ה
"אני כל כך מתרגש מהשמן .החודש האחרון היה הפעם הראשונה שקראתי או שמעתי על זה .אני מרותק  ...מר סימפסון ,רבים מאיתנו מודים לך על
העבודה הבלתי אנוכית והאהבה שעשית למען האנושות כולה .אתה ההגדרה שלי להומניטרית !!! התנדבתי בהוספיס מאז  ,1998ראיתי רבים סובלים
ונפטרים ,אפילו בזרועותיי .לחשוב שכל כך הרבה מהסבל הזה היה ניתן להקל זה ממש מטריף את הדעת " ...סינדי
 זה בוודאי שכן ,במיוחד כשחושבים שכל המידע על "כוחות הריפוי המופלאים" של שמן ריק סימפסון נכון .שמן מיוצר ומשומש כראוי יכול באמתלרפא סרטן ,סוכרת ואלפי מצבים אחרים .זה באמת יכול לעזור בכאב שמורפיום לא יגע בו .זה באמת מרענן את הגוף וצומח מחדש את השרירים.
המילה משגעת לא מתארת אותה במלואה ,אני חושבJB .
"אוומייגוד .הרגע קיבלתי הודעה ממישהו שאני נותן לפניקס דמעות למי שהיה לו ואני מתכוון שחלתי בכליות .לאחר נטילת השמן למשך  90יום
מבדיקת ה PET -החדשה ביותר מראה שהגידולים נעלמו .זה מדהים .ראיתי את פיניקס דמעות מרפאות רבות מאז שעבדתי עם זה .תודה שעזרת לי
לעזור לאחרים לרפא" .

 ברכות ותודה שעזרת לאחרים ,גרג .לא עוד סריקות ,רק השמן .הסריקה מסרטנת ,היא עלולה לגרום לסרטן לחזור ומי רוצה את זה? JB51
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"שלום ריק סימפסון ומתוק היקר וג'ינדריך באייר ,אני מקווה שגם אתם בריאים ומאושרים .בהתחשב בכמויות הדוא"ל שאתה חייב לקבל אני בטוח
שאתה לא זוכר אותי מלפני חודשים אז צירפתי את ההתכתבויות הקודמות שלנו.
אמא חיה ובריאה מאוד! להגיד שאנחנו כל כך אסירי תודה זה אנדרסטייטמנט.
בעת האבחון בפברואר ( 2012שלב  4אדנוקרצינומה בלבלב עם גרורות לכבד ולריאות) התחזית שלה הייתה  3עד  6חודשים עם ירידה חמורה
בבריאות במהלך פרק הזמן הזה .במקום זאת היא חיה ,מאושרת וטובה כעבור  10חודשים.
אני יודע ששניכם מתנגדים לכימותרפיה וגם אנחנו  ...אבל כשאמרו  3חודשים זרקנו עליו הכול כולל כימותרפיה והתחלת  RSOמיד .נאמר לנו שאף
אחד לא נשאר בריא כמו אמא על כימותרפיה של גמזר כפי שהיא קיבלה .ה RSO -היה חייב לשמור עליה בריאה במהלך הזמן הזה.
כימו הפסיקה לפני  6שבועות כשהחליטה שהיא יכולה להרגיש את תחילת נזקי הכימותרפיה .כעת היא נטלה כימותרפיה במשך  6שבועות ומרגישה
מצוין.
מאז שאובחנה בפברואר  ,2012לאחר ההצטברות הראשונית ,היא לקחה גרם  RSOליום (בסך הכל כ  300-גרם בסך הכל).
הסריקה האחרונה שנעשתה ביום שני  12-17-12הראתה הצטמקות יותר של הגידול כולל תיעוד שחלק מהגידולים קטנים מדי מכדי שניתן יהיה
לדמיין אותם באמצעות בדיקת  . CTאלה היו חדשות מדהימות! ואז ביום שלישי קיבלנו את התוצאות מעבודת המעבדה שלה .לאחר שקיבלנו חדשות
כל כך טובות לסריקה ,נדהמנו לשמוע שבדיקת סמן הגידול שלה ( )CA19-9עלתה מ  285-עד  .2100האם אי פעם ראית את זה קורה בעבר? האם
יש לך הסבר כלשהו מדוע או כיצד גדלו הסמנים? יש רעיונות בכלל? הצעות כלשהן? שאלה זו יצאה לכמה יצרני  RSOאך עד כה אין תשובה חד
משמעית.
להלן תוצאותיה  CA19-9עד כה .הרמה הנורמלית היא פחות מ .37 -בוצעה בדיקת סמן שאינו גידול באבחון הראשוני בפברואר... 4-30-12 .
( 285 ... 10-8-12 ;538 ... 8-8-12 ;4,458 ... 6-18-12 ;5,240 ... 5-30-12 ;23,568הכימותרפיה האחרונה הייתה ... 12-17-12 ;)10-29-12
 .2,100כל קלט שאולי תהיה לך יוקרה על ידי המשפחה שלי! הרבה אהבה ,ב '
  Bיקר ,סריקות  CTנותנות מנה אדירה של קרינה וזה מה שיכול היה לגרום לזה ,בנוסף שהכימותרפיה הייתה מיותרת לחלוטין .הייתי מבקש ממנהלאכול  180גרם מהשמן האיכותי ביותר במהירות האפשרית .לא עוד בדיקות  CTאו כל שטות מסרטנת אחרת ,רק השמן וכמה שהיא יכולה לקחת.
תחילה עליך לבטל את הנזק מהכימותרפיה ומהקרינה וזה ייקח קצת זמן ,זה פשוט הקשה על העבודה של השמן .כמו לתת נוגדנים בזמן שאיבת ארס
בוורידים ,זה לא נראה לי הגיוני בכלל .איחולים ,ג'ינדריך באייר
"פנתה אלי אישה חולה בסרטן השד לפני כ  4-שבועות והצלחתי להפנות אותה לכיוון הנכון .יש לה גידול די משמעותי( ,אני חושב שאולי יש לה
יותר מאחד ).והיא מסוגלת להרגיש את זה .עברו רק  3שבועות מאז שהחלה בשמן וכבר הגידול בהחלט מתרכך .לא רע במשך  3שבועות! אני מרגיש
מאוד מעודד בשבילה ואני רק יודע שהגברת הזו תהיה עוד סיפור הצלחה .אהבה אחת ".קורי
"אבא שלי בן  , 89סובל מסרטן עור בפנים .שלוש פעמים לקחתי אותו לבית חולים בכדי להינתק ,מה שפותח אותו לזיהומים שלא לדבר על לקחת
מבית האבות ובחזרה זה קשה לו .התחלתי עם שמן קנאביס לפני מספר שבועות .חלק מאלה הם בגודל האצבע התינוקת שלי עד האגודל שלי .היו 11
שטפלתי עכשיו יש  4בגודל האגודל בגודל האצבע .הם פשוט מתים ונופלים מהעור שנרפא .אני נדהם כמו כל האחיות והרופאים ” .סטיב
"אני רק רוצה לומר שאני שמח מאוד להודיע שהסריקה של חמי לחפש את הסרטן שלו יצאה נקייה לחלוטין בפעם השנייה אחרי שהראשון הראה
כתמים על הריאות .התחלנו אותו בשמן מיד לאחר שהראשון הראה כתמים .קנאביס לקח את ריאותיו וניקה אותן! אמרו לו שהוא צריך כימו .היינו
נגד זה ושמנו אותו על השמן במקום .קנאביס מרפא סרטן !!! התחלתי גם את הפומרניאן הקטן שלי על השמן כי יש לו קנה נשימה ממוטט ואי ספיקת
לב מולדת .הוא לא קיבל תרופות קבועות מאז הקיץ והוא לא השתעל בקושי כלל בפעם הראשונה מאז הקיץ (הוא השתעל כל הזמן והסתגר אפילו על
התרופות שניתנו על ידי הרופא) .יש לו יותר אנרגיה והוא מצליח יותר משהיה כשהיה על התרופות " .קרן

"זה מרפא גם סרטן צוואר הרחם! לא יכולתי להרשות לעצמי טיפולים (אפילו לא אחד  )...והלכתי שנה ללא שום עזרה רפואית  ...אבל
כן עישנתי כמעט כל יום  ...ואז כעבור שנה בבחינה השנתית שלי ,הרופא והאחיות היו מפוצצים  ...הם לא הצליחו למצוא דבר מלבד
הצטלקות קלה היכן שהסרטן היה  ...אני  100%ללא סרטן עכשיו  ...בזכות מריחואנה  ...לא רופאים  ...לא "תרופה" ” ...לא
טיפולים  ...אלא בגלל צמח טהור ,צמחי ,טבעי  ...אני הוכחה חיה ...
הרופאים אמרו שהייתי צריך להיות בסרטן ברמה  5מלעבור ללא כל טיפול  ...אבל עדיין זה נעלם  ...ללא עזרה מהם  ...הם היו כל כך
המומים עד שהם שלחו אותי לבית החולים  STATEב LITTLE ROCK (UAMS) -לבדיקות נוספות  ...וגם  UAMSלא מצאו דבר
מלבד הצטלקות קלה  ...אמרו שזה נס  ...אני חושב שזה היה רק המריחואנה  ...חוקי את זה כבר .. .עזרו לאנשים  ...זה לא מה
שהאנושות נהגה לעשות? " מוניקה
"אני כל כך מודה שדוויד טריפל פרסם את הסרטון שלו שם  ...אהבתי את הסרטון וזה היה אחד הסיפורים שגרמו לי לנסות שמן קנאביס
על סרטן עור של תאי בסיס על המצח  ...שכעת נעלם!  ...אל תפסיק להפיץ את האמת! ” די
"השתמשתי בשמן קנאביס לטיפול בקרצינומה של תאי בסיס על הצוואר והפניםּ .בְ הַ צלָחָ ה .זהו סרטן אידיאלי לחקור עליו .הוא גלוי לעין
בלתי מזוינת ,וכל השינויים שחלים ניכרים בקלות .ניסיתי ליצור עניין כאן בארה"ב ,אבל לארגונים יש מישהו ,ונראה שכולם מצולקים
עד מוות לגעת בהם .תראה מה אתה יכול לעשות " .ג'וזף סיילר (פוסט ראשון ב  !CANNABIS CURES CANCERSקבוצת
פייסבוק בניהולו של קיין סלייטר 7 ,בינואר )2010
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"יש לי גוש בירך ,פעם זה היה קשה ,כמעט  2ס"מ ,עכשיו זה פחות מחצי מהגודל ונעשה רך יותר ( 4שבועות) ".קטרי
"גיליתי שאני נטול סרטן אחרי שהייתי על השמן במשך  5חודשים רצופים !!" מימי
ש , JB .האם יש לך משהו על ריפוי סוגי גידולים מסוימים הנקראים "המנגיובלסטומות"? אני עוקב אחר ההודעות שלך ,כמו גם אחרים .מעולם לא
ראיתי טיפול בגידול מסוג זה מלבד כריתה .יש לי חבורה מהם .גראם
ת .לא באופן אישי ,בוודאי שלא הייתה לנו הזדמנות לטפל באופן אישי בכל האבחנות המוכרות לאדם ,אך אם לשפוט לפי מה שקראתי על זה כעת,
אני לא רואה סיבה שהשמן לא יעזור .למיטב ידיעתי ,הם יכולים לאבחן זאת רק באמצעות סריקות  ,CTואיך שאני מסתכל על זה כל מי שעושה
בדיקת  CTצריך לאכול לפחות  60גרם שמן לאחר מכן .ואם אוכלים את  60גרם אלה לפני הניתוח ,ברוב המקרים אני בטוח שהניתוח לא יהיה נחוץ
מכיוון שהגידולים לא יהיו שם .אז בהחלט הייתי מנסה את השמן בעצמי .כל הברכות ,ג'יי.בי
"עצם העובדה שפלצבו מרפא אנשים מסוימים היא סיבה להיפטר מתרופות לנצח וללמוד את אמנות הפלצבו .אחרי שאמרת שאתה אף פעם לא עושה
מחקר פלסבו כשיש לך תרופה יעילה ,אתה צודק שזה יהרוג מחצית מהחולים שלך ,חולים ואכזריים " .כריסטופר
 זה אכן יהיה חולה ואכזרי ,ולכן אני אישית לא אעשה זאת .אחרים יכולים אם הם רוצים ,אבל אני לא .אני רוצה שהמערכת הרפואית תתחיללהשתמש בשמן כפלסבו  -אם הם יוכיחו שכל מה שהם רוצים להשתמש בו בטוח ויעיל יותר מהשמן (וכיף יותר/נעים יותר למטופל) ,אז הם יכולים
להמשיך ולמכור אותו  .אם לא ,אז לא .זה די פשוט ומאוד רציונלי ,אני חושב .וככה זה יהיה בעתיד בכל מקרה ,אז למה לחכות? JB
"אף פעם לא מאוחר מדי לקבל את העובדה שקנאביס הוא פשוט תרופה .יחד עם זאת ,אף פעם לא מאוחר להתחיל להשתמש בשמן כתרופה ,לא משנה
מה מצבך או עד כמה הוא חמור .עם השימוש בשמן ,בדרך כלל יש סיכוי למטופל או שהשמן יספק לו איכות חיים מקסימלית עד הסוף .וגם זה הרבה.
"ג'יי.בי
"כאשר מטופלים שנטלו כימותרפיה מתחילים להשתמש בשמן ,הדבר הראשון שהשמן צריך לעשות הוא לנקות את הגוף מרעלים .אז לפעמים צריך
 120-150גרם מהשמן לפני שהוא מתחיל לתקוף את הסרטן עצמו .זה ממש לא רעיון טוב לקחת כימותרפיה ,במיוחד כשזה מיותר לחלוטין בהתחשב
בכך שהמערכת הרפואית ידעה על קנאביס כתרופה לסרטן במשך עשרות שניםJB" .
ש 'חולי סרטן' טרמינליים ' :האם אתה מתחיל אותם באגרסיביות בגרם אחד ביום או מפעיל אותם עד שבוע או יותר? עצות מניסיונות?
ת :לא ,אנחנו תמיד מתחילים במינונים קטנים ופחות עוקבים אחר ההוראות .כמובן שאם יש להם ניסיון קודם בקנאביס ויודעים שאין ממה לחשוש,
לפעמים אפשר להתחיל במינון גבוה יותר .אבל אתה אף פעם לא יודע איך המטופל יגיב לשמן ,ובנוסף שהם בדרך כלל על תערובת של תרופות
שונות ,אז אולי כדאי להיזהר ולצפות בלחץ הדם של המטופל וכו ' .ההמלצה הכללית היא לעקוב אחר ההוראות ,הפחות פורמלי הוא  -עקוב אחר
האינסטינקט והשיפוט שלך וכאשר למטופל אין "מה להפסיד",
לא הייתי מהסס לתת להם מינון גבוה בעת הצורך (כאבי גב חריפים וכו ') .גרם של שמן ברמה גבוהה באמת יכול לגרום למשתמש חסר ניסיון גבוה
מאוד מאוד .לפעמים פסיק זה המושרה על ידי קנבוס יועיל ,ואני בטוח שהוא ישמש כך להרדמה לפני הניתוח במוקדם או במאוחר ,אך כרגע אנו
רוצים לראות את החולים להישאר באזור הנוחות שלהם ככל האפשר .אני מקווה שהסברתי את זה טוב .איחולים” JB ,
"קורי ,ידידי ,עזרת לי עם *** .נתתי לו תרופות בגידולים הנוירואנדוקריניים שלו .הוא מטופל כבר חודש וחצי והוא מתחיל להתכווץ .זה היה כל כך
גדול שזה דחף לו את הבטן אבל עכשיו זה מגיע עד כדי כך שהוא יכול לאכול שוב והרופא שלו אמר שמעולם לא ראה גידול כזה מתכווץ כל כך מהר.
זה הבהיל אותו וכל עבודת הדם חזרה תקינה אז עוד אחת בדרך להירפא וזה מדהים .ואתה מדהים ואלוהים גדול" .
“יש לי חבר שחולה בסרטן המוח ויש לי  . Cmlהשמן עובד לשנינו !!! חבר שלי הוא הוכחה ממקור ראשון בעיניי ששמן זה הוא נס  ...היו לי ספקות
שלי לפני אבל לא עכשיו! קח את השמן ,זה עובד! " טיילר
“נשאלתי בשנה שעברה על ידי חברתה של אמי אם אוכל להכין לאמא שלה קורס שישי קנבוס למשך שישה חודשים ,מהקנאביס ברמה הגבוהה
ביותר .היה לה סרטן בצוואר .הכנתי לה את השמן לפי עצת היוטיוב ,ואז פרסמתי אותו לרוסיה .היא השתמשה בקורס הראשון של  6החודשים עם
תוצאות מדהימות וביקשה עוד מנה של  6חודשים ,שלחתי לה עוד עומס ,ועכשיו  14חודשים לאחר מכן היא במצב בריאותי טוב .אתה עושה עבודה
מדהימה ,ריק .תודה ".גארת '
“שלום שמי אליזה ארווין ואני בת  .16בשנת  2011אובחנתי כסובל מאסטרוציטומה אנפלסטית שלב  .3אנחנו (משפחתי ואני) קיבלנו את ההחלטה
להשתמש בתרכיז קנאביס .אוניברסיטת מישיגן אמרה לנו כי לא סביר שאשרוד יותר משנתיים והסרטן עצמו אינו ניתן לפעולה מכיוון שהוא נמצא
במבנה עכביש .בינואר שעבר הלכתי לעשות  MRIרגיל באוניברסיטת מישיגן .כל הגידולים נעלמו" .
"שוב אובחנתי כסובלת מסרטן .פעם שלישית .שלב  4עצמות וכבד ,ממחלת סרטן השד .סיפור הסרטן שלי התחיל לפני כמעט  7שנים ,אני אחד מבני
המזל ששרדתי מכמות הכימותרפיה שהעברתי את הגוף שלי ,שלא לדבר על הקרינה .האבחון השלישי הזה שכנע אותי שסיימתי למען; כלומר מי
שורד אבחון מסוג זה ??
אז חיפשתי ניסים ומצאתי את ריק סימפסון .הייתי בטוח שאין סיכוי שהבחור הזה דובר אמת ,אז הסתכלתי לעומק .התחלתי להתחבר לאנשים
במישיגן ולמדתי יותר על שמן ריק סימפסון או שמן קנאביס והתוצאה שאנשים בדיוק כמוני חוו ,שהייתה הישרדות ,הפוגה ,ריפוי !!
בשלב זה אין לי מה להפסיד ,אז פניתי וביקשתי עזרה .התחלתי לצרוך גרם ליום מהתרופה ,ועבדתי לאט למינון זה .מנוחה הפכה לחלק גדול מהיום
שלי ,וזה בדיוק מה שהגוף הלוחם שלי היה צריך .תופעת הלוואי היחידה שחוויתי אי פעם הייתה כמות השינה ואיכות הנפלאה שקיבלתי .זה בתוספת
ויסות לחץ הדם שלי והכאבים שלי כעת תחת שליטה.
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לפני פחות משנה אובחנתי כחולה בסרטן עצם וכבד בשלב  4עם אינספור גידולים (כל כך הרבה שהם פשוט הפסיקו לספור) ,אמרו לי לעשות סדר
בדברים שלי( .זה עדיין עוצר נשימה ).מהר קדימה להיום ואני רחוקה סנטימטרים מהפוגה .סריקת  PETשלי בשבוע שעבר הייתה שלילית ...
שלילית! מעולם לא היה לי אחד כזה .זה אומר שאין סרטן .הסיבה היחידה שאני לא בהפוגה מלאה היא כי יש כמה צללים על העצמות שלי בסריקת
החתול ,אבל אני ממשיך בטיפול וגם אלה בקרוב ייעלמו .זהו לא פחות מפלא ,אינספור גידולים לכמה צללים שאפילו לא מופיעים בבדיקת .PET
אנשים עשויים לומר היזהר עם המילה לרפא  ...אבל ,זאת אומרת ,זה מה שזה .אני כאן ואני נהיה בריא יותר מדי יום וג'ון עזר לי להגיע לשם .הוא
קיבל אותי כשהתקשרתי אליו וביקשתי עזרה .הוא וקבוצתו לקחו את הזמן לשבת איתי כדי לוודא שאשכיל את רצינות התרופה והמחויבות הנדרשת
על כל חלקינו בכדי לאפשר זאת .בשבילי ובשבילך זה עניין של חיים ומוות .אני מקווה שכולם יתייחסו לזה ברצינות! אנו יהיו תלויים בתרופה זו
למשך שארית חיינו.
מועדון הקנאביס של מישיגן דאג לצרכי התרופות והצרכים החינוכיים שלי .זו קבוצה רצינית והם זקוקים לתמיכה רצינית ,ברוך לך ג'ון רוברטס,
ההקרבות שלך החזיקו אותי בחיים .אנא עזור להם כעת ,כדי שיוכלו להמשיך לעזור לכל כך הרבה .תודה!!"
 עדכון זה פורסם לפני מספר חודשים והיא נמצאת כעת בהפוגה מלאה .פרויקט סרטן מישיגן"אני גבר בן  68שחי בחייי בריאים תקינים ללא בעיות גדולות ושמרתי על עצמי עם התקף שנתי ושפעת .תפקודי הגוף היו בסדר והכל נראה תקין עד
שהתעוררתי בוקר אחד עם כאבי בטן נוראים.
מתוך מחשבה שזה תוספתן או בקע אשתי מיהרה אלי למקרה חירום .עברתי ניתוח חירום כשעתיים לאחר מכן 15 ,באוגוסט  ,2012והיה גידול עצום
במעי הגס שהוסר יחד עם  14בלוטות לימפה .שבוע לאחר מכן הקרביים שלי נפתחו והרעילו אותי וזה הוביל לניתוח שני.
התחלתי להרגיש טוב יותר  4ימים לאחר מכן ,עמדתי על הרגליים ולאט לאט קיבלתי חזרה את הניידות והתחלתי לדמם .חזרה לניתוח מספר  3ויום
לאחר מכן קיבל התקף לב קל.
זמן קצר לאחר מכן  33-ימים במחלקה לטיפול נמרץ -שוחררתי והוצאתי תיק של  .OSTOMYהתיק היה איתי  8חודשים ונעשה ניתוח היפוך ללא
סיבוכים .המנתח אמר כי הסרטן לא התפשט מעבר לצמתים.
למרות זאת הם הצעידו אותי למרפאה לסרטן והתחילו לדון בכימו ובקרינה כ"מעקב " .פרוטוקול סטנדרטי אמרו .בולשיט אמר אני! לא יקרין את
גופי או ארעל אותו יותר באמצעות כימו או קרינה .האונקולוג במרפאה לסרטן לא התווכח והתווה מעקב כל  3חודשים במשך שנה ,מה שגרר בדיקת
 CTועבודת דם.
קיבלתי את החומר כפי שתואר על ידי ריק סימפסון והפקתי את ה .RSO -בעקבות כל ההוראות לתהליך החילוץ והשימוש בנפתה כממס שלי ,היה לי
את השמן המוגמר במזרקים והתחלתי לבלוע אותו פעמיים ביום ,כמות זעירה בכל פעם.
סיימתי את המעקב הרביעי במרפאה לסרטן והם אמרו כי בדיקת ה CT -אינה מראה דבר המצביע על הימצאות  .CANCERעבודת הדם הראתה
את רמת  CEAברמה של  , 1.4אבל לעזאזל ,לכל אחד יש תא סרטני או שניים .הם רואים כל דבר  +5לגרום לדאגה .כעת אני מכין מנה נוספת
ואבלע כל יום כאמצעי מניעה.
לכל מי שסובל מסרטן אני מציע שתעשה את אותו הדבר .אין לנו מה להפסיד והכל להרוויח " .גרי
"האם מאוחר מדי להציל מישהו שיש לו שלב  4וכבר עור ועצמות ,ובקושי יכול ללכת יותר מאובדן הכוח?" נפילה
"זה אף פעם לא מאוחר מדי .ניסים רבים נראו בשימוש בשמן זה .אם זה לא יכול להציל אותם ,המעט שזה יעשה הוא להקל על סבלם ללא תופעות
הלוואי הקשות של תרופות .שים לב שאם הם מתחילים במינונים גבוהים תהיה הרבה שינה עד שיבנו סובלנות .זה מאוד חזק " .ניק
"אני לוחם פעמיים בסרטן השד .הייתי רוצה להיות הוכחה חיה לכך שהשמן שלך פועל כדי להציל חיים " .מישל
"גם אני ,ללא סרטן בלוטת התריס !!" מישל
“שחר :תגיד מה שאתה רוצה עלי ,תתיידד איתי ,תשפוט אותי  ...הטענה שלך פסולה! זוהי הסריקה האחרונה שאמא תקבל אי פעם !!! קנביס הורגת
את הסרטן!
סטייסי :באיזה שלב הייתה אמא שלך? אני יודע שפרסמת את זה פעם בעבר ,אבל אני שוכח .זה דיווח מדהים מיד !!
שחר :סטייסי ,זה היה שלב  3קרצינומה של תאים קטנים של הריאה 5 .גידולים עם מטס קטן למערכת הלימפה העליונה.
דבי :זה כל כך פנומנלי! מעולם לא שמעתי על מישהו שמרפא תא קטן ,אפילו עם כל הפרוטוקולים הרגילים .זה מדהים! לא רק הצלת את חייה של
אמא שלך ,אלא זה יציל חיים אחרים כי זו הוכחה שקנאביס עובד .תודה רבה על השיתוף הזה!
שחר :דבי ,היא עשתה הכל ,שמן קנאביס  -כימותרפיה  -קרינה אבל נרפאה לפני שנעשו טיפולי הכימותרפיה והקרנות ולכן היא סירבה לטיפול הנותר
ונדבקה בשמן  ...מה שהיא עדיין לוקחת וייקח כל יום שארית חייה!
סטיב :אומר 'זה תואם ביותר לשינויים שלאחר קרינה' .האם היא עברה טיפול קרינתי?
שחר :סטיב ,כן היא עשתה אבל היא מעולם לא סיימה  ...דוקטור מרוצף! ”
"מטופלת :לינדה ו ' ,תאריך שירות ,16/11/2013 :נוהל CT :חזה עם בקרה
בוצע  CTשל החזה  ...ההשוואה נעשית ל CT -החזה הקודם מיום 7/8/13
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אינדיקציה :מדובר בנקבה בת  64עם היסטוריה של סרטן ריאות ...
ממצאים :קיים שינוי מוגבר בין -מעשי והתעבות מחיצה בין -גלובית  ...אשר משתפרת בהשוואה לבחינה קודמת  ...לא מודגמת גושים ברורים של
רכות מדיאסטינלית או אדנופתיה מדיאסטינלית .אין עדות מובהקת ללימפדנופתיה של בית השחי או לימפדנופתיה של הגבעה .מלבד שינויים שלאחר
קרינה בהיבט המדיאלי של האונה העליונה הימנית ,לא מודגמים אטימות ריאה פרנכימלית נוספת או גושים ריאתיים חשודים .קנה הנשימה
והסימפונות העיקריים הם פטנט .אין נפיחות פלורלית .גודל הלב תקין .אין נפיחות קרום הלב .החלקים המדומיינים של הבטן העליונה אינם ניכרים.
אין נגע תקיף או אגרסיבי מבחינה מוקדית או טרשתיים.
 : IMPRESSIONשיפור שינויים שלאחר קרינה בגבעה הימנית וההיבט המדיאלי של האונה העליונה הימנית .אין עדות מובהקת למחלה חוזרת או
שארית ".
"שמן הפך את כל נזקי הקרינה ונרפא ללא אמונה  ...מריחואנה רפואית הצילה אותי ומרחיקה אותי מ  5-בתי מרקחת .איבדתי את הכליה הימנית שלי
לכימותרפיה והיא מתחילה לתפוס לאן שכואב שיש לי עור  ...ותוך דקות מרגע צריכת השמנים בתמיסה שאני גורמת להתקפים לעצור ולהתרחק
במשך חודשים  ...מדהים ו זה רק אחד השמנים הפכו את הנזק העצבי בעיני שנגרם כתוצאה מכימותרפיה למקום שבו אובחנתי כחולה בגלאוקומה,
ובביקור האחרון שלי לפני  6חודשים בלבד לא מראה שום סימן לגלאוקומה והחזון שלי טוב יותר כשאני מרפא " ...תרזה
"דודה שלי ,עם גליובלסטומה שלב  , 4עברה מכיסא גלגלים להליכה אחרי שלוש מנות בלבד! הצד השמאלי שלה משותק למעלה מחודש .אבל עכשיו
תפקודי לחלוטין !! כל כך מתרגש!" ניקולט
"עבדתי בקולקטיב ובמשך שנים רבות וסבלתי מסרטן העור על זרועי השמאלית עקב תליה מהחלון בזמן הנהיגה .עכשיו אני יודע שאף אחד לא צריך
להאמין לי אבל התחלתי לשים עליו שמן  RSOכל יום ואני נשבע שהוא נעלם .זה לקח כמה חודשים אבל זה באמת הלך לאן שזה היה במשך שנים
” .תַ אַ ותָ נִ י
"זה שינה את חיי לאחר שאובחנו כסובלים מ( CML -לוקמיה מיאלוגנית כרונית) לפני כמעט שנה וצפיתי בסרטון  Run from the Cureעל איך
שמן הקנאביס ריפא חולי סרטן סופניים .ובכן ,אני הוכחה חיה לכך שזה עובד .זה שינה את רמות הסרטן שלי .עדיין לא נרפאתי אבל אני מקווה שיום
אחד בקרוב אני יכול להגיד שאני ניצול ,אז אלא אם כן הלכת קילומטר בנעליים של כל חולה סרטן ,אל תתחיל לבסס משהו שאתה לא יודע עליו כלום
” .דניס
"אני מאמין .חברתי אובחנה כסובלת מ  3-סוגי סרטן .ניתנו לו  3שבועות לחיות .עכשיו שנתיים לאחר מכן ,הוא עומד בסוג אחד ועושה טוב" .
סנדרה
"לאחי היה לימפומה ,בטן ,גרורות לעמוד השדרה .התרופות שנתנו לו החזיקו אותו ער כל הלילה וכל יום ואף פעם לא הספיק לישון או לאכול במשך
שבועות .כדור גרם אחד של שמן והוא נרדם במשך  18שעות ואוכל לפי רצון ליבו .שבוע לאחר מכן ,הוא  78%ללא סרטן .הרופא נדהם .לא סיפרנו
לו כי הוא היה במצב לא רפואי אבל קנאביס הציל את חייו ואת חיינו .עכשיו שנה לאחר מכן אחי פעימה לימפומה! אף אחד לא עושה את זה  ...בלי
קנאביס ”Errl .
"כרגע יש לי סרטן שלב  . 4עברתי אבלציה וכריתה של הכבד וכן כימותרפיה של פולפוקס .השתמשתי בסמנים השמן והגידול עברו משנות ה 1200-
ל  .3-כל צוות הרפואה שאמר  .NSDאין סימנים למחלה " .ג'ים
"נפטרתי מ  5-הגידולים שלי באמצעות שמן קנאביס  ...היה מעניין לראות את הרופאים מתמודדים כשהוא לא מצא את  5הגידולים המקוריים  ...לאן
הם נעלמו? האם זה משנה? תודה לך שמן קנאביס " .קלי
"היה לי בקבוקון גדול של זה ,לפני זמן מה .הייתי לוקח טיפה ביום .האדם שנתן לי אותו ביקש את זה בחזרה .בסופו של דבר הוא נתן אותו לאישה
שהלכה והתפוגגה מסרטן .היא לא יכלה לאכול ,לשתות ,שלא לדבר על ממש לחיות .היא שקלה פחות מ  70-ק"ג .חבר שלי נתן לה את השמן ...
וואלה! היא החלה לאכול ,לשתות ,והמשיכה במאבק שלה  ...בהצלחה .מאמין מאוד בתכונות הריפוי בקנאביס " .טרה
"היום דיברתי עם גבר שתרמתי לו סכום גדול .היה לו גידול סרטני בגרונו .היא לגמרי הזנת צינורות מאז תחילת אפריל  .2013אשתו של הגבר
החולה קוראת לכולם בדמעות .לאחר  4שבועות של נטילת שמן פעמיים ביום הוא נעלם .נעלם לגמרי  ...הוא אכל מזון מוצק  ...אין טיפולים חדשים
או תרופות חדשות ,רק  .RSOשתף את הידע ,הציל חיים " .ג'ארד
"דין :דודתי השתמשה בכימותרפיה .אותן תוצאות .מֵ ת.
סטיבן :מצטער על האובדן .ראיתי שמן קנבוס מוציא את סרטן העור מהסנדקית שלי .אני חושב שאתה עדיין צריך לתפוס את זה מוקדם .אני בטוח
שקנאביס עזר” .
"הרגע נודע לי שהמטופל שלי בן ה  16-שחלה בלימפומה שאינה הודג'קינס ברור! גידולים נעלמו ,מעבדות תקינות " .ג'נט
“קיבלתי שיחה מחולה סופני .היא מטפלת ב RSO -כבר מספר חודשים .סרטן מעיים .לד"ר טד היו לה חודשים לחיות .ג'ינדריך באייר ,אני שמח
לדווח כי בדוקטור אפט האחרון הוא נתן לה את מתנת חג המולד הטובה ביותר אי פעם .הוא אמר לה ,אני לא יכול למצוא סרטן ,ואולי תחיה !!!! זאת
מתנת חג המולד .תודה ישו!!!! לעולם אל תגיד לעולם " ...ריימונד
“היו לי שני חברים ששרדו את הסרטן על ידי עשיית שמן סימפסון המפורסם! לאחד היה סרטן ריאות וניתנו לו  6חודשים לחיות ,הוא חי כבר 7
שנים והשני עבר סרטן פעמיים ,האחרון היה סרטן השחלות ואני שמח לומר שלפני שבועיים ,אין יותר סרטן! בשתי הפעמים היא השתמשה בשמן
הקנאביס !! ” ויקי-ג'יין
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“אני עוקב אחרי העמוד של ריק כשנה ,מאז שאמי קיבלה את האבחנה של סרטן ריאות תאים קטנים .היא אובחנה במרץ אשתקד והחלה כימותרפיה
לאחר זמן קצר .היא ספגה הקרנות כימותרפיות וחזה במהלך הקיץ וחלה מאוד כשהרדיום צרב את גרונה כך שלא תוכל לבלוע/לאכול וכו ' .היא
אושפזה כמעט חודשיים .לאחר מכן הייתה לה קצת קרינה מוחית (מונעת ,דוממת )/:כל הזמן הזה חקרנו בגדול והתחלנו במסע שלנו לאסוף הכל כדי
לייצר את השמן שלנו מאפס .מה שהצלחנו לעשות -כן!
אז אחרי יומיים הראשונים של קרינת המוח היא חלתה מאוד מאוד ולכן קיבלנו את ההחלטה שהיא תתחיל את השמן (אוקטובר) .כבר מהמנה
הראשונה ,היא מעולם לא הביטה לאחור !!!! היא הפליגה בשארית דרכי המוח שלה והדהימה את הרופאים שאין לה מיגרנות או הקאות קשות או
אובדן זיכרון וכו 'וכו'! היא עפה!
אז אחרי הבדיקה שלה באוקטובר זה הראה הפחתה גדולה בגידול הריאות אבל זה עדיין היה שם .הם רצו לראות אותה שוב בינואר כדי להחליט על
הצעדים הבאים .אז חרשנו עד נובמבר ודצמבר ונתנו לה שמן פשוט ולא טיפול אחר .הייתה לה נסיגה קלה בחג המולד והפכה לדיכאונית והקאה
במשך שבועיים ,אבל החזרנו אותה לשייקים הטבעוניים הגולמיים שלה ולדשא החיטה והיא ממש התלהבה ונראית זוהרת .הבדיקה הגדולה שלה
לאחר הסריקות האחרונות שלה הייתה אתמול ונחש מה  ...אמא שלי ללא סרטן !!!! זה נעלם !!!! כמה מדהים זה !!!! ” באמצעות ג'נט
“לפני כשישה חודשים אובחנה לאמי כחולה בסרטן סופני של מלנומה גרורתית עם  6גידולים בשתי ריאותיה .הרופאים אמרו לנו שכימותרפיה
והקרנות לא יעשו דבר ואמרו שיש להם טיפול חדש שהצליח לעצור את הגידול מהגידול ואולי להרחיב את חייה עוד כמה שנים .התחלנו בטיפול
החדש ותופעות הלוואי היו איומות ולכן עצרנו .כשבוע לאחר מכן חבר שלי הזכיר את הסרט התיעודי שלך ב.Youtube, Run from the Cure -
לאחר שראיתי את זה החלטתי איזה נזק יכול לנבוע מלנסות? היי ,אם זה לא עובד היא תמות בכל מקרה .אם לקצר סיפור ארוך ,אמא בלעה את השמן
במשך כ  3-חודשים והיא עברה סריקות לפני יומיים ו  5-מתוך  6הגידולים נעלמו לגמרי והאחרון הוא חצי מהגודל שהיה.
אינני יכול לבטא במילים את הכרת התודה שיש לי על המידע שלך והצלת חיי אמי .זה נורא לחשוב על כל האנשים והילדים בעולם שסובלים ומתים
כשצמח פשוט יכול לתקן את כל זה .כעת אני נחוש להפיץ את הבשורה ואולי לגדל חלק משלי ולהכין שמן לאנשים שאני מכיר הזקוקים לעזרה .שוב
תודה ובהצלחה בהמשך עם הכל ” .באמצעות ג'נט
"סרטן השחלות "5.5 ,גידול 90 ,ימים לחיות ,התפשט לבטן  ...נבלע  90גרם תוך  38ימים .אין יותר סרטן .יש את כל התיעוד שאפשר להאמין אבל
עדיין לאנשים! אלוהים יברך אותך סנט סימפסון שעזרת לנו לשמור על אמא שלנו !!! ” לארי
"יש לי חדשות די מדהימות אנשים .אחד מהציצים שלי מזרחה נתן אחד ,ספרו את זה  ...שפופית שמן אחת לחבר שהיה לו גידול אדיר שעטף את
עורק הצוואר .הוא פשוט התעלם מזה ,האריך את שערו כדי להסתיר אותו כשהוא הולך וגדל .אחיו ,רופא ,היה אובד עצות מה לעשות מכיוון
שהמטופל סירב לכימותרפיה/הקרנות .לא יכולתי להתעלם מזה יותר ,לפני יומיים הכניסו אותו לחדר הניתוחים לקראת ניתוח עתק .כמה מומחים/
מנתחים נכחו כיוון שזה עומד להיות ניתוח מסוכן ,ארוך ומסובך .הם היו מנסים להסיר כמה שיותר מהגידול והיו צריכים לקחת וריד מהרגל ולהשתיל
לצווארו .הם פתחו את צווארו ,ו VOILA -הגידול היה עטוף לחלוטין ומנותק מהקרוטיד .הם ממש הושיטו יד ושלפו אותו החוצה! הרופאים המומים
ורוצים דיווח מפורט על כל מה שעשה .זאת לא תהיה רשימה ארוכה אנשים .רק מיץ וצינור שמן אחד " .קורי
”שמן מדהים !! לחבר שלי היו ציסטות בשחלות  ...היא עברה ניתוח להסרת אחת וחודש לאחר מכן היא חזרה רק כדי לגלות שיש לה עוד! חודש חלף
והכפיל את נפחו ואמרו לה אם יקרה משהו והם יעשו ניתוח חירום! הבחור שלה הכין לה שמן  ...היא לקחה את זה במשך  3שבועות  ...לתדהמתה
כשהלכה לאולטרסאונד הבא זה כמעט נעלם !!! ” ג'ולי
"היום לפני שנה ,מישהו קרוב אלי אמר לי שיש לו סרטן סופני .אמרו לו שיש לו  8חודשים לחיות .תוך  5ימים נתתי לו מעט שמן קנאביס על ידי
אכילת חצי גרגר אורז מהשמן .תוך  6שבועות חלה הפחתה בגודל הגידול שלו ולא היה שום סימן להתפשטות כמו שאמרו שהוא יתפשט.
אני שמח לומר שהגידול היה בגודל של אשכולית גדולה והיום הוא בגודל של בלוט .שמן הקנאביס הציל את חייו .הוא ימשיך לאכול את השמן עד
שהוא ייעלם .לא רק שהוא מרפא את הסרטן הסופני שלו ,אלא שהיתה לו גם השפעה מדהימה על בריאותו .הוא היה טרום סוכרת והשמנת יתר והוא
ירד כעת למשקל המושלם ומאושר מתמיד!
אני מעודד את כולם לבדוק טיפול בשמן קנאביס .אנא צפה  >-סרטון  "RICK SIMPSON "RUN FROM THE CUREב-
 ... YouTubeזה יכול להציל את חייך או מישהו שאתה מכיר .תנו להם את מתנת החיים! ” חוזה

עֵ דּות
"לשמן ריק סימפסון יש אמינות מדעית מלאה אם אתה טורח לקרוא את הספרות המדעית" רוברט מלמד ,המכונה ד"ר בוב
"עיכוב מסלול ההישרדות של התאים מוביל לדפוספורילציה של  Badולהעברת חלבון  Bcl-2זה למיטוכונדריה ,ובהמשך לאפופטוזיס ".אמממ,
התנאים של ליימן בבקשה ??? ” הִ זדַ ְמנּות

 זה מתורגם ל" :קנאביס הורג תאים סרטניים" ,צ'אנסJB .ש :מדוע עלי לצפות מרופאים שיתמכו בטענה שקנאביס מרפא סרטן?
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ת :ובכן ,כי זה אכן מרפא סרטן וזה כל מה שיש THC .גורם לאפופטוזיס ,כך שבאופן מפתיע הוא גורם לאפופטוזיס בכל סוגי הסרטן .למה? ובכן,
מכיוון ששמן  decarboxylatedנכנס איכשהו לכל התאים בגוף אם הוא נבלע בכמויות הנכונות .המערכת האנדוקנבינואידית מסדירה את המערכת
החיסונית ,כך שכאשר אתה גורם למערכת החיסון לפעול כמו שצריך ,היא יכולה להילחם גם בסרטן .אין בזה הרבה ,זה באמת פשוט מבחינה
התקפית.
שמן מיוצר כראוי הוא הסיכוי הטוב ביותר שיש למטופל בכל מקרה (ניתוח יידרש בכמה מקרים מסכני חיים ,אולי) .ואם אתה יודע על אופציה
טיפולית שהיא בטוחה יותר ,יעילה יותר וכיפית יותר למטופל מאשר השמן ,ובכן ,ספר לנו .אין כזה.
תראו מה אומרים מכולם ופצ'ר" :דלקת/פגיעה ברקמות מעוררת עליות מהירות ברמות האנדוקנבינואידים המקומיות ,אשר בתורן מסדירות את
תגובות האיתות בתאי החיסון ותאים אחרים המווסתות את תפקודיהם הקריטיים .שינויים ברמות האנדוקנבינואידים ו/או ביטויי קולטן  CB2דווחו
כמעט בכל המחלות הפוגעות בבני אדם ,החל ממחלות לב וכלי דם ,מערכת העיכול ,כבד ,כליות ,נוירודגנרטיביות ,פסיכיאטריות ,עצמות ,עור,
אוטואימוניות ,הפרעות ריאה ועד כאב וסרטן ,ומווסת  .CB2לפעילות הקולטן יש פוטנציאל טיפולי עצום בפתולוגיות אלהhttp: " .

//www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/21295074
ואיך עושים את כל זה? ובכן ,עם השמן .אתה מאזן את הרמות או מכניס אותן לאוברדרייב ,במידת הצורך .אתה יכול לאכול את השמן ,לשפשף אותו,
לאדות אותו ולקחת אותו בנרות ,ובין ארבע השיטות הללו ,תוכל למצוא דרך לעזור לכל מטופל וחולה על הפלנטה הזו .בהמשך הרופאים יזריקו את
הגידול לשמן ויכווצו אותם בזמן שיא (לא מומלץ בבית).
ולמה הצעתי סרטן עור (או כיבים או כוויות סוכרתיות)? ובכן ,כי אתה יכול לראות מה קורה שם ולרוב לא לוקח הרבה זמן לרפא אותם עם השמן,
מקסימום כמה שבועות ברוב המקרים .אז פשוט תבין שאותו דבר שקורה לאחר יישום מקומי על העור שלך קורה בתוך הגוף שלך כשאתה בולע את
השמן .שוב ,פשוט בהתקפה ,אבל זה הסבר מדויק מאוד בסופו של דבר .ואז תחזור למה שכתר מכלולם" :שינויים ברמות האנדוקנבינואידים ו/או
ביטויי קולטן  CB2דווחו כמעט בכל המחלות הפוגעות בבני אדם ,החל ממחלות לב וכלי דם ,מערכת העיכול ,הכבד ,הכליות ,הנוירודגנרטיביות,
הפסיכיאטריות ,העצמות ,העור ,האוטואימוניות ,הפרעות ריאה לכאבים וסרטן ,ומווסת פעילות קולטן  CB2טומן בחובו פוטנציאל טיפולי עצום
בפתולוגיות אלה" .

 כשאני יודע את כל זה ,אני הולך לווסת את פעילות הקולטן  CB2שלי באופן מיידיJB ."זה ריפא אותי מסרטן  ...המוח בשלב  ... 4אז כן ".גָבִ יׁש
"אמירתו היא מרפאת סרטן היא הערכת יתר מסוכנת ואשלית למדי של נקודה אחרת שהיא ראויה למחקר נוסף .אבל לא ,לא ,לא .קנאביס אינו מרפא
סרטן .כרגע אין תרופה מוחלטת ואמיתית לסרטן ,ורק מספר מאמצים רפואיים ,תזונתיים ופסיכולוגיים מתנשאים יכולים לסייע בהפחתת הסיכון
למוות כתוצאה מסרטן .קנאביס אינו מרפא סרטן ,וחולים חייבים לדעת זאת " .דייוויד
" RSOהורג סרטן ,חבר  ...מעשן אותו ,לא ,אבל  RSOכן ".קווין
"אכפת לך לעזור לי כאן בבקשה חבר  "?...ג'ף
"קודם כל ",סרטן "הוא כל דבר ,החל מציסטה ועד נוירובלסטומה ,כך ש"ריפוי סרטן" הוא כללי ,אשלייתי ,לא ספציפי .לאחר מכן ,לקנאביס יש
השפעה טובה מאוד על שכפול תאים ,מה שבוודאי עוזר ,אך אינו מרפא באופן שיטתי גידולים .שוב ,כל סוג סרטן שונה וקנאביס הראה תגובה חיובית
איכשהו על סרטן השד ,שהם סוג של קרצינומה מסוג  , oהמטופלים באופן נרחב ויעיל מאוד גם ברפואה המקובלת .עם זאת ,אני לגמרי לגליזציה של
קנאביס ,אבל למרות שאני מאוד פתוח לטיפולים אלטרנטיביים אני חייב למצוא את עצמי לא מסכים עם הטענה המפונפנת הזו " .דייוויד
"ג'ינדריך באייר ,עזור ,בבקשה !!!" קווין
"לומר שקנאביס מראה תגובה חיובית במלחמה בסוגים מסוימים של גידולים היא טענה שאני יכול לקבל" .דייוויד
דייוויד ,קבל מה שאתה רוצה ,זה בסדר מבחינתי .כן ,יש מעט מאוד נתונים קשים על השמן של ריק סימפסון ,אבל זה רק בגלל השחיתות של
המערכת הרפואית ושל אדוני הכספים שלהם .זה ישתנה בקרוב מאוד כאשר קולורדו וושינגטון יתחילו לספק את הנתונים שלהם .בנוסף ,ישראל
והולנד מתחילות לבדוק את השמן כעת ,צ'כיה כנראה תצטרף בקרוב מאוד.
ככל הידוע לנו ,ומהניסיון המעשי שלנו עם אלפי מטופלים ,נראה כי השמן פועל על כל סוגי הסרטן הרבה יותר טוב מכל מה שמספקת המערכת
הרפואית כיום .אם אתה רוצה הוכחה ,הכין מעט שמן ומצא מישהו הסובל מסרטן העור ותראה מה קורה כאשר מורחים עליו את השמן .איחוליםJB ,
"עשה זאת בעצמך ,שאלנו את ריק היכן נוכל להשיג אותו ולאחר זמן מה הבנו כיוון שאנו גרים רחוק מאמריקה ואיננו יכולים לנסוע למקום כלשהו
בשל מגבלות כלכליות ,פשוט צפינו בסרטון כמו  100פעמים  ,כמעט שיננתי את זה ,מצא קנאביס מספק מקומי ,קנה את סיר האורז ,האלכוהול ,אפילו
מד חום כדי להיות בטוח בטמפרטורה .זה היה יותר קל ממה שחשבנו ,עשינו את זה לעצמנו ,החבר שלי לקח את זה כבר  4ימים  ...נחכה ונראה.
קראנו כתבי עת רפואיים וצפינו בסרטים דוקומנטריים רבים ,כל ממצאיהם זהים (ניסויים קליניים שנעשו ב ,UCLA -הרווארד  - )...השמן הורג
תאים סרטניים! אז החלטנו לעשות את זה כי אחרי הכל אתה לא יכול עכשיו עד שתנסה את זה! ” יואנה
"עצם העובדה שפלצבו מרפא אנשים מסוימים היא סיבה להיפטר מתרופות לנצח וללמוד את אמנות הפלצבו .אחרי שאמרת שאתה אף פעם לא עושה
מחקר פלסבו כשיש לך תרופה יעילה ,אתה צודק שזה יהרוג מחצית מהחולים שלך ,חולים ואכזריים " .כריסטופר
 זה אכן יהיה חולה ואכזרי ,כריסטופר ,ובגלל זה אני אישית לא אעשה את זה .אחרים יכולים אם הם רוצים ,אבל אני לא .אני רוצה שהמערכתהרפואית תתחיל להשתמש בשמן כפלסבו  -אם הם יוכיחו שכל מה שהם רוצים להשתמש בו בטוח ויעיל יותר מהשמן (וכיף יותר/נעים יותר
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למטופל) ,אז הם יכולים להמשיך ולמכור אותו  .אם לא ,אז לא .זה די פשוט ומאוד רציונלי ,אני חושב .וככה זה יהיה בעתיד בכל מקרה ,אז למה
לחכות? JB
"היי קים ,אני מאתגר אותך להוכיח שקנאביס כתרופה לא רעילה להצלת חיים היא" רטוריקה " .בהצלחה עם זה .השתמשתי להישמע בדיוק כמוך.
ואז החלטתי שאני הולך לפוצץ חורים דרך ה"רטוריקה "הזו כי זה חייב להיות בולשיט  ...ילד טעיתי .אני מתה למות לא נכון .אינך יכול להתכחש
לעובדות המדעיות ב  100%ברזל .לא יכולתי לעשות זאת וגם אתה לא תעשה זאת .העובדות הן העובדות וזו עובדה ,קים .ה AMA -וBig -
 Pharmaהם פושעים .הם איפשרו ביודעין לאפשר למתנה נפלאה זו של אלוהים להשתולל ולשקר על רווחים טהורים! הם אפשרו לבני משפחתך
לסבול ולמות ,קים .אם אתה חושב שהפטרו כימיקלים שהם מרכיבים הם תרופות ,כדאי שתחשוב שוב .אתה רוצה לגלות קצת "רטוריקה" ,לך לדבר
עם הרופא שלך ,לך לדבר עם האגודה האמריקנית לסרטן ,לך לדבר עם יצרני גלולות הרעל שלך .שים לב ,קים ,כל גלולה שהטענה שהם "בטוחים"
היא לא! מצא לי אחד שהוא לא רעיל ,רק אחד! ובכל זאת כאן יש לנו ירק בלתי רעיל המייצר את התרופה החזקה ביותר על הארץ אשר הוכח לרפא
מחלות ו"מקצועי הבריאות "והממשלה ראו לנכון לשלול מאיתנו את הירק המציל חיים הזה ,ומאפשר לנו לסבול ולמות ולשים אותנו בכלא כדי להפוך
את הדברים לבטוחים עוד יותר בחברה  ...אתה רוצה לדבר על "רטור" ??? אני מקווה שהפוסט הזה יפתח את עינייך לאמת .אם לא RIP ,קים ,אין
תקווה לך ולסוג שלך ,יש לך "חסרים אנדוקנבינואידים קליניים" .חפש את זה ,זה נכון " .דן ובכל זאת כאן יש לנו ירק לא רעיל המייצר את התרופה
החזקה ביותר על הארץ אשר הוכח לרפא מחלות ו"מקצועי הבריאות "והממשלה ראו לנכון לשלול מאיתנו את הירק המציל חיים הזה ,ומאפשר לנו
לסבול ולמות ולשים אותנו בכלא כדי להפוך את הדברים לבטוחים עוד יותר בחברה  ...אתה רוצה לדבר על "רטור" ??? אני מקווה שהפוסט הזה
יפתח את עינייך לאמת .אם לא RIP ,קים ,אין תקווה לך ולסוג שלך ,יש לך "חסרים אנדוקנבינואידים קליניים" .חפש את זה ,זה נכון " .דן ובכל זאת
כאן יש לנו ירק בלתי רעיל המייצר את התרופה החזקה ביותר על הארץ אשר הוכחה לרפא מחלות ו"מקצועי הבריאות "והממשלה ראו לנכון לשלול
מאיתנו את הירק המציל חיים הזה ,ומאפשר לנו לסבול ולמות ולשים אותנו בכלא כדי להפוך את הדברים לבטוחים עוד יותר בחברה  ...אתה רוצה
לדבר על "רטור" ??? אני מקווה שהפוסט הזה יפתח את עינייך לאמת .אם לא RIP ,קים ,אין תקווה לך ולסוג שלך ,יש לך "חסרים אנדוקנבינואידים
קליניים" .חפש את זה ,זה נכון " .דן אתה רוצה לדבר על "רטוריקה" ??? אני מקווה שהפוסט הזה יפתח את עינייך לאמת .אם לא RIP ,קים ,אין
תקווה לך ולסוג שלך ,יש לך "חסרים אנדוקנבינואידים קליניים" .חפש את זה ,זה נכון " .דן אתה רוצה לדבר על "רטוריקה" ??? אני מקווה שהפוסט
הזה יפתח את עינייך לאמת .אם לא RIP ,קים ,אין תקווה לך ולסוג שלך ,יש לך "חסרים קליניים באנדוקנבינואידים" .חפש את זה ,זה נכון " .דן
"בעלי צודק .יש לי  4סריקות  PETשמוכיחות זאת .כשהייתי כבד על השמן הגידולים שלי הלכו כמו מטורפים .כשהייתי צריך להפחית את המינון,
הם יציבים יותר מאשר הצטמקות .יש לי הוכחות גלויות שהדברים עובדים " .מריה
“נשמע כמו מתיחה להרוויח כסף .אתה באמת חושב שהחוק יאפשר לי לגדל קנבוס להכין שמן? תיהיה אחי אמיתי .חליתי בלוקמיה ואני לא מאמין
לשום מילה ממה שאתה אומר .אתה צריך לכלוא את אמן ההונאה המטורף שמתפלל על החולים .אם אתה כל כך בטוח שזה עובד ,בצע כמה ניסויים
קליניים אמיתיים .הרבה מדינות יאפשרו לך לעשות אותן ,אל תשתמש באיזה תירוץ של ה" !Lame Ass FDA -סטיבן
 סטיבן ,ככל שאתה עולה על השמן יותר טוב לך .אל תאשים אותי בחוסר מחקרים מדעיים על השמן ,באמת .אם המערכת הרפואית באמת הייתהעושה את מה שהיא אמורה לעשות ,שמונים ההמלצות האלה לבד היו כל מה שהיו צריכים לראות כדי לבצע את כל אותם עשרות או מאות אלפי
מחקרים שיצטרכו להתבצע.
ריק ואני ממש לא יכולים להרשות לעצמנו לערוך את כל המחקרים האלה ,זה הרבה מעבר לתקציב שלנו ,ובנוסף שאנחנו לא יכולים לנהל אותם
באופן חוקי ואת הדרך שבה אנחנו רוצים לנהל אותם ,אז זה באמת תלוי באחרים לעשות את העבודה שלהם עכשיו .למיטב ידיעתי ,יש מדינות שבהן
מותר למריחואנה רפואית ,אני לא יודע למה הם עדיין לא ערכו מחקר .למשל בנושא סרטן העור ,זה ייעשה תוך מספר חודשים ,תוך שימוש מקומי
בשמן בלבד .אבל נראה שזה לא קורה ,או שאני לא יודע לגבי מחקרים כאלה.
אבל ישנן הוכחות מדעיות לגבות את כל מה שאנו אומרים ,פשוט בצע את המחקר שלך ,בדוק את  PubMedוחבר לעצמך את הנקודות.
אני מקווה שזה יספק את הצרכים המדעיים שלך ואני מקווה שתעלה על השמן לפני שהרופאים שלך יקבלו הזדמנות להרוג אותך עם הרעל הכימי
שלהם ,דבר שלעולם לא היה מותר לו היה נבדק במחקר רפואי תקין ואתיJB .

החוקרים סיכמו" :הנתונים המדווחים במסמך זה הם הראשונים שבהם אנו מודעים לה כדי להוכיח את תפקידם הקריטי של קולטני CB1
(קנבינואידים) ואנדוקנבינואידים באטיולוגיה של  PTSDבבני אדם .ככזה ,הם מהווים בסיס לפיתוח ואימות סמנים ביולוגיים אינפורמטיביים של
פגיעות  ,PTSDכמו גם להנחות את ההתפתחות הרציונלית של הדור הבא של טיפולים מבוססי ראיות ל" .PTSD -
אך אל תצפו מגורמים פדרליים שיעזרו לקדם את התהליך הזה .בשנת  2011מנהלים פדרליים חסמו את החוקרים מאוניברסיטת אריזונה בפיניקס
מעריכת ניסוי קליני שאושר על ידי ה ,FDA -מבוקר פלסבו ,להערכת השימוש בקנאביס ב  50-חולים עם  .PTSDיושרה מדעית? לא כשמדובר
במריחואנה .לא נורה על ידי ארוך".
 נא לא להאשים אותנו בהיעדר מחקרים רפואיים בנושא שמן קנאביס .ככל שתבין מהר יותר שכן ,יש קבוצה של אנשים שבאמת שולטים בעולםהזה ושהם פשוט יעשו הכל כדי לעכב את חזרת הקנאביס ,כך ייטב לך .זה לא אומר שלא נדחוף את התרופה לקנאביס ,זה רק אומר שזה ייקח יותר
זמן מהצורך או מהצפויJB .
"אני מאמין חזק בשמן .בנו של בעלי לקה בלוקמיה ,הרופאים נתנו לו  4חודשים .הוא חי במשך  2.5שנים הכל בגלל השמן שבלע רסק תפוחים .תודה
לריק סימפסון !!! אלוהים יברך אותך ".טרי
“ 4ימים בלי לקבל עבודה חדשה .אין תופעות לוואי ,משיכות ,ולא נושך את ראשיהם של אנשים! הנה המחקר שלך ,חחח .תפיץ את המילה! אנחנו
צריכים את זה .אנו חייבים לאנושות להפוך את העולם למקום טוב יותר .זו ההתחלה ” ):כריסטינה
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"באפריל האחרון ,לאחר שהייתי חמש שנים ללא סרטן שד ,אובחנתי שוב .הפעם זה היה שלב  ,4סופני עם מטס לעמוד השדרה ,הצלע ,בלוטות
הלימפה ,עצם החזה והשד .הציעו לי בעצם טיפול פליאטיבי ואמרו לי שהם ינסו להרחיק אותי מכאבים רבים מדי  ...לחזור הביתה ולסדר את ענייני.
סבלתי מכאבים רבים והם המשיכו לרשום עוד ועוד משככי כאבים רעילים עם תופעות לוואי מגעילות ביותר (  Percocet, hydromorphoneו-
 .)dexymethasoneלא יכולתי לתפקד על אלה.
בעלי התחיל לקרוא את הדברים האלה באינטרנט ואני ,בלשון המעטה ,סקפטי אבל הבנתי שאין לי ממש מה להפסיד בכך שניסיתי .לעוס כמות זעירה
מאוד של האלמנה הלבנה  3פעמים ביום .בשבוע שעבר קיבלתי את החדשות כי עצמות העצם שלי הלכו לגמרי .היום נאמר לי כי ה MRI -מראה
הצטמקות משמעותית של גידולי הרקמות הרכות .לא כל כך סקפטי עכשיו ומרגיש נהדר ,בלי כאבים ” .ג'וליה
"זה אכן מרפא סרטן ,אני הוכחה חיה .עצם וכבד בשלב  4נפגשו עם אינספור גידולים ,השתמשו בשמן וכיום אני נטולת סרטן " .לורה
"היי ג'ינדריך ,אתמול סיימתי לקרוא את ספרו של ריק .אחלה דברים! בכנות ,אני באמת לא צריך הוכחות נוספות לגבי כוח הקסם של השמן! עשיתי
גם כמה ניסויים וכל יום אני מגלה משהו חדש שהתרופה יכולה לעשות! מדהים!
לצערי למרות שאני משוכנע ואפילו אם חברה שלי משוכנעת עדיין אמה איכשהו לא מסוגלת "להרפות" לגמרי  ...ועדיין היא לא בטוחה אם תפסיק
עם כימותרפיה מחורבנת ...
אני כל הזמן מנסה להוציא ויכוחים טובים אבל אני לא יכול להחליט בשבילה! היא הלוקה בסרטן והיא היחידה שיכולה להחליט מה לעשות עם חייה.
אני יודע שהיא תירפא ממילא בסופו של דבר כי אנחנו נדביק לה כל כך הרבה שמן עד שלא יהיה אפשר למות אותה .אבל עדיין אני מרגיש שזה כל
כך טיפשי וכל כך מסוכן לשחק עם הכימיקלים המזוינים האלה ,במיוחד כשיש לך גישה לרפואה טבעית שהוכח כמרפא סרטן!
קראתי על הניסיון שלך עם סרטן ומערכת רפואית  ...אני ממש מצטער על האובדן שלך  ...ועכשיו אני מבין טוב יותר את הגישה שלך כלפי
"הרפואה" המסורתית! " לואיג'י
 היי לואיג'י ,תודה על המילים היפות שלך על הספר וחבל שאתה צריך לעבור .זוהי בחירה שלה באיזה טיפול היא בוחרת אך לא הייתי מתקרבלכימותרפיה  -פשוט תקרא בשבילה את סיפורה של אמי ,אולי היא תבין שלקחת רעל היא אף פעם לא רעיון טוב ,במיוחד כשהיא לא מבוססת ולא
נחוצה .סיכוייה לשרוד רק את הכימותרפיה ישתפרו מאוד אם תיקח את השמן ,אך שוב ,מדוע לגרום עוד יותר נזק לגופה החולה? זה לא הגיוני בכלל.
איחולים ,ג'ינדריך
"זהו הקרב שאנשים רבים וטובים צריכים להתמודד איתו ,רופא בעל דעת שחושב שהוא יודע יותר מבלי להתקדם קדימה לגבי מידע מתפתח וקיים על
קנאביס ,הקנבינואידים שלו והיכולת להרוג סרטן מבלי לפגוע בחולה .כמה מטורף מבחינתנו שהם ידרשו רעל על משהו כל כך בטוח ,למה? האם זוהי
בורות או שהם רצים מפוחדים?
ראיתי רופא פעם בחמש שנים מאז שלמדתי את השמן הזה ל IBS -שלי וזה היה משהו שאני לא יכול לעשות בעצמי .אני ופינק נעקר השתמשנו
בשמן כדי לא להידבק ,הסרתי את התפרים ללא סבל ובכל פעם שהנחתי אותו ,הכאב נעלם מיד בגלל הסרת הדלקת .הוא נרפא במלואו תוך  1/2 2עד
 3חודשים במקום פיזיותרפיה וכ  9-חודשים עד שנה לריפוי .ראיתי במו עיני פעם אחר פעם ואף אחד לא יכול לקחת את זה ממני " .קובי
"רופאים אינם מדענים ואינם מתרגלים מדע .אם כן ,הם היו דורשים מהממשלה לאפשר להם גישה למריחואנה .הסיבה היא שחלק מוכח בגוף,
המערכת האנדוקנבינואידית ,התעלמה לחלוטין על ידי החברה הרפואית האמריקאית .בעוד שמדינות אחרות עושות יותר ויותר מחקר על מריחואנה
ובמיוחד טיפול בסרטן ,הממסד הרפואי האמריקאי מנוהל על ידי ביג פארמה ,ביטוח גדול וכסף גדול .הרופאים העניקו שליטה על מלאכתם
לפוליטיקאים שאינם רופאים ופוליטיקאים .הם יבלו שנים בניסיון למצוא אלטרנטיבות תחת שליטה של עורכי דין לפטנטים ,תוך שהם מאיימים על
תרופות אפשריות.
אם המריחואנה הייתה מוסתרת בג'ונגל עמוק כלשהו ,הנשלט על ידי שבט לא קרוא וכתוב ,ביג פארמה תהיה הראשונה לשלוט בייצורו ,תוציא פטנט
על  64תרכובות הקנבינואידים השונות שלה ,ואז פנה לרופאים כדי 'לרשום' אותה .אבל השבט הגדול ביותר בארה"ב כבר מתחיל לצעוק את האמת.
חבל על ביג פארמה השבט הזה לא למכירה ” .בריאן
"הראיה הזו איתנו .ואנחנו משתפים אותו .החבורה הרפואית [שכבר לא צריך להתייחס אליה בכבוד] של דוחפי סמים ,שעובדים לתמריצים נחשפים.
הם מתפתלים בארנקם .הם מודעים למתרחש וחברם למשחק ה FDA -יורד איתם .לא שונה מכל סוג של עריצות שפגשנו לפני שקיבלנו הפעם ,זה
בית .אנחנו עושים את זה לעצמנו .יש תרופה לסרטן ,אין תרופה לאופן בו מכריחים עלינו את הרפואה כרגע ,אלא אם נצביע בכיס ובקלפי! " תלמן
"ראיתי קרובי משפחה ,חברים ,מתדרדרים ומתים כל כך מהר אחרי שנאלצתי להוציא עשרות אלפי דולרים כדי להרוג לאט לאט כשהתרופה צומחת
ממש מאמא אדמה .קדימה עכשיו ,תתעורר ותריח את השטויות .אל תקפוץ על סטריאוטיפים ותעשה מחקר אמיתי ” .איימי ג'יין
"אני יודע שהייתי מעדיף  RSOמאשר כימותרפיה/ראד  ...מצחיק כמה אנשים יכולים להתקשר ל RSO -כאשר תופעות הלוואי של כל השאר
יכולות להשאיר לך מעט מאוד איכות חיים ".קרי
"צריך שיהיה אפשר להשיג אותו בקלות .הוא צריך להיות זמין "ככל שאני קורא יותר ,אני מוקסם יותר" .שלי
"כל סוגי הסרטן הם תאים בלתי מוסדרים .רק צריך להסדיר את התא .אם הגוף שלו לא יכול לווסת את התאים הסרטניים אז התאים הסרטניים
עשויים לשבור/לפגוע בקולטני  . CBכאשר פיטו-קנבינואידים (פיטו = צמחי) בא במגע עם תא לא מוסדר ,הוא יכול לאותת לתא הסרטני באמצעות
יותר שערים מאשר רק קולטני  .CB 1/2כך מצליח פיטו-קנבינואיד במקום בו קנבינואיד אנדוגני נכשל.
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להלן מספר הערות לתהליך האופן שבו הקנבינואידים מווסתים תאים סרטניים :סרטן
 )1סרטן הוא תא בלתי מוסדר.
 )2גרימת אפופטוזיס מסדיר את התא הסרטני.
 )3קנבינואידים מעוררים אפופטוזיס בתאים.
סרטן מוגדר כ"קבוצה רחבה של מחלות שונות ,כולן הכרוכות בגידול תאים לא מוסדר "https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer .
ש :כיצד אנו מווסתים תאים? ת :דרך אפופטוזיס .אפופטוזיס/http://en.wikipedia.org/ wiki :אפופטוזיס#תהליך "אפופטוזיס
(כינוי/æpəˈtoʊsɪs ˌ/:גם  ]3[ ]2[ )/pron .:/ˌeɪpɔːpˈtoʊsɪsהוא תהליך של מוות תאי מתוכנת (  )PCDשעלולים להתרחש
באורגניזמים רב תאיים ] 4[ .אירועים ביוכימיים מביאים לשינויים תאיים אופייניים (מורפולוגיה) ולמוות" .
"תהליך האפופטוזיס נשלט על ידי מגוון רחב של אותות תאים ,שמקורם בחוץ -תאי (מעוררים חיצוניים) או תוך -תאי (מעוררים
פנימיים) .אותות חוץ -תאיים עשויים לכלול רעלים ]13[ ,הורמונים ,גורמי גדילה ,תחמוצת החנקן [ ]14או ציטוקינים ,שחייבים לחצות
את קרום הפלזמה או להתממש כדי לגרום לתגובה .אותות אלה עשויים להשפיע באופן חיובי (כלומר ,לעורר) או לרעה (כלומר ,להדחיק,
לעכב או להרטיב) להשפיע על האפופטוזיס ".
איך גורמים לתא סרטני לעבור אפופטוזיס?
אנו זקוקים לקנבינואידים/אנדוקנבינואידים כדי לאותת לקולטני הקנבינואידים (  )CB1R, CB2Rכדי לגרום לאפופטוזיס (כבר זמן רב
יש חשד שיש יותר משני קולטנים):
מהו ( ?CBRקולטן קנבינואידים):
"קולטני הקנבינואידים מופעלים על ידי שלוש קבוצות עיקריות של ליגנדים ,אנדוקנבינואידים (המיוצרים על ידי גוף היונקים),
קנבינואידים צמחיים (כגון  THCהמיוצרים על ידי צמח הקנאביס) וקנבינואידים סינתטיים (כגון  .)HU-210כל האנדוקנבינואידים
".
בשומן
מסיסות
כלומר
ליפופיליות,
תרכובות
הם
הצמחיים
והקנבינואידים
http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid_receptor
האם קנבינואידים יכולים לאותת ל CBR -כדי לגרום לאפופטוזיס?
"מחקרים במודלים אלה של מחלות יחד עם ניסויים רבים במבחנה מראים כי קנבינואידים מפעילים את תכונות החיסון שלהם בארבע
דרכים עיקריות )1( :השראת אפופטוזיס"/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3005548 ,
אוטופגיה  -אם אני טועה אנא תקן אותי אך לפי מה שהבנתי:
אוטופגיה היא תהליך שבו ניתן לתקן או למחזר תא .בדרך כלל עם תאים סרטניים הם פשוט מתוכנתים למות אולם  Autophagyעדיין
יכול לשחק חלק בתהליך זה.
זה כמו שיש לך מיכל מיחזור ומיכל אשפה ואתה אוסף פסולת שונות ומארגן אותו לתוך  2המכולות .לפעמים אתה צריך למחזר ,לפעמים
אתה צריך פשוט להיפטר ממשהו " .סקוט
"במחקר החדש ,חן וצוותו גילו שטיפול ב Δ9-THC -גרם לעלייה ברמות האנזים הנקרא ) cyclooxygenase-2 (COX-2בהיפוקמפוס
העכבר ,אזור מוח המעורב בלמידה ובזיכרון .תרופות או טכניקות גנטיות שהפחיתו את רמות  COX-2בעכברים מנעו בעיות זיכרון
וחריגות עצביות הנגרמות מחשיפה חוזרת ונשנית ל .Δ9-THC -מכיוון ש COX-2 -מעוכב על ידי משככי כאבים ללא מרשם כגון
איבופרופן ,הממצאים מציעים אסטרטגיה קלה למניעת תופעות הלוואי של מריחואנה.
החוקרים גילו גם שטיפול  Δ9-THCהפחית את הנזק העצבי במודל עכבר של מחלת אלצהיימר ,והשפעה מועילה זו נמשכה כאשר החיות טופלו
במקביל במעכב " . COX-2אין כיום תרופות יעילות למניעה וטיפול במחלת אלצהיימר או עצירת התקדמות המחלה" ,אומר חן" .התוצאות שלנו
מצביעות על כך שניתן לחסל או להפחית את תופעות הלוואי הבלתי רצויות של קנאביס ,תוך שמירה על השפעותיו המועילות ,על ידי מתן מעכב
 COX-2יחד עם  Δ9-THCלטיפול במצבים רפואיים בלתי נסבלים כמו מחלת אלצהיימרhttp: // ".

www.eurekalert.org/pub_releases/2013-11/cp-pmm111413.php
"מחקר חדש שממומן על ידי ממשלת קנאביס/סרטן מזעזע את הקהילה המדעית ...
 , THCהמרכיב הפסיכואקטיבי העיקרי של קנאביס ,עשוי למעשה לשנות את הקוד הגנטי האנושי ,על מנת למנוע סרטן ומחלות דלקתיות .מה?!!!!
מה מה!!!????
ריק סימפסון והאלף הראשי שלו ,הפעיל הצ'כי ג'ינדריך באייר ,אמרו את זה כבר חודשים רבים ,ואני הייתי מנומס אבל לעג לי בחשאי על הרעיון ,כי
זה נשמע לי כמו חבורה של הוקוס-פוקוס (ובגלל טכניים טכניים אחרים) .חילוקי דעות שהיו לי עם נקודת המבט שלהם) . . .תרופות לא יכולות
לשנות  ,DNAנכון? לא נכון ,כנראה! קדוש [שינה]! ” אלן גורדון
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"רקע :קנבינואידים גורמים לתאי דיכוי עוצמתיים של מיאלואיד ( .in vivo )MDSCתוצאות MDSC :פונקציונאלי הנגרם על ידי  THCמראה
דפוס ביטוי מירנה מובהק .מסקנה :מירנה ספציפית עשויה למלא תפקידים חשובים בפיתוח ותפקוד  MDSCעל ידי ויסות גני מטרה המעורבים
בהתמיינות תאים מיאלואידים .משמעות miRNA :נבחר יכול להיות יעד מולקולרי חשוב לתמרן פעילות  MDSCבסרטן ובמחלות דלקתיות" .

http://www.jbc.org/content/early/2013/11/07/jbc.M113.503037.short#ref-list-1
 בסדר ,מה שזה אומר ,זה מעבר לתחום ההתמחות שלי .זה כנראה אומר שמשהו כמו קנבינואידים יכול לרפא סרטן ,והם עושים את זה באמצעותשינוי גנים ,איכשהו .ושצריך מחקר נוסף ,כמו תמיד.
כל מה שאני אומר הוא שעצם המחשבה על עניין היא החלקיק הקטן ביותר של העניין וגם השמן יכול לתקן מחשבות .הגנים עדיין גדולים מדי.
המחקר צריך להתמקד במה שהקנבינואידים עושים עם החלקיקים הקטנים ביותר של גופנו ,האטומים ,הקווארקים ,המיתרים וכו ' .משם מתחילות
הבעיות ,בחלקיקים הקטנים ביותר ,זה מה שאתה צריך לתקן אם אתה רוצה לתקן את הבעיות באמתJB .

מידע על ריפוי מחלות אחרות מצבי עור
"מהניסיון שלי עם קוסמטיקה של קנבוס אסור כיום ,שבו השתמשנו בשמן מניצני קנבוס
תעשייתיים ,שהוא הרבה יותר חלש בהשוואה לשמן שאתה מייצר ,מצאנו שהקנבוס הוא בעצם
תרופה כי הוא יכול לשמש כמעט בכל ַמצָ ב .האם תוכל לאשר זאת?
ההיסטוריה מכנה קנבוס תרופת פלא ,שפירושה הכל לריפוי ובעבר הוא שימש לטיפול במגוון עצום של בעיות רפואיות .מניסיוני לראות שמן קנבוס
המשמש למצבים רפואיים שונים ,גם אני מכנה קנבוס תרופה מלאה .קנבוס שימושי בטיפול כמעט בכל מחלה או מצב; הוא מקדם ריפוי מכל הגוף
מבלי לגרום נזק .אז לי ולרבים אחרים ,זו הפכה לתרופה האולטימטיבית ואני מאמין בתוקף שאין דבר טוב יותר.
בעולם בו אנו חיים כיום ,רבים אפילו מפחדים לצאת לשמש אך התרופה הזו מתערבבת היטב עם דברים כמו קרמי עור ותחליב שיזוף ,אז למה
להסתתר בחושך? האם לא יהיה נחמד לצאת לשמש שוב וליהנות מהחיים מבלי לדאוג לדברים כמו סרטן העור? אתה מהמר שכן ועכשיו החומר
הנפלא הזה יכול להפוך את כל זה לאפשרי " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

שורף
"אני יודע מניסיון אישי שאין טיפול טוב יותר לכוויות קשות משמן קנבוס .אם מורחים שמן על כוויה ,הוא מוריד את הכאב תוך דקות ומאיץ מאוד את
תהליך ההחלמה .אם בתי חולים היו משתמשים בשמן קנבוס ביחידות הכוויה שלהם ,הסבל האנושי יכול להיות מופחת מאוד.
כשהתחלתי לייצר את השמן ,בלעתי תרופות מזיקות רבות שנקבעו על ידי רופאים שהשפיעו על יכולות החשיבה שלי ,כך שהחשיבה שלי לא הייתה
ברורה במיוחד .המצב השתנה גרם לי להיות קצת לא זהיר וזה גרם לפיצוץ ואש ,שהותירו את ימין הימנית עם כוויות חמורות בדרגה שלישית.
כשאני אומר חמור ,אני מתכוון לחמור ,שלושה רבעים מיד ימין שלי נמסו ממש וכעת נתלו בגושים .חברתי לאה ירדה ואחרי שהביטה בכוויה היא
לקחה מספריים וחתכה את כל הבשר המת .אני יודע שזה נשמע מפחיד ,אבל מה שהיא הסירה היה מת ,כך שבמציאות לא הרגשתי דבר.
בתוך אחד עשר ימים ,היד שלי נרפאה לגמרי ,ולא הותירה צלקות .הדרך היחידה להבחין שאפילו נפגעתי היא נוכחות כל העור הוורוד החדש שנראה
ואפילו זקיקי השיער צמחו.
עכשיו תראו מה קורה ביחידות הכוויה האלו שהמערכת הרפואית שלנו מספקת .ילדים ומבוגרים שסבלו מכוויות קשות יגלו שיחידות צריבה הן מעט
יותר מחדרי עינויים ,שלכאורה אין להן סוף לסבל .חולים אלה נתונים לזיהומים ,ניתוחים כואבים רבים הכוללים השתלות עור ובסופו של דבר הם
בדרך כלל עדיין מצולקים קשות.
השמן האתרי של צמח ההמפ הוא חומר הרדמה טבעי ואנטי-ביוטי טבעי .כאשר אתה שם את השמן מצמח ההמפ ממש על כוויה ,תוך  5דקות הכאב
נעלם וההחלמה מתחילה .אם לשפוט לפי מה שראיתי שהחומר הזה עושה כדי לרפא את הכוויה שסבלתי ואחרים שסבלו מפציעות דומות ,אני מאמין
בתוקף שהתרופה המדהימה הזו עשויה לצמוח מחדש את הפנים או חלקים אחרים של הגוף לאנשים שסבלו ממחלה קשה .לשרוף.
אם השמן יכול לגדל לי את היד מחדש ולא להשאיר צלקות ,אז למה לא רגל ,או אפילו פנים? לכן ,אם אלה שמפעילים יחידות צריבה באמת היו
רוצים לעזור למטופלים שלהם ולהקל על סבלם ,אולי הגיע הזמן שהם יתחילו להשתמש במשהו שעובד ” .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
"קיבלתי כוויות שמן רותחות מדרגה שלישית על אצבעותי ביום ראשון בבוקר .שלפוחיות גדולות וכואבות מאוד .זכרתי שקריאת  RSOמדהימה
לריפוי כוויות ,ולכן ניסיתי את זה OMG .אנשים ,הכוויה נעלמה לגמרי תוך  40שעות בלבד .אין סימן לזה בכלל .מרחתי כמות טובה יותר של
 RSOעל השלפוחיות ,פילה של אלוורה טרייה ותחבושת .חוזר על עצמו כעבור  12שעות .אין צורך ביישום השלישי " .בובי
"כלתי טיגנה צלעות חזיר עמוק ובעצם טבלה את אצבעותיה בשמן החם והרותח עד למפרק הראשון והן הפכו לבנות כמו עוף מבושל .שמנו עליהם
 RSOוהכאבים נעלמו תוך דקה בערך ,היא ציפתה אותם  2פעמים ביום ב .RSO -הם נרפאו מהר מאוד תוך ימים ספורים ולא הייתה אובדן עור או
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הצטלקות כלל .זה מדהים שאנו שומרים מעט במקרר במטבח ,כך שאם מישהו יישרף (במיוחד הילדים) ניישם את ה RSO -מיד ,אין צורך להרגיש
כאב כזה כאשר יש לנו צמח טבעי שיטפל בו  ” .דברה
"השתמש בו על כוויות שמש קשות .עבד מצוין ,ראיתי שהוא מרפא פצע סכין תוך פחות משבוע .זה מרפא גם הצטננות .אני משתמש בו במשך שישה
חודשים בערך ויצאתי לגמרי מהתרופות .כשנגמר לי היה התקף קל .יש לי מזל לקבל תרופות כאלה ,אני ממליץ על כאבי עצבים " .ג'ֵק
"אני משתמש בכיריים לחום ולכן כוויות על פרק כף היד שלי ליוו אותי הרבה חודשים קרים יותר .עשה צריבה עמוקה בסתיו שעבר ,עדיין לא
התעורר .קיבלתי שמן  RSOקודם לכן למרוח טיפה ,כיסיתי את הכוויה ובעוד יומיים האזור היה כתם ורוד ונקי ,ללא מראה שלפוחיות או כוויה כלל!
אני נמכר במאה אחוז! ” ג'נין

צלקות
"ראיתי כוויות שהוחלמו עם השימוש בשמן זה ,שאמור היה להותיר אחריו צלקות איומות .אך לאחר מכן ,כל שנותר היה עור ורוד בריא ולפי
המערכת הרפואית דברים כאלה לא צריכים להיות אפשריים .לאורך ההיסטוריה ,קנבוס תמיד היה בעל מוניטין כבעל היכולת לרפא פצעים תוך
השארת מעט או אף הצטלקות לאחר מכן.
סיפקתי את השמן הזה לאנשים רבים שהיו להם עור פנים רע ובעיות הצטלקות על הפנים .לאחר טיפול בשמן ,השיפור בגוון העור שלהם היה מדהים.
אפילו צלקות שנמצאות שם במשך שנים ניתנות להסרה מוחלטת או על פי רוב על ידי טיפול באזור הפגוע בשמן.
ניתן להשיג זאת באופן דומה לאופן שבו ניתן היה לטפל בסרטן העור :פשוט למרוח את השמן על הצלקת ולכסות בתחבושת .המשך לחזור על כך עד
שהצלקת מתפוגגת ועם הזמן ,האזור שטופל יתמזג עם הרקמה שמסביב.
באתי במגע עם גבר בצ'כיה ,שעל פניו צלקת איומה שנראתה כאילו נגרמה על ידי חרב .לאחר שטיפל באזור בשמן ,התקשיתי אפילו לומר היכן הייתה
הצלקת .מנקודת המבט שלי ,ניתן לסייע לאנשים שהופגעו מהפחדה והטיפול אינו כואב ,כך שאם יש לך צלקת מגעילה ,עכשיו אתה יודע איך
להתמודד איתה ” .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

כיבים ,יבלות ,שומות
"ניתן לרפא כיבים בתוך הגוף על ידי בליעת השמן .כיבים ,יבלות ושומות לא בריאות על הגוף ניתנות להסרה על ידי מריחת שמן פשוט וכיסוים עם
תחבושת .השמן עוקב אחר תאים לא בריאים או מוטנטים והורס אותם ללא כאבים ברוב המקרים .לעתים קרובות ,יבלות ושומות יכולות להיות לא
בריאות ,ובאותו הזמן הן בדרך כלל יכהות את צבען ויתחילו לצמוח .אם יש לך משהו כזה להתמודד איתו ,רופאים יכולים לעתים קרובות להסיר את
הבעיה ,אך במקרים רבים היא פשוט חוזרת .כדי לסלק את הגוף מדברים כאלה בצורה הגיונית ,נסה את התרופה הזו.
בעבר אפילו טיפלתי באנשים שסבלו מיבלות צמחיות בכפות הרגליים וסוג זה של יבלת מפתח שורשים ,שבדרך כלל ניתן למגר אותם רק על ידי
ניתוח מקיף .במקום לתת למערכת הרפואית לחתוך את הרגליים לסרטים ,פשוט למרוח טיפת שמן על ראש היבלת ולכסות בתחבושת .נסו להחזיק את
התחבושת במקום למשך כשלושה ימים ,ולאחר מכן מרחו מחדש את השמן ותחבושת נוספת .בדרך כלל לאחר שעושים זאת שלוש עד ארבע פעמים,
שורשי היבלת נהרסו וראש היבלת פשוט נופל .כאשר השמן משמש לטיפול במצב זה ,כל זה מתרחש ללא כאב ,כך שאם אתה סובל מיבלות של
אדניות ,למה לעבור את העינויים שהמערכת הרפואית חושבת עבורך ,תרפא את עצמך בצורה הגיונית ” .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
"המפרקים שלי מתרוממים על האצבעות והוואלה ,משפשפים מעט שמן ,הכאבים נעלמים .שרפתי את עצמי על חבית הכוויה בשבוע שעבר3 ,
סנטימטרים של עור שחור ומבעבע בחלק הפנימי של פרק כף היד .כמות קטנה של שמן ,תחבושת ,יומיים לאחר מכן ,עור ורוד מדהים .הוחל שוב,
אותו דבר ,יומיים לאחר מכן והוא נרפא  UP ...של מי ~ .תודה !!!!! ” ג'נין
“השתמשתי בשמן בסגנון  RSOעל יבלת מכשפות על הפנים שלי 2 .אפליקציות מכוסות עוזר להקה וזה כמעט נעלם! ” לסלי
"השתמשתי בשמן זית בקנאביס על כוויות וחתכים והם נרפאים תוך מספר ימים .מעולם לא ראיתי דבר כזה .אני יודע שה RSO -אפילו יהיה טוב
יותר .קנאביס שימש לטיפול בכל דבר לפני שהממשלה שלנו התחמאה " .דוד
"שרפתי את עצמי על צינור פליטה די טוב ושמתי קצת שמן קנאביס חדור תמצית זרעי ענבים וזה נרפא תוך פחות משבוע וכמעט ולא כאב או גירוי
וללא צלקות!" דניאל
"יש לי הרבה פחדים ממצב עור שקיבלתי תרופות איומות במשך כמעט  6חודשים .אוי הפתעה! כמה שבועות לאחר הטיפול העור שלי שוב גרוע .זה
טוב לדעת .נחרדתי מהתרופות ,מצבי רוח ,עור יבש ומתקלף ,מזיע ,אלוהים זה היה נורא .לא אראה שוב את הרופא ” .ניקי
"אדוני היקר ,אני היפי זקן משנות ה  60 -ומתגורר במספר קליפורניה .חזרתי במשך מספר שנים עד  8-9שנים למגוון של הרס ואלמנה לבנה עם
תוצאות מצוינות .ראיתי שגם ריק השתמש באלמנה לבנה.
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אני מסייע כרגע לחולה הוספיס בהבראה ,מי היה/הוא? גוסס מהשלבים האחרונים של  MRSAלפי הוראות הרופא הזקן שלי ד"ר רונלד סאנד ...
התחלתי אותו על תמיסות שהכנתי ונתתי עוגיות הן ממים להפקת חרס והן רק לחילוץ חמאה לפני ארבעה חודשים.

חבר אחר של אח מגדל שאני משתתף בכנסיית אחדות איתו הפנה אותי לאתר האינטרנט שלך רק לפני שלושה שבועות .התחלתי את ג'ייסון בJOY' -
 ' GREASEוהוא עבר דרך הצינור הראשון שלו ועכשיו הוא בשני .לפני קצת יותר מחודש הכדורים שלו היו בגודל של מלון גדול מאוד גדול מכדור
סופט  ...מאז שאכלו את המאפים שלי ועכשיו ישר מ"שמן הקסם " ,הוא משתפר מדי יום והגונדות שלו כמעט נעלמו חזרה לגודל הרגיל  ...אומרים
שאין תרופה ל??? MRSA -
לג'ייסון היו פצעים גדולים מאוד על הגב מכיוון שהוא לא יכול לשכב על הצד או על הבטן .כעת הוא מספר לי שהם שוככים וכאשר הרופא שלנו הגיע
עם צוות אחר נגרר ,כולם לא יכלו להבין מדוע הוא לא מת או מדוע הוא משתפר .עדיין לא סיפרתי לרופא על הטיפול שלי בשמן קנבוס/שלנו אבל
בקרוב כל יום  ...אני באמת רוצה אישור מהרופא לטפל בפצעים שלו כעת עם השמן באופן מקומי ,אתה לא מסכים ??? אם נוכל לעצור את MRSA
אצל חולה שנותרו לו רק חודשים לחיות ,רק תחשוב על מה זה יכול או שאני צריך להגיד לקהילה הרפואית .שלום וכבוד ,קרייג ”
"לבעלי הייתה צלקת של  30שנה מכוויה שדרשה השתלת עור  ...אז חשבתי ,אה ,עוד מקום להתנסות במוצר המדהים הזה .ובכן ,הייתה לו פחות
מאפס אמונה שזה יעשה הכל  ...אחרי כמה יישומים זה משתנה ,עכשיו יש לו פיגמנט במקום שלא היה .צמיחת שיער שבה אף אחת לא צמחה מזה 30
שנה ” .רבקה
"היו לי כוויות מדרגה שנייה על כל הפנים והידיים משריפה בבית .שמתי  RSOמעורבב עם חמאת קקאו במשך כל חודש ואתה בקושי יכול לדעת
שנשרפתי .מדהים כמה מהר זה עובד וזה משכך הכאבים הכי טוב שהיה לי אי פעם ” .אמריקאי
"הייתה לי שומה בקרקפת שהתחילה לגרד לאחרונה .מרחתי טיפה פעם ביום במשך כמה ימים והשומה למעשה התחילה להתכווץ! דברו על מדהים” .
אמנדה
"אני מאמין  ...מתקן גאוט  ...זה חייב להביא את היין והיאנג לאיזון מכיוון שחשבתי שאני מאושר קודם אבל לאחרונה אני מוצא תחושת אושר
שבוקעת עמוק מבפנים  ...תודה ריק סימפסון ".אירווינג
“מגיל ( 11אני כמעט בן  ) 30פיתחתי סוג של פטרייה על העור שלי ,בעיקר סביב חזה הצוואר והגב .הכתמים העגולים האדומים האלה מופיעים על
העור שלי מדי שנה ולקחתי כל מה שצריך כדי לטפל במצבי .התרופות שרופאי העור רושמים לוקחות  5-6ימים עד להעלמת כתמים אלה ועוד  5ימים
לחיסול מוחלט.
לפני כמה ימים שמתי לב שהכתמים האלה מתחילים להופיע שוב ,אבל הפעם החלטתי לשים עליו שמן קנאביס  ...וזה באמת היה קסם !!! מרחתי
אותו רק פעמיים והכתמים נעלמו .לא האמנתי למראה עיניי! לא עוד כדורים וקרמים ושמפו מיוחד בשבילי! עכשיו הכנתי שמן קוקוס חדור שמן
קנאביס ואני אמשיך למרוח אותו עוד שבוע בערך כדי לוודא שהכתמים לא יופיעו שוב .תודה רבה  RS & JBעל כל העזרה והמידע ,אני אודה
לנצח " .יואנה
"בשנת  2002עברתי תאונה איומה .היו לי קרעים בכל מקום ואיבדתי חלק מעצם בזרועי .לאחר השתלות עור ועצמות כמעט נרפאתי וקיבלתי זיהום
בזרוע .התברר כזיהום בעצמות ונאלצתי להתחיל מחדש .בגלל זה בכל פעם שאני מקבל חתכים/כוויות (אני רתך) הם תמיד היו נדבקים .בשנה
האחרונה חטפתי צריבה מחבל אדים בעבודה על הבטן .על ידי שמירה על ניקיון ושימוש בשמן הוא נרפא במגע אחד בלבד במשך שבוע! כוויות
הריתוך הקטנות שלי עשויות להימשך  4-6שבועות .כבר לא עם השמן שלי .הברג את ניוספורין ,אני משתמש בשמן! ” כריס
"קיסוס רעל על זרועי  ...פריחה וכוויות נעלמו תוך  5דקות  ...ללא בליטות ,ללא פריחה ,ללא כאב  ...השתמשתי בגרגר  RSOאחד עם מעט שמן
קוקוס  ...נעלם תוך חמש דקות !!!" אסטל
"קיבלתי אלון רעל על הפנים ,אחרי היום השני זה היה מהמצח שלי עד הצוואר ,כתמים מגרדים גדולים ,גולמיים וקצת דימומים מגירוד .ערבבתי מעט
שמן עם מעט שמן קוקוס כדי שיהיה קל למרוח .לבשתי אותו והקלה מיידית מגירוד וכאבים ,תוך שעה הגולמיות והדלקת נעלמו ,למחרת בבוקר זה
לא היה נראה אלא אם כן באמת הסתכלת .זה בהחלט הרים כמה גבות ולבסוף כמה ספקנים זכו לראות על מה אני תמיד מדבר .כוחו המרפא של
קנאביס! " סינדי-לי
"פסוריאזיס ארתרית תוך פחות מחודש  "J ...ג'וליאנה
“הפסוריאזיס שלי נעלם לאחר שהתחלתי לאכול את השמן  ...עצם השימוש בשמן באופן מקומי לא עזר לשלי -לא נעלם לגמרי עד שהתחלתי
להשתמש בו דרך הפה .זה עדיין לא חזר .אני נמצא במינון תחזוקה עכשיו ,אז אני מקווה שזה מספיק כדי להרחיק את הפסוריאזיס .כמעט  4חודשים
לא היו לי סימנים לזה .הרופאים אמרו לי שזה לעולם לא ייעלם לגמרי ,ושהפעם היחידה שזה 'יתבהר' היא כשאני ממש חולה ולמערכת החיסון שלי
יש דברים אחרים להילחם בהם .טוב  ...אני לא מרגיש חולה ,והשטויות נעלמו! ” לינדזי
"גם נרפא דלקת גידים תוך מספר ימים .אפילו פציעה בת  7חודשים .פשוט משפשפים מעט חמאת סיר או  RSOעל האזור הכואב פעם ביום .חרא
מדהים .השתמשתי ב RSO -בכוויה מדרגה שלישית בימים ראשון-שלישי האחרון ,אין סימן לכוויה לאחר  40שעות טיפול .בטח הלוואי שהייתי
משתמש בו בשנייה שזה קרה .זה היה חוסך לי שעות של כאב גדול ומחזיק עליו קרח ” .בובי

"מה זה לא יכול לעזור? דרך הלימודים האפשרויות הן אינסופיות .יש לי ציסטה בצד ימין של הלחי על הפנים .חמישה ימים של נטילת
השמן (בליעת) הציסטה התכווצה במהירות .השמן היה עשוי עלים קפואים וניצן קטן שהיה ספוג בהיר תמיד .התערובת ישבה במשך
שבועיים .בלילה הראשון של השמן הציסטה שלי חשה עקצוץ .חמישה ימים אחר כך חלפו .השמן עובד .יש יותר מדי הוכחות והמדע
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מאחורי כל זה מדהים .יש שם תרכובות כימיות המגיבות לכל הקולטנים שלנו במערכת העצבים היא יצירת טבע .החלק המדהים הוא
שהכל נמצא בצמח אחד .ח ֲִׁשיׁש .הגיע הזמן לראות כמה רחוק בני אדם יכולים להגיע .הגיע הזמן להתפתח .ד"ר דנק "ג'רמי
“הפעם הראשונה שהכנתי את השמן (המושרה בשמן קוקוס) הייתה לטיפול מקומי בגב של שכנה מבוגרת .היו לה פצעים שגרד מאוד.
פשפשי מיטה אינם נשללים ,וכך גם גרדות ,בריחות ,סקיצ'רים וכאלה מכיוון שהיא לא הושפעה בשום מקום אחר מלבד הגב שלה ואין
סימנים של פעילות מריחה על מיטתה .יודע מה בנה עשה ??? הוא ריסס את המזרן בכבדות בחומרים כימיים כדי להיפטר מחרקים שלא
היו .נתתי לה מזרון חדש עם ההנחיות המפורשות שאסור לרסס אותו .היא נאלצה להיכנס לבית החולים בגלל כיבים מדממים ובעוד
שהתה שם הביעה את סוגיית הגב שלה ואתה יודע מה הרופאים אמרו לה לעשות ??? שטפו את שערה וגופה לכינים ,אין לה כינים .אז
למי אתה חושב שאני הולך להקשיב כדי לעזור לה? הרופאים? לא .הכנתי את השמן ,טיפלה בה בחזרה ויש שיפור וריפוי " .מישל
“בוקר סקוט ,דיבר עם אחותי בערב אתמול והיא אומרת שכולה נרפאה !!!!! התרופה ריפאה את שלבקת חוגרת  ):היא אומרת שהיא
מרגישה נפלא .רק רציתי להיות בטוח במאה אחוז לפני שכתבתי לך .תודה רבה על עזרתך".
"לילדה עם שלבקת חוגרת קרה משהו אחר והיא מעולם לא סיפרה למשפחה מה לא בסדר .הנה זה ,היא פשוט שלחה לי את זה:
"היי שוב ,רק אתמול גיליתי שאחותי חלה בצמיחה בבלוטת התריס שלה לפני שנה אבל לא סיפרה למשפחתנו .כנראה שהרופא אמר לה
שהם ישגיחו על זה ואם זה יגדל ,אז הם ינתחו .זה לא היה מספיק גדול כדי לבצע ביופסיה של זה .בכל מקרה ,הייתה לה תור לרופא
בשבוע שעבר וגילתה שהגידול הפסיק לגדול .היא מאמינה שהתרופה עצרה את הגידול .האין אלה חדשות נפלאות? היא ממשיכה לקחת
גרה
את זה בתקווה שהמינוי הבא שלה יוכיח שהשמן הורג גידולים .יודיע לך יותר כשזה יקרה " .אַ ָ
"אתמול התחלתי אישה בתרופה .זהו הדיווח שלה מהיום הראשון .פשוט מדהים! להלן דו"ח היום הראשון שלי:
התעוררתי עם אקזמה על שפתי אתמול בבוקר ושמתי עליה מעט שמן .העוקץ נעצר תוך כעשר דקות .הכאב נעלם תוך  30דקות.
הנפיחות ירדה תוך מספר שעות .שלפוחיות על שפתיי נעלמו בערך למחצית היום  -בדרך כלל לוקח שבועיים להחלים אותן .נושם את
האדים מהשמן שעל שפתיי .שמתי לב שהכאבים שהיו בסינוסים הימניים שלי במשך מספר שבועות נפסקו והאף שלי הפסיק לרוץ.
התעטשתי רק פעם אחת מאתמול שמתי לב שהעייפות שלי לא עמוקה כרגיל .שמתי לב שהרגשתי נינוחה ושהקצה החרדתי נעלם .הבחין
בירידה בכאבי הגוף בערב  -בדרך כלל אני כל כך סובלת מכאבי גוף עד הערב שאני לא יכולה לשבת בשקט (כאבי עצבים ושרירים
בקרסול ,ברך/כתף/מרפק/פרקי כף היד/כאב האגודל ירדו משמעותית).
כמו כן ,אני מקבל זוהר קל מאוד בכל מנה .אני לא מתקשה לעבוד או להתמקד ולא הייתי מהסס לנהוג .אני מאוד צלול למרות ששכחתי
לקחת את הסיטיקולין הבוקר .אני מניח את המקבילה של כחצי גרגיר שמן על קרייזן ומתייחס לזה כך ”.
ש :היי  !JBרציתי לשאול אותך משהו ,תהיתי אם  RSOיעזור לכוויות של אמי מקרינה? היא החליטה להמשיך בטיפול "הקונבנציונאלי" ,ועכשיו יש
לה את החזה ,בחוסר מילים אחרות ,דפוק .זה כואב רק להסתכל על זה .אני זוכר שאולי אתה או ריק נשרפו פעם ,אני מניח שבזמן הכנת ,RSO
והראית תמונות כיצד השמן עובד גם על כוויות .אז האם זה יעשה לה טוב?
א היי אנריקה ,כמובן ,שפשף את השמן או משחת קנבוס על חזהה וגבה .כמובן שהיא צריכה לאכול את השמן ולהתרחק מרופאים וכל צורות אחרות
של נזק מיותרJB .
“לאמא שלי ( ) 72יש עור סדוק וכואב ברוב קצות אצבעותיה כבר כשנתיים  ...מאוד כואב .הרופא אומר" ,כן זה בא עם הגיל ".דופוס !!! ערבבנו
כמות קטנה מאוד של השמן עם אקווהפור  ...טיפול אחד ,בן לילה  ...נעלם! הסדקים הכואבים שלה נרפאים וממשיכים להיות טובים כבר למעלה
משבוע! מדהים!" מַ בחֵ ׁש
"השתמשתי בשמן על פצע ניתוח פתוח פתוח .בספטמבר  2012הסירו לי  2גידולים של קרצינומה של תאי בסיס .אחד מהם היה גדול והוא הגידול
המזין שהפיץ אותו .כמו כן ,גידול פנימי בלחי נגרד בגלל ביופסיה .כשחזרתי הביתה וחשפתי את הפצע שלי ,היה לי מכתש בפנים.
בארבעת הימים הראשונים ערבבתי חמאת שיאה ושמן ומרחתי אותה .לאחר מכן עברתי לשמן ישר ולא הפסקתי .כאשר הלכתי לקביעת תור שלי,
הרופא שחשב שאני עומד לעבור ניתוח פלסטי הופתע מהריפוי שלי .החלטתי להגיד לה את האמת ,שלא השתמשתי במרשם ,שריפאתי אותו עם שמן
קנאביס .היא שמעה על ריק סימפסון ופיניקס דמעות ,היא לא שפטה אותי ואמרה להמשיך הלאה.
תוך חודש ,אני הולך על הניתוח השני שלי ,תוכנית הפעולה לריפוי הפצע הזה ...
שמן קנאביס .האם אספר למנתח הזה? בתור פוסט אופי שלי! באהבה ובאור " .פטי-ג'ו
 פאטי ,לא יהיה צורך בניתוח אם תמשיך בשמן .או לדחות עוד  60גרם במידת הצורך ,אך התרחק מניתוחים ורופאים ,אם זה אפשרי בכלל .זהו תנאיהכרחי עצוב להצלחת הטיפול במקרים רביםJB .
" RSOהפך את הפסוריאזיס שלי כמעט ואינו קיים .אני צורכת מנה תחזוקה במשך שלוש שנים והעור שלי צלול ,הראש שלי צלול ומעולם לא הייתי
בריא יותר ” .אריקה
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"ראיתי מישהו קרוב אליי משתמש בשמן של ריק על צריבה קשה שהיתה משאירה צלקת מגעילה ותוך שבוע לאחר מריחת השמן היא נעלמה ואין
שום סימן לצלקת או שנשרפה ".ג'ניס
"יש לנו את הבת שלי על השמן עכשיו .יש לה פסוריאזיס בשני המרפקים ,האמות והברך .צילם תמונות בהתחלה .עד כה אזורי הקשקשים היבשים
נעלמו .העור אדום ,אך חלק במקום מורם ודלקתי .אזורים קטנים יותר מבחוץ התבהרו לחלוטין .אנו משוכנעים שזה הולך לעבוד .אנו מצלמים כל יום
או כשיש שיפור ניכר .כל זאת תוך פחות משבוע באמצעות השמן באופן מקומי .תודה רבה על הבאת המודעות לתרופה זו שבסופו של דבר תרפא את
האומות ריק וג'יי.בי .אני משתף פוסטים כל יום ואומר לכל מי שיקשיב .זה מתחיל לשקוע " .רון
ש :האם תערובות אלה פועלות נגד אקנה?

א 'ג'ניפר ,השמן פועל עבור "כל מיני מצבי עור" .זה אומר כולל אקנה .איחוליםJB ,
"(מצאתי על השמן) לפני  3חודשים חיפשתי באינטרנט תרופה לאקנה ורוזציאה .זה הבהיר את זה מיידית! אני מוסיף שמן איזו לשמן קוקוס כדי
להשתמש בו על הפנים והצוואר פעם ביום .בעלי אומר שאני נראה צעיר ב  15 -שנה! תודה רבה על שיתוף המידע הזה .אלוהים יברך את כולכם.
המשך עם העבודה הטובה ".טוני
"זה עובד גם לשערות צומחות בפנים .השתמשתי בו על בני בן  23בהצלחה בשתי יישומים .אהבה אחת ".פטי-ג'ו
"צ'רלי הולך .ללא תרופות נגד כאבים .הוא עומד גבוה .צעדיו ישרים ורחבים .הוא יכול לרוץ לקפוץ ולשחק .צווארו נרפא כמעט  90אחוז .זה לא
נראה ככה כבר שנתיים .הוא אכל אתמול בננה ,פיצה ,חצי כריך ,אורז מטוגן ,יוגורט ועוד .הוא מעולם לא אכל כל כך הרבה)…( .
הברך הימנית של צ'ארלי הייתה הגרועה ביותר .זה בערך  50אחוז יותר טוב .השמאלי כמעט נרפא לחלוטין למעט העובדה שהוא גירד אותו בלילה
השני והוציא אותו שוב .אבל שום דבר משמעותי  ...השינוי הגדול ביותר הוא הפצע בצווארו ומתחת לבית השחי .הצוואר כמעט נרפא לחלוטין כמו
גם בתי השחי שלו.
אני משתמש בטיפה קטנה של השמן בצינור ה G -שלו לפני אמבטיות .זה גם עזר לכאבי ברכיים .אם הברכיים שלו כואבות ,הוא יקבל את הנפילה
הזו .אני לא מוסיף טיילנול או איבופרופן .זה עושה את העבודה .אני גם מכין משחה משלי .יש לי מכונת מים שמסננת מים ומפרידה בין מים אלקליין
לחומצי .מכיוון שמים מחומצנים חומציים כל כך טובים לעור והם גם אנטיבקטריאליים ,אני לוקח מים חומציים ומערבב אותם עם מתוצלולוז ליצירת
משחה.
אני מוסיף את התרכיז ליצירת משחה שהיא כמו העקביות של וזלין .אני מחמאת את התחבושות שלו עם זה ומשתמשת בו על הפצעים שלו .זה לבד
עושה הבדל מדהים עם הכאב ,הגירוד והריפוי .אני אשלח לך תמונות בקרוב .לקחתי אותם בכל שינוי .אני חושב שהשמן יחזיק עוד חודש ,אבל מכיוון
שזו הפעם הראשונה שאני עושה את זה איני בטוח .אני נרגש .התיאבון שלו מעולם לא היה כל כך טוב .הוא אכל אתמול יותר אוכל מאשר כל השנה
” .טרישה
"היי ריק וחברים ,יש לי חבר שכואב לו (בקוטר  2סנטימטר על  4סנטימטר) על כתף השמאלית השמאלית שלו במשך  4שנים ,זיהום חטוף ,ללא גלד
באתר ,רק טהור פתיחה גולמית ,מתחת לפני השטח אתה יכול להרגיש גוש קשה בייסבול רגיש למגע.
הוא מרחי את השמן באופן מקומי  8פעמים תוך  7חודשים עם כ  2-סופי שבוע גם לשימוש פנימי.
הגוש הגירוי וההצטלקות נעלם ,הפצע הפתוח הצטלק וחבר שלי מרגיש מבורך על ההזדמנות להשתמש בשמן " .רבקה
“אתמול חתכתי את האצבע על בלנדר בעבודה .בשעה  3לפנות בוקר התעוררתי לאצבע דופקת שניסיתי קרח ,חמצן ,ניוספורין .שום דבר לא עבד.
עדיין היה פועם .אז נזכרתי ששמיעת שמן תעזור להתחדשות הסלולר והפסקתי את הכאבים וריפאו צלקות ובעיות עור אז למה שלא תנסה את זה .אז
לקחתי טיפה ופרשתי אותה סביב כל קצה האצבע .תוך דקה אחת הכאב נעלם ב  .80% -תוך  30דקות .הצלחתי להניף באצבע רק עם מעט כאב אך
ללא כאב אמיתי .אני מכור .כעבור  12שעות הגשתי בקשה חוזרת ומאז אין לי כאבים " .רבקה
"היי ריק ,אני רוצה לשמור על השם שלי חסוי אם תפרסם את זה במקרה (מה שלא מפריע לי) .לחברה שלי היה חינוך ממש מחוספס ופנתה לחתוך
את פרקי הידיים כשהיא נכנסה לדיכאון ,הבעיה הזו נמצאת שנים רבות מאחורינו אבל עדיין נותרו כמה צלקות די מגעילות על פרק כף היד .יש
גלויים במיוחד ומבעבעים החוצה לא מעט ,זה הדבר הראשון שהרבה אנשים מבחינים בו כשהם פוגשים אותה לראשונה ,היא לא הייתה רוצה יותר
מאשר להיפטר מהם.
אז השאלה שלי היא האם השמן יעזור להיפטר מהצלקות? או לפחות לעזור להפוך אותם פחות גלויים? אני אוהב את מה שאתה עושה והלוואי
שידעתי על השמן כשסבא שלי חלה בסרטן ,אתה גיבור לכל החיים שעזרת להציל! ”
  XXXהיקר ,התחל למרוח את השמן באופן מקומי על הצלקות ,סביר להניח שהם ייעלמו תוך שבועות או חודשים .גם אני הייתי מעלה אותה עלהשמן ,זה יעזור עם  PTSDשלה מכל אותם זיכרונות של מה שהיא עברה ,זה גם ישפר את איכות השינה שלה .צלם תמונות וסרטונים אם לא אכפת
לך ,הצלקת באמת תעבור  -או לגמרי או שהם כמעט ולא יהיו נראים .איחולים ,ג'ינדריך באייר
"היי רנד ,יש לי אותה בעיה עם פצעי הרגליים .ראשית כי הייתי טרום סוכרת .אבל גיליתי שאני רגיש מאוד לעקיצות ויתושים .שמתי עליהם את
השמן והנחתי פלסטר למשך הלילה והנשיכות נרפאות " .מישל
 מה שהשמן יכול לעשות לעקיצות יתושים או קרציות הוא פשוט מדהים .נסה ותראה מדוע אנו אומרים שאף אחד לא צריך לעזוב את ביתו אלא אםיש עליו שמן .לשמן יש כל כך הרבה שימושים עד שזה חוסר אחריות לנסות לחיות בלעדיוJB .
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"תאכל את השמן  ...אני לוקח את השמן כבר חודשיים ,הפסוריאזיס שלי כמעט צלולה ב  ,80% -ואני לא צריך להשתמש בתרופה בכלל  ...וגם
לקחתי את הדלקת מפרקים  "...ג'וליאנה
“השתמשתי בתערובת של שמן זית קנאביס ותוך שבוע החלה הפסוריאזיס להתבהר .למרבה הצער היה לי רק קצת ולא היה לי מספיק לקחת את זה
יותר פנימי וחיצוני .שימו לב ,לא היה לי אפילו  RSOאמיתי ,אלא שמן קנאביס המיוצר על שמן זית ”Teemu .
 נקווה שתקבל עוד שמן בקרוב ,טימו .עדיף להשתמש בו באופן מקומי כדי לשלוט בסימפטומים וגם כדי לאכול את השמן ,גם אתה רוצה להסיר אתהסיבה הבסיסית לבעיה .איחוליםJB ,
"זה עובד היטב גם על עקיצות יתושים וכאבי שיניים .הבת שלי ננשכה ,לא צוחקת ,לפחות  50פעמים על ידי יתושים תוך  15דקות ללא כיבוי! ריסוס
באגים של דיפ וודס .ניסיתי קליפת בננה ,דאודורנט ,אלוורה ,דרמפלסט והידרו קורטיזון .שום דבר מזה לא הוריד את הנפיחות (היא אלרגית לעקיצות
יתושים שהם מתנפחים קשות) או סיפק לה הקלה .בייאוש גירדתי את השרף ממכשיר אידוי ,ערבבתי אותו עם מעט שמן קוקוס כדי שיתפשט בקלות
יותר ו"משמן "את רגליה בעזרתו .תוך כחצי שעה כל הנפיחות ירדה ובעוד היו לה נקודות אדומות שבהן העקיצות הן לא הטרידו אותה ,נמנעתי מלתת
לה את בנדריל.
היה לי מורסה שנוצרה בפה ואריזתי את השרף מהוופ סביב השן הנגועה ושוב תוך כחצי שעה הנפיחות ירדה והצלחתי לרפא אותה ,מאז לא היו בעיות
איתה .אני ארזתי את זה יומיים אם כדי להיות בטוח .עכשיו אני יכול לומר שאריזת השרף (אם יש לך  Vapir No2בתוך החרוט שבו אתה משנה
את המסך אוספת חשיש כמעט טהור ,מרוכז מדי ).סביב השן שלי קיבלתי גבוהות להפליא ,כנראה גבוהות מכפי שהייתי בחיי .
אפילו שלחתי לבעלי הודעה מהסלון כדי לבקש ממנו עזרה בהגעה לחדר השינה .תרופות תת-לשוניות פועלות טוב יותר ,וזו הסיבה שבמיון אם הם
חושדים בהתקף לב הם מרססים ניטרו מתחת ללשון שלך .אבל עכשיו הכל בסדר ,לא מתתי ממנת יתר ,לא התעוררתי רעב להחריד והכי טוב  ...לא
הייתי צריך לקחת כמויות גדולות של טיילנול או אדוויל ולגרום לי עוד יותר נזק בטן וכבד.
אני יודע שהשרף אינו הדרך היעילה ביותר ואפילו לא הייתי בטוח אם זה יעבוד אבל זה מה שעלי לעבוד איתו מכיוון שאני חי במדינה לא חוקית.
הבנתי שזה לא יכול להזיק .אני לא יכול לחכות לחיות במצב שבו אוכל לגדל בחופשיות חומר התחלתי אורגני באיכות הגבוהה ביותר האפשרית,
להכין שמן משלי ולרפא את עצמי ואת כל משפחתי  ...כולל בתי כמעט בת השנתיים שהייתה עוברת את הגיהנום בשנה האחרונה כי אף אחד לא יכול
להבין מה לא בסדר איתה.
הם חושבים שעכשיו יש לה הפרעת חלבון אבל זה רק עוד דבר שהם זורקים כי אין להם מושג מה בעצם לא בסדר .העלאתה לשמן עשויה להציל את
חייה.
אמנם אני אשמח לקבל אבחנה מדויקת כדי שאדע במה אני מטפל ,אך בשורה התחתונה אני רק רוצה שהתינוק שלי ירגיש טוב יותר ואם זה אומר
להרוס את החברה המקובלת אז זה מה שאני אעשה " .שרה
“תודה לא מספיקה על מה שעשית .אני יושב כאן עם שמן על אלון הרעל שלי .לעולם לא הייתי מנסה בלעדיך .זה נמשך יותר מחודשיים ונגע כמעט
 100%מהגוף שלי בשנה שעברה בגלל שמישהו התחיל להדליק מכחול אז עכשיו אני אקבל את זה לכל מקום וחמור מכך הם אומרים כי אנחנו לא
בונים חסינות לזה.
לפני יממה זה צץ .אז ,השמן אמש ,לא עצר את הגירוד כלל .עם זאת אני רואה את זה מרפא צלקות מדי יום אז יש לי אמונה .הבוקר 24 ,שעות לאחר
היישום הראשון אני רואה שזה עבד ומרפא כל עור פצוע מגרד שלי .אז עם קצת הדבקת תחמוצת אבץ מעל השמן שלי אני מאמין שאולי מצאתי את
עזרה  1#לאלון רעל.
אני ממש לא יכול לחכות עד העונה הבאה כדי לראות אם השמן אולי מרפא כדי לתקן את הבעיה הזו לכל החיים .אני אודיע לך .זה לא יהיה נהדר?
שוב תודה על כל מה שאתה עושה ” .רבקה
 השמן יכול לתקן גם את זה .זה תרופה או שליטה לכל הבעיות הרפואיות .ככל שהשימוש מוקדם יותר הוא יתקן את מה שצריך לתקן מוקדם יותר,זה בערך כל מה שישJB .
"אני רוצה שאנשים יידעו ש RSO -פינתה שלפוחית ענקית שבעלי קיבל על העקב שלו כשהוא שוכב במיטה כל כך הרבה זמן מהיותו כל כך חולה.
שמתי עליו את השמן ותוך שבוע הוא נעלם .פחדתי לגמרי שזה עומד להתפתח למשהו הרבה יותר רציני .זה כיסה את כל העקב שלו .תודה לך ריק
סימפסון על כל מה שאתה עושה ” .סוזן
"בתור מכונאי השתמשתי בשמן בכמה חתכים די גרועים ואתה צודק במאת האחוזים  ...הוא מרפא את העור מהר יותר מכל דבר אחר ".קורי
"ריפאתי את ה HPV -שלי תוך שבועיים עם שלושה יישומים אקטואליים בלבד ".מיילס
"אני כרגע בתהליך של טיפול בשומה מגעילה שהשחירה .כל בוקר אני מורחת כמות נדיבה ממש על השומה ואז מכסה בעזרת פלסטר .תוך  3שבועות
אני יכול לראות באופן חזותי את השומה מתכווצת .זה עובד .אני גם אוכלת קצת כל יום  ...איזה הבדל ברמת האנרגיה .מריחות רפואיות דרך
קנביס !!!!!!! ” ְמחַ זֵר
“אני מודה בזה  ...אני מגושם  ...יש לי הרגל רע לדחוף את קצוות המזלג לתוך הרגל שלי RSO .ישירות במקום ,כריכה בעזרת פלסטר ,הכאב נעלם
ברׁש
תוך שניות ,נרפא תוך  3ימים ” .אַ ָ
“ראיתי גרסת מזור הרבה פחות חזקה של השמן הורסת פסוריאזיס בימים ,מפחיתה את נפיחות השחלות ביום הראשון למחזור תוך  20דקות ומונעת
הצטלקות וכאבים כאשר מיושמים מיד על כוויות קלות .ממש גורם לי לתהות מה השמן יכול לעשות " ...ברס
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"היה לי אחד המקרים הגרועים ביותר של כף הרגל כשהייתי בן  ,10הלוואי שהיה לי את השמן .אבל יש לי את זה עכשיו .הכל טוב כעבור  47שנים.
מרפא כמעט הכל " .דונלד
"כלתי טיגנה צלעות חזיר עמוק ובעצם טבלה את אצבעותיה בשמן החם והרותח עד למפרק הראשון והן הפכו לבנות כמו עוף מבושל.
שמנו עליהם  RSOוהכאבים נעלמו תוך דקה בערך ,היא ציפתה אותם  2פעמים ביום ב .RSO -הם נרפאו מהר מאוד תוך ימים ספורים ולא הייתה
אובדן עור או צלקות כלל.
זה מדהים שעכשיו אנו שומרים מעט במקרר במטבח ,כך שאם מישהו יישרף (במיוחד הילדים) ניישם את ה RSO -מיד ,אין צורך להרגיש כאב כזה
כאשר יש לנו צמח טבעי שיטפל בו  ” .דברה
"הייתה לי כמות קטנה של גושים על המרפק ,טיפלתי בהם בשמן  ...כעבור שבוע המרפק שלי חלק וללא בליטות  ...אני חושב שהם היו יבלות אבל
מכיוון שאני לא מאמין ברופאים לא יכולתי ' לא אומר לך בוודאות " .קרלה
 לא משנה מה רע בעור שלך ,פשוט למרוח את השמן ,לכסות אותו בעזרת פלסטר ולמרוח שוב את השמן כל יום או יומיים או כאשר הפלסטר נופל.כוויות ,יבלות ,אקזמה ,פסוריאזיס  -לשמן לא אכפת מה הוא יתקן אותו ,רק תנו לו זמן ושמןJB .
“לחבר שלי הייתה ציסטה על הפנים ואחרי שלקח את השמן לכמה ימים הוא נעלם .והוא בלע אותו מבלי להשתמש בו באופן מקומי " .יהונתן
“לא חולה סרטן אבל היה לי זיהום בעקב שלא יגיב לטיפול .אפילו עשיתי טיפול טכני בטיפול בפצעים  ...הוא גרם להפסקת התפשטות הזיהום אבל
זה עדיין לא נרפא .מרחתי עליו את השמן וביום אחד האדמומיות הייתה פחותה .היום השני ואודם חלף .היום השלישי והזיהום נראה שוב כמו עור!
שמן ריפוי נפלא! ” תמי
“עבדתי בחברת בריכה וספא  ...יש לי עור בהיר ,בחוץ כל היום .היו לי כמה כתמים מטורפים על הפנים ,הראש והזרוע שתמיד היו מחוץ לחלון הנהג.
השמן פינה את הנקודות האלה תוך שבועות ספורים! אני בולעת כעת  5גרם  THCטהור מדי יום כדי לסייע במאבק בכל מחלה ולשמור על מערכת
עֹורבָ נִ י
החיסון שלי חזקה BTW .אף פעם לא זריקת שפעת! אין שפעת מאז שהייתי ילד "ְ .
"אני יודע שהחבר'ה כאן תמיד אומרים להשתמש ב RSO -הטהור ,ואני מעריץ גדול מאוד של הדברים האלה .עם זאת אני רק רוצה להודיע לאנשים
שחליטת שמן קוקוס ,שעשויה מעלי הסוכר ,החליפה לגמרי את הניאוספורין עבורנו ,לא הייתי צריך לקנות את החומר הזה במשך שנתיים .זה עובד
טוב יותר ומהיר יותר ,ואני יכול לחתוך את זה על ידיהם ופניהם של אנשים ואני לא צריך לדאוג שהם יחלו אם הם יאכלו אותו בטעות ” .טינה
 טינה ,שום דבר לא עובד טוב ומהיר יותר מ RSO -טהור אבל אני יודע מה אתה מנסה להגיד .כמובן שגם צורות פחות חזקות של תרופות לקנאביסיכולות לעשות פלאים .הבעיה היא שההצלחה לא אמינה כמו  RSOהחזק ביותר.
קוסמטיקה של קנאביס תחליף בקרוב את רוב הקוסמטיקה הקיימת כיום ,כלומר לאחר שנשים יגלו מה השמן יכול לעשות ליופי שלהן .שמן זרעי
קנבוס ,שמן קוקוס וחמאת שיאה הם נשאים האהובים עליי אבל אפשר להשתמש בכל מה שהוא פופולרי במקום בו הם חיים ולהוסיף אליו את השמן.
 RSO 20-30%בקרמים פועלים פלאים אך  0,01-1%יכולים להועיל גם לתנאים פחות חמורים ולתחזוקה יומיומיתJB .
“החברה שלי אלרגית מאוד לעקיצות יתושים ואתמול בלילה היה לה אחד על בית המקדש  ...זה היה ענק ,בכל מקרה הצעתי לקבל פלסטר ולהניח
 RSOשהכנו מעלי קנאביס על העקיצה .הבוקר כשהתעוררנו הבליטה נעלמה לגמרי ".
תודה לך ,ג'ימי .אני בטוח שפיסת מידע זו תעזור לאנשים רבים .עונת היתושים כבר כאן .וגם השמן פועל כדוחה ,נסה .תמיד עדיף למנוע מבעיות
למרות שקל כל כך לתקן אותן עם השמן .ניתן להשתמש בשמן מקומי בכל דבר שמגרד ,שורף או כואב .ככל שמרחים את השמן מהר יותר הבעיות
יכולות להיעלם .תזכור את זהJB .
ש :כמה זמן יכול השמן להחזיק? ָלנֶצַ ח? מהו האחסון הטוב ביותר ,מקרר ,מקפיא ,מזווה? תודה.
א.במזרק ואם הוא נשמר במקום קר וחשוך השמן יחזיק שנים ,במיוחד אם תצליח להגן על השמן מפני מבקרים ומשפחה ,כלומר נשים ,כי נראה שהם
אוהבים את בליעת השמן אפילו יותר מגברים.
ברגע שנשים במשפחתך יגלו על ההשפעות המחודשות של השמן ומה הוא עושה עם קמטים ,לא תצטרך לדאוג לכמה זמן השמן יחזיק מעמד ,הוא
תמיד ייאכל או ישמש באופן מקומי מהר מאוד .אם אתה רוצה לשמר את אספקת השמן שלך ,אל תגיד לנשים שקוסמטיקה עם  20-30%מהשמן
תעשה ניסים לעור הפנים שלהן ותגרום להן להיראות צעירות ככל האפשר מבחינה פיזית ,אחרת הן פשוט יקחו את זה ממך לא לא משנה מה תנסה
לומר או לעשות ולא תצטרך לדאוג לכמה זמן יחזיק השמן.
זו אינה הערה סקסיסטית ,אני רק מודיע על מה שראיתי קורה פעמים רבות ,זו רק התבוננות וניסיון למשוך תשומת לב למה שהשמן יכול לעשות
לעור הפנים שלך ללא קשר למיןJB .
“אם נשים היו יודעות שזה הופך עור מזדקן ותיקון עור פגום (כמו במקרה של אדם זה) תמיכה לגליזציה של קנאביס הייתה עוברת דרך הגג! כלכלה
משגשגת בגלל הדיכוי של התרופה הטבעית המדהימה הזו וכולנו נצפה בה מתפוררת ביחד ככל שיותר ויותר אנשים מתוודעים ופשוט יתחילו
לתרופות את עצמם " .גיל
ש :האם אתה מורח אותו על הפנים שלך לטיפול בקמטים> או לוקח אותו דרך הפה או שניהם? ” טוני

א .שניהם לקבלת התוצאות הטובות ביותר ,אך יישום אקטואלי רק יכול לעשות הרבהJB .
67

תרופה לסרטן :פרוטוקול RICK SIMPSON

"קראתי קמטים? זה עוזר לקמטים? ” 0 :מרגי

כאב כרוני
"אם יש לך את הזנים הנכונים להכין מהם את השמן ,אין דבר טוב יותר להקלה על כאבים כרוניים מאשר שמן קנבוס .השמנים מסוגים רבים של
קנבוס הם משכך כאבים טבעי נפלא שאינו ממכר או מזיק .המערכת הרפואית נותנת לסובלים מכאבים כרוניים תרופות מסוכנות ,ממכרות ומזיקות
לשלוט בכאביהן .אני כן מודה שתרופות כאלה יעילות במידה מסוימת ,אך כל מה שהן עושות הוא להסוות את הכאב מבלי לספק השפעה מרפאת.
כאשר אתה לוקח שמן קנבוס לכאבים כרוניים ,הוא לא רק מפחית את הכאב ,הוא למעשה עובר לעבודה בניסיון לרפא את הגורם לסבל שלך .לכל מי
שסובל מכאבים כרוניים ,שמן קנבוס הוא ללא ספק הטיפול הטוב ביותר ,מכיוון שהוא אינו ממכר ואינו פוגע בשאר גופך.
ראיתי אנשים עם סרטן עצם בייסורים כאשר מורפיום וכל שאר תרופות הכאבים שהמערכת הרפואית משתמשת בהן לא יכלו להרוג את כאבן .אבל
שמן הקנבוס הביא אותו לשליטה תוך מספר שעות והם הצליחו לרדת מהר מאוד מהחומרים המזיקים האלה עם מעט תסמיני גמילה .סיפקתי גם
תרופה זו לחולים רבים עם כאבים כרוניים וחלק מהתוצאות היו מדהימות באמת .לא היה יוצא דופן שקיבלתי דיווחים מאנשים כבר למחרת ,ואמרו לי
שהם כבר לא סובלים.
כפי שאמרתי ,לשמן קנבוס יש את היכולת לחסל כאבים ,אך הוא גם פועל לריפוי הגורם שלו .שוב ,הרעיון הוא לרדת מהר ככל האפשר מתרופות
התרופות הממכרות המסוכנות הללו ולהחליף אותן בשימוש בשמן זה .באופן ריאלי ,אין השוואה בין שמן קנבוס לתרופות .רוב תרופות הכאבים
המסופקות על ידי המערכת הרפואית שלנו הן מסוכנות ,ממכרות וקטלניות ,בעוד ששמן קנבוס אינו מהווה התמכרות או סכנה לחולה.
אם מטופל לוקח מורפיום או אופיאטים אחרים כדי לשלוט בכאביו ,אני מציע שהם יתחילו במינונים בערך בגודל פיסת אורז יבש קצר .לאחר מכן
הגדל את הכמות שאתה בולע במהירות האפשרית ,תוך הפחתת צריכת החומרים האלה עד שלא יהיה לך צורך נוסף בתרופות כלל .ישנם מספר עצום
של אנשים שנטלו תרופות שרופאיהם רשמו במשך שנים והם עשו מעט או דבר כדי לעזור .אם אתה רוצה לדעת איך זה להרגיש טוב שוב ,נסה את
השמן והשאיר את הטירוף של המערכת הרפואית מאחור ” .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

כאבי גב ,עקמת
האם היו לך מטופלים שחוו הקלה מכאבי גב או עקמת?
"המפיק של הסרט התיעודי שלנו" בורח מהתרפא " ,כריסטיאן לורט סבל שנים עקמת .לפני כשלוש עשרה שנים הציעה המערכת הרפואית לבצע
ניתוח אך הם רק יתנו לכריסטיאן סיכוי של  50/50ללכת שוב .עם סיכויים כאלה ,הוא הרגיש שהאלטרנטיבה היחידה שלו היא לחיות עם הכאב.
כמעט מדי יום ,הוא היה מתמוטט בייסורים מהעקמת והוא שכנע את עצמו פחות או יותר ששום דבר לא יכול לעזור .סיפקתי לו מעט שמן קנבוס ותוך
שעות הוא דיווח כי לא חווה כאבי גב נוספים.
הסברתי לו שהוא חי את חייו עם מצב שלא יאפשר לו להתאמן כפי שאדם רגיל צריך לעשות ,ולכן שרירי הגב שלו היו חלשים מאוד .כצפוי ,לאחר
שלקח את השמן לפי ההוראות ,כריסטיאן מתפקד כרגיל ללא כאבים ,שרירי הגב שלו התחזקו ועכשיו הוא יכול להסתדר ללא השמן לתקופות
ממושכות .כריסטיאן הוא רק אחד מני רבים עם בעיות גב שמצאו תרופה יעילה או שליטה באמצעות התרופה כדי להקל על אי הנוחות שלהם .לדעתי,
אין צורך שמישהו יעבור את החיים במצב של ייסורים קבועים .אם יש לך בעיות גב מכל סוג שהוא ,אני בטוח ששימוש בתרופה זו יועיל מאוד לרוב
הסובלים ממצבים אלה " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

סוכרת
"בדרך כלל די קל לרפא חולי סוכרת שזה עתה אובחנו ותוך זמן קצר הם לעיתים קרובות נקיים מהמחלה .אך אצל חולים הסובלים ממצב זה במשך
זמן רב וסבלו מהשפעות המחלה במשך שנים ,לרוב זה ייקח יותר זמן .אפילו בחולים שנפגעו קשות ,אם נלקח שמן באיכות גבוהה כראוי ,לרוב תוך
שישה שבועות הם כבר לא זקוקים לאינסולין .לרוע המזל ,הנזק שנגרמת למחלה זו בגופנו עשוי להימשך זמן רב יותר להחלמה ,אך בהתחשב בזמן,
ניתן לתקן גם את רובו.
נראה כי השמן לעיתים קרובות יכול להצעיר את הלבלב די מהר ,כך שהוא יכול שוב לפעול כראוי .הצלחנו להוכיח זאת לראשונה על חולה סוכרת
שטיפלתי בסרטן .בתום הטיפול בסרטן ,הוא ירד מהשמן לחלוטין במשך עשרה ימים .להפתעתי ,רמות הסוכר בדם נותרו תקינות והוא אכל הרבה
דברים שחולי סוכרת לא צריכים .האיש הזה היה חולה סוכרת במשך יותר משלושים שנה והוא נטל שתי זריקות אינסולין ביום .אז לאחר שלא לקח
שמן במשך עשרה ימים ורמות הסוכר בדם נותרו תקינות ,התברר כי הלבלב שלו חייב לפעול שוב כראוי.
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אני תמיד אומר למטופלים שאני לא רופא ,אבל אני חושב שזה יהיה לטובתם אם הם יכולים להוריד את התרופות הכימיות שבהן הם משתמשים
לתנאים אחרים .לעיתים קרובות ,תרופות מסוימות עלולות לפגוע ביעילות הטיפול בשמן והשימוש בשמן בדרך כלל יחליף את התרופות הללו בכל
מקרה.
היו לי דיווחים של מטופלים שסבלו מסוכרת מסוג  1וסוג  2שאמרו כי השמן טיפל בהם בהצלחה .לדוגמה ,נתקלתי בחולים המזריקים אינסולין במשך
שלושים שנה ,ולאחר שהתחילו את השמן ,תוך שישה שבועות הם כבר לא היו צריכים לקחת את הזריקות האלה .יחד עם זאת ,דיווחים אחרים
שקיבלתי מכמה הצהירו שהם הצליחו רק להוריד את צריכת האינסולין .אבל הם גם הצהירו שעם השימוש בשמן הוא גם עשה דברים נפלאים אחרים
ששיפרו את בריאותם הכללית.
הדרך שבה אני מסתכל על זה ,יורדת מאינסולין והלבלב שולט שוב ברמות הסוכר בדם היא המטרה .עם זאת ,גם אם לא ניתן להשיג זאת לחלוטין,
השפעות השמן עדיין יועילו מאוד לגוף המטופל .מאחר ומחלה זו גורמת לבעיות במחזור הדם ולסיבוכים אחרים ,לרוב אי אפשר לרפא זיהום הנגרם
מפציעה באמצעות המערכות הרפואיות כביכול שיטות קונבנציונאליות .לדוגמה ,אם חולה סוכרת מקבל זיהום בכף רגלו והוא מסרב להחלים כראוי,
בסופו של דבר ,התשובה של המערכת הרפואית היא להסיר את כף הרגל או לפחות את החלק שנדבק.
הכרתי באופן אישי חולי סוכרת שעשו את זה ותוך זמן קצר הם בדרך כלל צריכים להסיר יותר כיוון שהזיהום ממשיך להיכנס .איזו סיכוי נורא
להתמודד עם חולה סוכרת ומה שעושה את המצב עוד יותר גרוע הוא העובדה שפעולות אלה הן מיותר לחלוטין.
באותו זמן ,לא ידעתי דבר על יכולות הריפוי של צמח הקנבוס וכל מה שיכולתי לעשות זה לראות את הייסורים שהמטופלים האלה צריכים לעבור;
אבל מאז סוף סוף למדתי את האמת .אם נעשה שימוש חיצוני בשמן ,הוא ירפא כיבים סוכרתיים תוך זמן קצר מאוד ,כך שתוכל לדמיין את היתרונות
שחולה סוכרת מקבל בעת בליעת חומר זה .אני הופך מידע זה לזמין במשך שנים אך עדיין הרופאים בוחרים להתעלם מהשימוש בתרופה זו ולהמשיך
להשחית את מטופליהם .זו אחת הסיבות לכך שאין לי כל שימוש במערכת הרפואית ובכל הרופאים האלה שמזינים את הסבל שלנו.
לאחר נטילת הטיפול בשמן ,חולי סוכרת רבים שנמצאים בדיאטה מוגבלת במשך שנים מתנהגים כמו ילד בחנות ממתקים .פתאום הם שוב יכולים
לאכול מזונות שחולי סוכרת לא צריכים וחלק מהחולים נוטים להתמכר לעצמם .ככל שחולף הזמן השמן יכול להפוך נזקים שנגרמו לגופם של חולי
סוכרת כגון מחזוריות גרועה וכו ' .השמן גם ירפא את אותם זיהומים מגעילים שחולי סוכרת צריכים להתמודד איתם בצורה הגיונית ,וממה שיש לנו
שמן קנבוס ברמה גבוהה יעיל בטיפול בכל סוגי הסוכרת " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
"השמן מחדיר את הלבלב ,ותאמינו או לא ,ואז הוא מתחיל לייצר אינסולין גם לאחר שנים של חוסר פעילות .מטופלים רבים יכולים להפסיק לירות
אינסולין לאחר מספר שבועות על השמן .השמן גם עוזר לרפא או לשלוט בכל שאר הבעיות הקשורות לסוכרת בגוף.
הייתי אוכל את השמן ו/או משתמש בו בנרות .עישון או אידוי יכולים גם לסייע בהורדת רמת הסוכר בדם ,אך ההשפעות מוגבלות מאוד בהשוואה
לבליעת השמן .הייתי משתמש בשמן באופן מקומי לכיבים סוכרתיים ,פשוט למרוח את השמן ,לכסות אותו בתחבושת ולחזור על זה כל שלושה ימים
עד לריפוי הכיב .הייתי מערבב שמן זרעי קנבוס עם התמצית ומשמש אותו לעיסויים ,שיקדמו את זרימת הדם ויסייעו במניעת נפיחות ואי נוחות
אחרות .הייתי מכניס בתזונה גם זרעי קנבוס ושמן זרעי קנבוס ”JB .

לב ,לחץ דם
האם היו לך דיווחים מועילים על שמן קנבוס ומחלות לב?
"לאנשים הסובלים מבעיות לב שמתחילים בטיפול בשמן ,עליהם להיות מודעים לכך שלעתים קרובות השמן יכול להעלות את קצב הלב של המטופל,
עד שהם מרגישים בנוח עם השימוש בו .העלייה בדופק היא בדרך כלל קלה בלבד ,אך אני מרגיש שהמטופל צריך לדעת שזה יכול לקרות.
תרופה זו יעילה להפחתת רמות הכולסטרול ומשפרת את זרימת הדם ,כך שבעצמה תהיה תועלת רבה ללבו של המטופל .אין ספק שהלב הוא איבר
חיוני ומניסיוננו ,שמן קנבוס יכול להצעיר איברים חיוניים .למרות שמעולם לא אמרתי לאנשים להפסיק לקחת תרופות ללב ,רבים עשו זאת ללא
השפעות מזיקות .אני מרגיש שההשפעה של שמן קנבוס על מצבי לב דורשת מחקר נוסף ,אך ממה שראינו נראה כי תרופה זו מועילה מאוד ללב.

האם השמן יכול לווסת את לחץ הדם?
שמן קנבוס יכול בהחלט לווסת את לחץ הדם .אני משתמש בו בעצמי כדי לעזור לי לישון ולווסת את לחץ הדם שלי .כאשר אני מתחיל טיפול בשמן
קנבוס ,אני אומר למטופלים שכבר נוטלים תרופות למצב זה כדי לעקוב מקרוב אחר לחץ הדם שלהם .רוב האנשים שהשתמשו בתרופות כדי לשלוט
בלחץ הדם שלהם אינם דורשים זאת עוד עם תחילת הטיפול בשמן קנבוס.
מאחר ושמן קנבוס מפחית את לחץ הדם ,כל מי שינסה להמשיך להשתמש בתרופות ללחץ הדם התרופות שלו ימצא ככל הנראה כי השילוב של
השניים יוריד את לחץ הדם שלו נמוך מדי .מומלץ להימנע ממצב זה ועם שימוש בבודקי לחץ דם ניידים הקיימים כיום ,ניתן להשיג זאת בקלות.

האם זה יכול לעזור במחלות איברים פנימיות אחרות?
ממה שראיתי בשימוש בשמן קנבוס ניתן לשלוט או לרפא מצבים רבים של איברים פנימיים ובעיות נלוות .כאשר איבר פנימי מתחדש ומתרפא ,הוא
יכול לחדש את תפקידיו בתוך גופנו .באופן אישי ,אני חושב שזה הרבה יותר הגיוני להצעיר את האיברים החיוניים שלנו בעזרת השמן הזה ,ולא
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לעבור השתלת איברים עם כל הסכנות הכרוכות בזה ואז לבלות את שארית חייך בנטילת תרופות כדי שהאיבר לא להידחות .במקרים מסוימים
השתלת איברים עשויה להיות התשובה היחידה ,אך אם תרופה זו הייתה בשימוש נכון לחידוש איברים חיוניים ,אני חושב שיהיה צורך הרבה פחות
בהשתלות " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
"הלב הוא איבר פנימי והשמן מחדיר את האיברים החיוניים .כאשר המטופלים מתחילים להשתמש בשמן ,הם בדרך כלל מורידים את המינון של
תרופות הלב שלהם לחצי ,ורובם מפסיקים להשתמש בתרופות ברגע שהם מרגישים שהם יכולים להפסיק להשתמש בהם .השמן מועיל מאוד ללב.
השמן יכול לווסת את לחץ הדם והפרעות קצב בקלות רבה .זה בדרך כלל מוריד את לחץ הדם ,ולכן מי שמשתמש בתרופות ללחץ דם צריך להיות
זהיר בשימוש בשמן עד שהם מתרגלים אליו .שילוב של תרופות ללחץ דם והשמן יכול להניע את הלחץ נמוך מדי ,ולכן מומלץ לעקוב אחר לחץ הדם
באמצעות בודק לחץ דם .במקרים רבים השמן מעלה מעט את קצב הלב.
אזור זה דורש הרבה יותר מחקר ,ולכן המטופלים צריכים לעקוב אחר השכל הישר שלהם כאשר הם מתחילים עם השמן ,אך הם צריכים גם להיות
בקשר עם הרופא שלהם כדי לוודא שהלב.
חולי לב צריכים לבדוק את החיווט החשמלי בביתם או בעבודתם.
הלב פועל על דחפים אלקטרומגנטיים ,ולכן עליהם להימנע ככל האפשר משהות בשדות אלקטרומגנטיים.
הייתי אוכל את השמן והייתי משתמש בו גם בנרות .באשר ליישום אקטואלי ,זה אף פעם לא כואב אבל אני לא יכול להגיד עד כמה זה באמת מועיל
כרגע .כמו תמיד ,הייתי משתמש בהמפ בכל הדרכים האפשריות .הייתי מכניס גם לתזונה שלי זרעי קנבוס ושמן זרעי קנבוס ,ידוע שלזרעים ולשמן יש
השפעות מועילות מאוד על מצבי לב רבים.
אם הייתי רופא והייתי מבצע ניתוח או השתלה הקשורים ללב וכו ' ,הייתי מנסה להצעיר את האיבר עם לפחות  60גרם מהשמן .אם  60גרם לא היה
מביא את המטופל למצב בריאות מספיק ,עדיין הייתי ממשיך לתת לו את השמןJB " .

אַ ְס ְתמָ ה
"אפילו סיר עישון מועיל עבור רבים הסובלים מאסתמה ,אך בליעת השמן או אידוי היא דרך יעילה ורפואית הרבה יותר לטפל במצב זה .השימוש
בשמן בצורה נרות יעיל מאוד גם לבעלי בעיות נשימה ,ולכן גם שיטה זו יכולה להועיל .אנו מכירים אנשים רבים הסובלים מאסטמה שנעזרו בשימוש
בתרופה זו ואני יכול לומר בכנות כי אינני מודע לטיפול כלשהו במצב יעיל יותר .אפילו אלה הסובלים מדברים כמו  COPDהיו עדים לשיפורים
מדהימים ביכולת לנשום כראוי עם השימוש בתרופה זו .אם אתה נתקל בבעיות נשימה מסוג זה ,נסה את השמן ואני בטוח שלא תתחרט " .ריק
סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
"אפשר לצפות שאידוי השמן הוא הטיפול הטוב ביותר לאסתמה או לבעיות נשימה .באופן מפתיע ,גילינו כי נרות שמן קנבוס יעילים במיוחד בפתיחת
דרכי הנשימה .בדרך כלל ,תוך  30דקות לאחר שהמטופל לוקח נרות ,הם מדווחים כי הם מרגישים כאילו ריאותיהם נפתחות והם יכולים לנשום
הרבה יותר קל .כמובן ,כמו כל מחלה אחרת ,הייתי בולע מנה סטנדרטית של  60גרם במשך שלושה חודשים ואז הייתי נשאר על גרם ליום עד
שארגיש בריא לחלוטין .ואז ,כמובן ,הייתי נשאר במינון תחזוקה למשך שארית חיי .הייתי משתמש בשמן דרך הפה ,באופן מקומי על הגרון והחזה
שלי ובצורת נרות "JB .
ילדים והשמן

אמהות במיוחד ידאגו אם בטוח לתת שמן לילדים .האם זה בטוח אז?
"אני מחשיב שמן קנבוס כבטוח לחלוטין לטיפול בילדים בכל קבוצות הגיל הסובלים מסרטן ומחלות אחרות .אני באמת לא יודע איך רופאים המטפלים
בילדים קטנים ביחידות אונקולוגיות יכולים לחיות עם עצמם .האם הם אינם יודעים את הנזק שהם גורמים לקטנטנים אלה באמצעות קרינה,
כימותרפיה וכימיקלים רעילים אחרים מזיקים?
כל מי שלמד אי פעם רפואה מכיר את ההשפעות של טיפולים כאלה ומודע לעובדה שיש לו סיכוי גבוה יותר לייצר מוות בעזרת טיפולים אלה ,ולא
תרופה .אם ההורים רק ייקחו את הזמן להבין היטב מה המערכת הרפואית מתכוונת לעשות לילדיהם ,אני בטוח שרובם היו מעדיפים שהם יטופלו
בשמן קנבוס ,מכיוון שמדובר בחומר טבעי בטוח לשימוש ולא יגרום פגיעה בילד.
בידיעה מה אני עושה לגבי המערכת הרפואית ,לעולם לא הייתי נותן להם לשים את ידיהם על אף ילד שלי .במקרה שמישהו ינסה להכריח אותי
אחרת ,המצב אכן יהפוך למכוער מאוד.
אני חושב שזה טבעי שכל הורה ירצה להגן על ילדיו ולהרחיק אותם מפגיעה .אם הייתי חושב שהמערכת הרפואית מהווה סכנה כהורה לילד ,הייתי
מרגישה שתהיה לי הזכות לבחור שיטות טיפול אחרות .לאחרונה בארה"ב ובקנדה היו מקרים בהם השלטונות לקחו ילדים ואילצו אותם לקחת
כימותרפיה הן נגד רצון הילד והן כלפי ההורים עצמם .נראה שכמבוגרים יש לנו את הזכות לדחות את הטיפולים המטורפים שלהם ,אבל לילדים שלנו
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אין .מכיוון שכימותרפיה היא פשוט רעל ,אם מישהו היה עומד בניגוד לרצוני ונותן דבר כזה לילד שלי ,סביר להניח כי לא יהיה להם עתיד מזהיר
במיוחד.
לדעתי ,כל מי שיעשה דבר כזה ללא הסכמת ההורים אשם בניסיון לרצח ואם הילד היה מת ,אז הוא יהיה אחראי למותו .לא אכפת לי איך אתה בוחר
להסתכל על זה ,רעל הוא רעל ,ואם רופא מנהל את החומרים האלה ,הם אשמים בדיוק כמוני אם הייתי עושה את אותו הדבר .זה שהרופאים לובשים
מעילים לבנים לא אומר שיש להם את הזכות לפגוע במטופלים שלהם; למעשה ,זה נוגד את שבועת ההיפוקרטים שלהם .אם הייתי הם ,הייתי מתחיל
לעסוק ברפואה בצורה הנכונה לפני שמישהו שקשור למטופלים שפגעו בהם יחליט לגמול נגדם.

כיצד ניתן להשתמש בשמן קנבוס במניעת מחלות? שוב ,האם יהיה בטוח גם לתת את השמן
לילדים?
אינני מכיר דבר טוב יותר משמן קנבוס למניעת מחלות ואני גם מחשיב את התרופה כבטוחה לחלוטין לטיפול בילדים .פעמים רבות ציינתי שאם ילדים
קיבלו מינונים זעירים של שמן קנבוס ,ניתן למנוע ממחלות רבות להתרחש ברוב המקרים.
אם תינתן מינונים זעירים של שמן לילדים THC ,והקנבינואידים הקשורים אליו יצטברו במערכותיהם וימנעו מחלות .אני לא מדבר על השגת ילדים
גבוהים; מדובר במתן לילדים או לאנשים בכל גיל תרופה לא מזיקה ולא ממכרת למניעת בעיות רפואיות בעתיד.
אין שום סיבה הגיונית מדוע עלינו למנוע לצמוח ולייצר תרופות משלנו לטיפול באלה שאנו אוהבים .האם הילדים שלנו או אפילו אנחנו עצמנו
צריכים לסבול ולמות בגלל שחברות תרופות רוצות להרוויח יותר כסף? כאשר יש תרופה טבעית זמינה להקל על הבעיות הרפואיות שלנו שרוב
האנשים מתקשים לייצר מעט? הגיע הזמן לנשק את חברות התרופות להתראות ולגלות מה אמא טבע יכולה לספק כדי לשמור על עצמנו ועל ילדינו
בריאים.

כיצד ניתן למנות שמן קנבוס לילדים?
באשר למינונים ,ילדים אינם שונים ממבוגרים ולכולם יש סובלנות שונה לתרופה זו .כדי למנוע מחלות אצל ילדים ,יידרשו רק מינונים זעירים פעם
ביום כשעה לפני השינה ,כך שהסיכוי לגדל ילד יהיה מרוחק מאוד .שוב ,שמן קנבוס אינו גורם נזק ,ולכן אינני יודע מדוע מישהו יהסס לתת אותו
לילדיו .בנוסף ,דמיינו את כל הפציעות היומיומיות המתרחשות שנוכל לטפל בעצמנו אם השמן היה זמין .ניתן לטפל בדברים כגון כוויות ,חתכים,
שריטות ,פצעים ,זיהומים ,עקיצות חרקים וכו 'בקלות ובאופן יעיל עם שימוש מקומי בשמן זה.
לאחר החוויות שלי עם תרופה זו ,זה יהיה הדבר הראשון שהייתי נותן לילד שלי לתנאים פנימיים וחיצוניים .עם זאת ,בהחלט הייתי מהסס וחושב
פעמיים לפני שאאפשר להם לבלוע תרופות כימיות .למעשה ,בידיעה מה אני עושה בתעשיית הרפואה ,לא הייתי שוקל דבר כזה.
נדרש ניסיון עם ההשפעות המרפאות של שמן קנבוס כדי להגיע לדרך חשיבה זו ,אך אין ספק שאחרי שתראה מה הוא יכול לעשות ,גם אתה תתגייר.
אני מאמין בתוקף שאם ילדים ואנשים בכל הגילאים היו לוקחים מנות קטנות של שמן זה באופן קבוע ,כולם יכולים לחיות זמן רב יותר ולהיות
בריאים הרבה יותר " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
ש :האם יש גיל שהם יכולים להתחיל בכך? הבן שלי בן  3ויש לו אקזמה גרועה והקור שלו חלק ניכר מהשנה כאן ” .רוקסן
א .רוקסן ,זה בהחלט בטוח לתת את השמן לילדים ,אפילו לתינוקות ,במיוחד כאשר משתמשים בו באופן מקומי בתערובת עם שמן זרעי קנבוס או
חמאת שיאה .זוהי אסטרטגיה טובה לערבב שמן זרעי קנבוס עם השמן (  1%מהשמן יספיק ,אך  20-30%יהיה אידיאלי) ולאחר מכן להוסיף כמה
טיפות ממנו לאמבטיה מדי יום .זה ישאיר סרט דק על כל הגוף וזה בדרך כלל כל מה שצריך (או לפחות לצורך תחזוקה) .צלם תמונות וסרטונים,
השיפור יהיה מאוד מאוד מהיר .הגירוד והגירוי יחלפו תוך שניות או דקות ,והאקזמה צריכה להיעלם תוך שבוע או יותר .איחוליםJB ,
"העשן הזה לא בריא לילדים או לאמא  ...אמהות טיפשות ומה אתה אומר לילדים שלך? שמן או נאדה! במיוחד לילדים! ” נאיה

 לא הייתי כל כך קיצוני ,לעישון או לאידוי יש גם השפעות מועילות ,למשל נגד בחילות אצל נשים בהריון .זה לא יפגע בילדJB ."עשן אינו כה גדול  ...במיוחד אם יש לך נטיות לאלרגיות  ...רק אומר .אני לא יכול להתמודד עם עשן! כמו כן ,ילדים אינם מסוגלים לדעת מתי
להפסיק  ...האם זה סוכר ,קפאין ,מזון וכו ' .אתה חייב להיות המדריך שלהם .אני לא חושב שדוגלת עישון קנאביס היא רעיון מצוין לבני נוער .רק
אומר .רק דעתי ממה שראיתי .יכול גם להסיח את הדעת מעבודת בית הספר ומנושאים חשובים " .נאיה
 גם אני נהייתי מוסחת מהלימודים ומנושאים חשובים ,וגם לא היה לנו קנאביס זמין לנו בכלל .כל מה שנדרש בשבילי היה לראות בחורה יפה למראהאיפשהו בסביבה וזהו עבודת בית הספר ונושאים שחשובים לאחרים אבל לא לי.
אם אתה שולט בכמה תה הילדים שלך שותים ,כמובן שתמשיך לשלוט בכמה קנאביס הם הולכים לקחת או לבלוע .בהצלחה עם זה .זה מאמץ לשווא,
אבל אני בטוח שזה יעסיק אנשים רבים בשנים הקרובות עד שהם יבינו עד כמה קנאביס בטוח ושאין ממש אפשרי למנות עליו יתר על המידה.
אז למי אכפת עד כמה מישהו בולע מזה? אני לא .לא אכפת לי אפילו כמה כוסות תה או קפה אנשים שותים ביום ,דמיינו זאת .למה לי? זה לא ענייני.
וזה לא עניינו של אף אחד כמה מהתרופה הזו מצילה חיים ומניעה.
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ככל שיש לך יותר שמן ולעתים קרובות יותר טוב לבריאותך .זה הכלל היחיד שבאמת חל .לאנשים בכל הגילאים ,כולל ילדים ואמהות בהריון .אם
אתה לא אוהב את הרעיון הזה ,תתגבר עליו ,למד לחיות עם זה ,זה הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות .שום רגולציה על קנאביס לא תעבוד,
ממילא אי אפשר להסדיר אותה .בנוסף ,אין סיבה להסדיר את זהJB .
"אני כל כך שמח שהצלחתי סוף סוף להודיע שהתינוק המתוק שלי משתמש בקנאביס כדי להילחם בתופעות הלוואי של כימותרפיה והקרנות וכדי
להבטיח שהוא לא יגדל גידולים חדשים! תרופה זו עזרה לו מאוד .לפני שקיבל את התרופה הוא כל הזמן הקיא ,הוא לא היה אוכל ,הוא היה מאוד
עצלן וכעוס  ...עכשיו הוא אוכל ,הוא שומר על האוכל שלו ,הוא עולה במשקל וכל מי שהיה בסביבתו יודע עד כמה בהחלט הוא שמח" .
ובכן ,ללא הרעל בגופו הילד היה מצליח הרבה יותר .זה באמת לא הגיוני להשתמש בכימותרפיה ובקרינה יחד עם השמן ,זה כמו לתת לחולה תרופה
נגד נוזל בזמן שאיבת ארס בוורידים .שמן רק לתוצאות הטובות ביותר .הרופאים צריכים לדעת את זה ,זה לא כל כך קשה להבין שזה לא רעיון טוב
לתת לילדים רעל כשזה לא הכרחיJB .
ש" :אני אם חד הורית בת  .29בני כיום בן  8וחי עם אוטיזם בינוני .לא הייתי משנה את המיני שלי לשום דבר בעולם הזה ,אלא כדי להפוך את חייו
לקלים יותר .תהיתי אם הגיעו אליך הורים אחרים ששואלים על השמן? או סיפורי הצלחה עם אוטיזם/אספרגר? אם אכן הייתי מחליט ללכת בדרך זו
באיזה סוג מינון הייתי מסתכל? אני מעריך את כל המידע! תודה .מאמא וילד מתוסכל" .
א" .השמן הוא בערך הדבר היחיד שעשוי לעבוד ",אמר ריק כשקראתי לו את זה .הוראות מינון ומידע נוסף על אופן ייצור השמן והשימוש בו נמצאות
באתר שלנו ובספר האלקטרוני של ריק .עזרתי לא מעט ילדים אוטיסטים בעבר ,והתרופה הזו עושה להם פלאים.
ילדים אוהבים לקחת את התרופה הזו ,הם לא דעות קדומות ,הם לא יודעים שהם "עושים משהו לא בסדר" ,והורים נהנים מאוד כשיש להם זמן
לעצמם .לקבלת התוצאות הטובות ביותר ,כמו תמיד ,הייתי מתחיל בטיפול סטנדרטי של  60גרם ,ללא כדורים ,ולאחר מכן הייתי שומר על הילד
במינון תחזוקה בכמות לפי בחירתו למשך שארית חייו הארוכים והשלווים .והילד מהסרטון צריך לעשות בדיוק אותו הדבר ,אם זה אפשרי בכלל.
איחוליםJB ,
ש :אשתי סובלת מכאבי גב תחתון קשים עקב היותה בחודש השביעי להריונה ,היא מתארת זאת כעוויתות עצבניות הכואבות ביותר .ניסיתי להסתכל
באתר שלך וכאן .האם  RSOיעזור באופן דרמטי לכאב? יש לך קישור לנושא קודם בנושא זה? אני מודאג אם ישימו לה קודאין זה יפגע בתינוק
א .הייתי מבקש ממנה לבלוע מנות קטנות של השמן ולמרוח את השמן באופן מקומי על גבה .תעשי לה עיסוי עם תערובת של שמן ושמן זרעי קנבוס.
כן ,יש סיכוי טוב שקודאין עלול להזיק לתינוק .השמן לא יכול ולא יפגע בתינוק בשום צורהJB .
"מהו האדם הצעיר ביותר שאתה מודע אליו שטופל ב ? RSO -האם יש פרוטוקול טיפול בילדים? אמנם לא הצלחנו עד כה להניף את דעתה של
סבתא ולהצליח לרפא את סבא .יש לי ילד בן שנתיים עם בעיות קיבה לא ידועות (כן ,היא הייתה בטיפול "רפואי" למעלה משנה וכל הכדורים,
הקרמים ,התחליבים ושיקולי הפארם לא הצליחו .הם נוטים כעת לתסמונת חלבון .ילד במשקל  25ק"ג לא יכול להתמודד עם אותה מינון כמו גבר
במשקל  175ק"ג אז האם אתה ממליץ עליו בכלל ליישומים ילדים? "שרה
 אמהות בהריון צריכות להשתמש בשמן ולאחר מכן להגדיל את המינון כשהן יולדות .לאחר הלידה ,אמהות צריכות לאכול מנות קטנות של השמן כדילוודא שהילד יתפתח בצורה אופטימלית.
אז ,אם אתם שואלים אותי ,המטופל הצעיר ביותר שלי היה בן מינוס שמונה חודשים והוא עדיין מצליח ,הוא הילד הכי מפותח בגן שלו והתחיל לדבר
מוקדם יותר מרוב האחרים .אמו השתמשה בשמן לפני שילדה אותו ,וגם הילד קיבל את השמן לאחר חיסון באמצעות חיסוק על מנת לוודא
שהכימיקלים המסוכנים יישטפו מגופו במהירות האפשרית.
שמן קנאביס הוא תרופה בטוחה לאנשים בכל הגילאים .אם יש לך בעיות לתפוס את זה ,ראה מה השמן עושה לאקזמה או פריחה בחיתול ואז חזור
וספר לי שלעולם לא היית נותן קנאביס לילדך .כל מה שתשמעו ממני הוא שהורה שלא ייתן קנאביס כתרופה לילד שלו ,או שהמידע שלו לא נכון ,או
שהם סדיסטים פסיכופתיים שנהנים לצפות באנשים אחרים סובלים.
האם אתה יודע עד כמה השמן יעיל נגד כאבי שיניים? האם היית נותן לילד את השמן להילחם בכאבים הקשורים לצמיחת שיניים? אני אעשה .בלי
שום היסוס כלל.
המינון לילדים הוא בעצם אותו הדבר כמו למבוגרים ,כאשר אתה מטפל במשהו רציני .התחל במינון זעיר שלוש פעמים ביום ,התרגל את המטופל,
הגדל את המינון כל ארבעה ימים או ככל שנוח לך ,ותנסה תמיד להכניס כמה שיותר תרופות לחולה במהירות האפשרית ,תוך הקפדה על כך שהוא
יישאר באזור הנוחות שלהםJB .
"חברה אחות השתמשה בה על פריחה בחיתולים בשלב  ,3הלכה בלילה!" אליס
 למי שחושב שילדים לא צריכים להשתמש בקנאביס .איזו תרופה אחרת היית רוצה לתת להם אם לא התרופה הטבעית הוותיקה והבטוחה ביותרשהייתה בשימוש במשך אלפי שנים? או שאתה עומד לצפות בך הילדים הסובלים מכל האקזמות והפריחות האלה בלי סיבה? זה לא דבר נחמד
לעשות ,הייתי אומר .במיוחד כשיש פתרון כל כך פשוט לכל בעיות העור האלה.

האם זה בסדר לראות את ילדיך צורחים מכאבים כאשר אתה יכול פשוט לתת להם טיפת שמן והם לא יהיו כאבים? הממ? JB
"הנוירוכירורג הסתכל על ה MRI -האחרון של ספנסר ואמר ",הגידול הגדול ,בבלוטת האצטרובל ,ואין ספק שזהו גידול גדול ,הוא נעלם !!!! "
לאחר מכן המשיך ואמר" ,הגידול בגזע המוח מסתנן לחלוטין !! זה מאוד לא סביר שיגדל ,לעולם! ” לאחר מכן אמר" ,אני לא מאמין שיש לו גידולים
על עמוד השדרה ,כתמי האור הקטנים האלה לא נראים לי כמו גידולים".
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גיליתי שהסיבה לכך שמצבו הנפשי של ספנסר השתפר בצורה כה דרסטית ,היא מכיוון שהגידול באצטרובל נעלם !!! הנוירו ניסה לומר שזה
הכימותרפיה ,אבל ציינתי שהגידול הזה עדיין השתנה לחלוטין 30 ,יום אחרי שהפסקנו את הכימותרפיה !! תגובתו? "ובכן ,אני מניח שהוא ילד בר
מזל ,שהגידול שלו נעלם באופן קסום !!!"
קֶ סֶ ם? לא .כימו? לא ,ואנו יכולים להוכיח זאת .לא הזכרתי שמן קנאביס .הוא התעקש מאוד שנעשה בדיקת  MRIנוספת מייד כדי לאשר את דעותיו.
הוא אמר להתקשר למשרדו ממש בשנייה שאנו מזמינים את התור ל .MRI -אז ,הנה לכם אנשים! הנוירולוג אישר CANNABIS ,הורגת בבטחה
את הסרטנים מציצים! ” קורי
"האם המנהל יכול בבקשה לייעץ איזה מינון לתת לילד בן  8שנשלח הביתה למות?" ריקרדו
 התחל במינון קטן ,ראה כיצד הילד מגיב ולאחר מכן הגדל את המינון במהירות שהילד יכול לקחת אותו .שלוש פעמים ביום .בדרך כלל הם מלאיםבכדורים כשהם נשלחים הביתה למות ,אז אתה רוצה קודם לטהר אותם כי אתה לא יודע מה האינטראקציה תעשה ,בדרך כלל זה לא מאוד נחמד מה
האינטראקציה עם הכימיקלים הקטלניים האלה עושים .אבל זה בגלל שהשמן מנסה לנקות את השולחן כך שהוא יכול להתחיל לעבוד.
או ,אם אין לך מה להפסיד ,אתה יכול גם להתחיל בכמות גדולה של השמן ולהכניס את החולה למצב של תרדמת מבוקרת כך .זה מה שאני כנראה
הייתי עושה ,אבל זה תלוי בהורים באיזה כיוון טיפול הם בוחרים.
כל מה שאני יודע הוא שיש לטפל במחלות תוקפניות באגרסיביות .ואני גם יודע שבאופן כללי ,ככל שתצליח להכניס יותר שמן למטופל וככל שתעשה
זאת מהר יותר ,כך הסיכוי להצליח ולהישרדות גבוה יותר .אבל אני גם יודע שהוראות המינון מוזכרות מסיבה מסוימת.
אם זה היה הילד שלי ,הייתי ממלא אותו בשמן ,אני יודע את זה בוודאות .הילד היה שוחה בו וסביר להניח שלא הייתי נותן לאף רופא להתקרב אליו.
אבל זה אני ואני יודע מה לעשות .איחוליםJB ,

נרות
נרות עם שמן ריק סימפסון ( )RSOהם ברכה לכל הנשים הסובלות מבעיות הקשורות ל PMS -וכן לכל מי שיש לו טחורים ,קרוהן ,מעיים ומעי וכו
' .הן מצוינות גם לנשימה ולמצבי ריאות ,שלא לדבר על כך .הדברת שפעת .הם מייצרים תחושה נעימה מאוד לאורך זמן בגוף .עדיין לא ראיתי מישהו
שלא אהב לקחת אותם אחרי שהם התגברו על ההססנות הראשוניות שלהם ”JB .

כיצד להכין תוספות?
ממיסים חמאת קקאו ,מוסיפים שמן ,כ  1-2גרם שמן לכל  100גרם חמאת קקאו מומסת .לאחר מכן הגדל את המינון כל ארבעה ימים עד שהמטופל
ישתמש בכ 0.33 -גרם מהשמן בכל נרות.
 1גרם (משקל כולל) נרות לילדים 2 ,גרם למבוגרים 3 ,גרם (כדורים) לבעיות בנרתיק.
 0.01-0.02גרם של שמן לכל נרות יעבוד היטב למתחילים .אם אתה מתחיל מישהו עם  0.05גרם בסו ,סביר שגם הוא לא ירגיש את זה הרבה ,אבל
עדיף להתחיל במינון קטן (למי שמעולם לא ניסה קנבוס וכו ') .בדרך כלל ניתן לסבול מינון של עד  0.005גרם של  THCללא תסמינים כמעט כלל
וכלל.
ה RSO -האמיתי הוא מאוד חזק ואתה אף פעם לא יודע איך המטופל יגיב בדיוק (לחץ דם וכו ') ,אבל נרות יהיו דרך טובה להרגיל אנשים לשמן.
הדבר המעניין בנרות הוא כיצד נראה שהם פותחים את הריאות והופכים את הנשימה לקלה בהרבה תוך  20דקות  -חלום שהתגשם עבור רבים עם
 COPDאו אסתמה וכו ' .חולים השתמשו בהם גם לטיפול בפסוריאזיס ,לחץ דם גבוה ,קרוהן ,התכווצויות  PMSוכו '.
אתה יכול גם להוסיף שמנים טבעיים לנרות ,זה תלוי למה אתה רוצה אותם ומה המטרה .פשוט לכמה אתרי רפואה טבעית וקרא מה עושים שמנים
אתריים שונים ותוכל להתנסות כמה שנראה לך נחוץ.
כמו כן ,נרות הם דרך מצוינת לטפל בחולים שאינם יכולים לאכול את השמן או שאינם יכולים לשמור אותו בבטן מסיבה כלשהי.
מבחינתי ,אם לשפוט לפי ההשפעות ,נטילת השמן בנרות היא הדרך הטובה והנעימה ביותר לשימוש בקנבוס .זה נשמע ונראה מצחיק בהתחלה ,אני
מודה בזה ,אבל מי שניסה מסכים .אולי זה פותח את הצ'אקרות מלמטה למעלה ,מי יודע ,אבל זה בהחלט מרגיש נהדר.
נשים ישמחו לקחת את הנרות  -הן עוזרות גם בכל מיני זיהומים חיידקיים ויראליים" ,חילופי שותפים של מידע מיקרוביולוגי" ,אלרגיות לקונדומים
וחומרי הסיכה המשמשים אותם וכו 'האם הזכרתי עד כמה השמן דואג ( רמות) חוסר איזון הורמונלי? איחולים ,ג'ינדריך באייר
"ניתן להשתמש בנוסחים עם  RSOלכל מיני בעיות בנרתיק ,כולל אך לא רק זיהומים של שמרים ,HPV ,קונדילומטיות ,הרפס ועוד הרבה מחלות
או זיהומים שלא בהכרח צריך לסבול מהם .במיוחד כשאפשר לטפל בהם כל כך בקלות בעזרת השמן ”JB .
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"אתה יכול לתת לי עצה אם שמן קנב בטוח לשימוש במהלך ההריון בבקשה? אין שם הרבה מידע שאני יכול למצוא .לחבר שלי זה עתה נאמר שיש
לה ציסטה טבורית שעלולה לגרום לקרישי דם המובילים למות התינוק שלה .ראיתי את ההשפעות של שמן קנבוס ואת הטוב שהוא יכול לעשות ,אני
פשוט לא בטוח אם זה בטוח במהלך ההריון ” .כריסטין
 כריסטין היקרה ,כמובן שזה בטוח להשתמש בה ,קנבוס שימש במהלך ההריון וכאבי לידה גם במשך מאות שנים .אני ממליץ לה להכין נרות עם 0,01-0,06גרם שמן בכל אחת (התחל עם  1-2גרם שמן לכל  100גרם חמאת קקאו) .הציסטה תיעלם תוך מספר שבועות ,או בדרך כלל .שלוש
פעמים ביום ,ואין מה לדאוג ,השמן לא יפגע בתינוק .איחוליםJB ,
" , JBאני מסכים עם הנרות אולם באיזה סוג של חמאת קקאו אתה משתמש? האם עלי לקבל חמאת קקאו טהורה ללא הלבנה? האם גם שמן קוקוס
ישמש כבסיס נרות? " שרה

 ובכן ,תלוי בך איזה מותג או סוג חמאת קקאו תלך .שמן קוקוס עשוי להיות נוזלי מדי .חמאת קקאו עובדת טוב יותר כבסיס נרותJB ."האם למישהו יש רעיונות כיצד לתת למישהו את שמן הקנבוס באמצעות צינור הזנה? ערבבתי אותו עם שמן זית כדי שלא יהיה סמיך כל כך ,אבל אני
עדיין מפחד שזה יסתום את הצינור .רעיונות כלשהם?" סטיבן האבר
 סטיבן ,תמיד עדיף למצוא דרך לנהל שמן ללא דילול ,זו הדרך הטובה ביותר .כאשר אינך יכול למצוא דרך ,אתה יכול לערבב אותו עם האוכל שלהמטופל ולתת לו לאכול אותו כך .כן ,זה עלול לסתום את הצינור ,כלומר אם השמן בעל עקביות עבה .חלק מהשמנים עבים ,חלקם נוזלים יותר .אבל
כאשר אתה מחמם אותם לטמפרטורת הגוף ,הם צריכים להיות נוזלים מספיק כדי לא לסתום את הצינור.
דרך נוספת היא לתת אותו למטופלים הנרות עם חמאת קקאו .ובכל זאת ,אכילת השמן היא הדרך המועדפת על נטילת התרופה ,בכל הזדמנות
אפשרית .ישנן דרכים רבות למתן את השמן ולרוב הוא אינדיווידואלי מאוד ,לכן נסו למצוא דרך שתתאים ביותר למטופל .איחוליםJB ,
"ּבְ ִדיּוק! אני מטפלת באמא שלה ,היא סובלת מסרטן הגרון וניהלה אותו ברציפות דרך צינור ההזנה שלה ,חימם אותו מעט ואני מערבב אותו עם שמן
קוקוס! מעולם לא סתמת את הצינור! ” סטיב
"אני נותן לבן שלי דרך צינור ההזנה שלו כשהוא לא יבלע אותו  -אני שופך מים חמים מאוד על השמן בכוס ,ואז הוא מתפוגג ,ואז אני מוסיף מעט
מים קרירים יותר (לא יותר מדי) כך שהמים לא חם מדי ,ואז לשפוך אותו לתוך הצינור .זה עבד די טוב למרות שלפעמים השמן אכן מצפה מעט את
הצינור אך הוא מעולם לא נחסם .הסוד הוא לשפוך אותו כשהוא עדיין חם מאוד " .אנג'לה
"אני יודע שזה נשמע נורא ,אבל מעט קוקה קולה דרך הצינורית כדי לשטוף אותו לאחר מתן חומר צמיג ,או רק לניקוי כפכפים באופן כללי עובד
היטב .המתנה ישנה של  ” .RNאלן

ניתוח או שמן?
"לעולם לא תיקח את הציצים שלי כשאני יכול לבלוע  "!! RSOקלואי
"עצם הרעיון שסרטן השד הוא" אחוז סיכון "הוא שקר מוחלט .במציאות ,לכולם יש מיקרו-גידולים סרטניים בגופם ,כולל אני .סרטן היא לא מחלה
שאתה פשוט "מקבל" כמו שאתה מכה באקראי ברק .זה משהו שאתה חייב "לנהל" או "למנוע" מיום ליום ,ארוחה אחר ארוחה ,באמצעות בחירה
באורח חיים הכולל תוספי ויטמין  , Dתזונה ,מזונות על ,מיצי ירקות והימנעות מכימיקלים הגורמים לסרטן והקרנות .אז כאשר רופא אומר שיש לך
"סיכוי" לחלות בסרטן ,מה שהוא רומז הוא שאין לך שליטה על סרטן ,וזה שקר מוחלט .מרירות סרטן ,במילים אחרות" .

 כאשר יש לך "סיכוי" לחלות בסרטן ,פשוט עלה על השמן .זו אופציה הרבה יותר בריאה ובטוחה יותר ”JB ."תסתכל על סרטן או מחלה רצינית אחרת כאילו מדובר בשריפה .ככל שהאש גדולה יותר ,כך צריך יותר כוח כדי לכבות אותה.
אז האם אתה מעדיף להשתמש במאה דלי מים (  ) RSOאו כוס מים (סוגים אחרים של שמן) אם ביתך בוער? או שהיית רוצה לראות כבאים
מקצועיים באים לעזור לך בזה? זה מה שהייתי מעדיף ,אבל לכבאים הנוכחיים ,כלומר לרופאים ,אסור אפילו להשתמש במים לכיבוי כל אותן שריפות
והם אפילו לא יודעים איך להשתמש בהם אחרי כל אותם עשורים של אינדוקטרינציה ,שטיפת מוח ואי שימוש בקנאביס תרופה.
האם זה הגיוני בעיניך שמישהו ישלח כבאים מומחים לשריפה גדולה בעיר ולא נתן להם להשתמש במים ,כלומר צורת הלחימה הבסיסית והמסורתית
ביותר נגד אש? לא בשבילי .אבל עדיין ,זה בדיוק מה שעשו השלטונים למערכת הרפואית שיש לנו כיום.
הרבה שריפות ,אין מים ,כלומר הרבה עבודה נוספת לכבאים/רופאים שאינם יכולים לבצע את עבודתם בצורה הטובה ביותר שהם יכולים .אני לא
חושב שכך זה צריך להיות .הם אמורים לקבל את הציוד הטוב ביותר ואת הכלים הטובים ביותר לעבודה שלהם ,לא? זה מה שהייתי עושה אילו הייתי
המנהל/ממשלה שלהם .האם יש משהו רע בלהסתכל על זה ככה? אני לא חושבJB " .
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 ,PMSגיל המעבר
"זה דבר אחד שבשבילו קנבוס וקנבוס במיוחד הוא הטוב ביותר שיש ,בלי שום דבר .פשוט לא תמצא דבר שיכול לעזור או לעזור יותר מאשר קנבוס.
זה יעזור לשקם את האיזון ההורמונלי ולהוריד את הקצה מהתוקפנות ,שינויים במצב הרוח וכו ' .זה גם יעזור להקל על כאבים והתכווצויות לפני
הווסת ,תחושות לא פשוטות ,חרדה וכו'.
אם הייתי רואה אישה מתחילה להתנהג בצורה מוזרה בגלל חוסר איזון הורמונלי הקשור ל PMS -בגופה ,הייתי נותן לה קנבוס מיד בכל הדרכים או
הצורות או הצורות הקיימות .אני לא רואה סיבה שמישהו צריך לסבול מיותר .שלא לדבר על כך שכאשר אחד סובל ,כל הסובבים אותם סובלים
כתוצאה מכך ,כפי שכל מי שנאלץ להתמודד עם אישה קדם וסתית יכול לאשר .הייתי מבקש ממנה לאכול את השמן ,להשתמש בו בנרות ולא הייתי
מזניח שימוש מקומי על הבטן והגב .היא תאהב את זה כי זה יוריד את הכאב וישפר את עורה בחלקים האלה .הייתי מעשן איתה גם שמן כדי שתדע
שהיא "לא לבד" ושמישהו אכפת.

עם קנבוס ,הווסת לא חייבת להיות חוויה מתסכלת ולא נעימה עבור כל המעורביםJB" .
ש :לעזאזל ,ג'יי.בי  ...היא הסתדרה מצוין ,עד לצילומים האנטי-אסטרוגן .הם גורמים לה להיות חולה מוות.
א .הפתעה ,הפתעה ,ולרי" .התרחק מהרופאים" הוא חוק המשחק כרגע .אנחנו לא אומרים את זה מתוך הנאה ,זו מציאות .המטופלים בדרך כלל
עושים טוב על השמן עד שמומחים רפואיים מתערבים ומדפקים אותו עם כמה תרופות כימיות חלופיות וניסיוניות מיותרות .אז עד שהרופאים לומדים
כיצד להשתמש בתרופה כראוי ,באמת הכי בטוח להתרחק מהם (אם הנסיבות מאפשרות זאת ,כמובן) .היא לא צריכה את הזריקות ,היא צריכה לבלוע
כמה שיותר שמן כמה שיותר מהר כדי לבטל את הנזקים מטיפולים רפואיים קודמים וכדי לשלוט במצבה .אם השמן לא עוזר ,לא סביר שמשהו אחר
יעזורJB .

ויסות משקל הגוף
"שמן קנבוס הוא חומר לניקוי רעלים נהדר וזה לא יוצא דופן שאנשים הסובלים מעודף משקל יורדים קילוגרמים רבים במהלך הטיפול .זה כמעט
כאילו השמן יודע מה אתה צריך לשקול ועם הזמן הוא יביא את גופך לרמה זו .במקרה שלי ,השמן הוריד ממני כ  30 -קילו ,אבל ראיתי אנשים רבים
מפסידים הרבה יותר.
כשאתם בולעים שמן קנבוס ,זה לא כמו דיאטה .אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה ומה שאתה רוצה .נראה שהשמן מרסן באופן טבעי את התיאבון
של אדם הסובל מעודף משקל ואני לא יודע על דרך טובה יותר או בטוחה יותר לרדת במשקל .בנוסף ,זה יכול לעורר את התיאבון של אדם שצריך
לעלות במשקל.
זה בדיוק כמו שאמרתי ,השמן רוצה להחזיר את גופך למשקל תקין לא משנה אם אתה סובל מעודף משקל או עודף משקל .אם אתה רוצה ללכת
לתזונה כלשהי ,זו בחירה שלך ,אבל אני מצד אחד מעדיף לא לאכול מזון ארנב כל הזמן.
בנוסף ,בגילי אני ממש לא מוצא שמחה בלעשות כל מיני תרגילים ,כך שאם אני רוצה לרדת במשקל זו לא תהיה אופציה .אם אני רוצה להוריד כמה
קילוגרמים ,אני מכיר את הדרך לעשות זאת ללא דיאטות או פעילות גופנית ועכשיו אתה גם מודע כיצד ניתן להשיג זאת בעצמך .ברגע שהשמן הנפלא
הזה יהיה זמין יותר ,תוך זמן קצר ,סביר להניח שמי שסובל מעודף משקל או תת משקל לא יישאר כך לאורך זמן .עודף משקל יכול לגרום למוות
מוקדם ,כך שאם אתם נושאים כמה קילוגרמים נוספים ,עכשיו אתם יודעים כיצד להתמודד עם הבעיה.

האם אתה מתכוון לזה ברצינות שזה יכול להוריד עודף משקל ללא פעילות גופנית?
כן ,שמן קנבוס יכול להוריד משקל ללא פעילות גופנית ואני הוכחה חיה .אם אני מוריד את החולצה שלי ,אני נראה כמו מישהו שהתאמן והגוף שלי
במשקל הנכון לגבר בגובה שלי.
כשהייתי צעיר יותר ,שחתי הרבה ,אבל עכשיו מאז שאיבדתי את המשקל העודף שנשאתי ,אתה יכול לראות שוב את כל שרירי הבטן שלי .אין לי
אפילו ידיות אהבה ,רק רצועת שרירים מכל צד ואני לא עושה שום תרגילים .אם אתה רוצה לחוות את אותו הדבר ,כל שעליך לעשות הוא לעקוב
אחר הדוגמה שלי ובקרוב הגוף שלך יראה כמו שצריך " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
“הבן שלי משתמש בשמן סימפסון לקרוהן שלו אבל אני שומע שזה יכול לעזור לרדת במשקל .אם כך ,איך?" קריסטל
 כן ,זה יכול ,תאכלו את השמן ותורידו במשקל אם אתם סובלים מעודף משקל ותעלו כשיש משקל נמוך .אל תשאל אותי למה ,אל תשאל אותי איךזה אפשרי ,אני לא יודע את התשובה .זה פשוט קורה .ירדתי בעצמי  50קילו על השמן ותאמין לי שניסיתי כמיטב יכולתי להפריך את ריק .אבל
נכשלתי וגם השמן הניע את שרירי .זה היה מוזר וקשה להאמין ,אני מודה .אבל לא מפריע לי שאיבדתי את כל המשקל הזה בלי טיפת זיעה ובלי
פעילות גופנית .למעשה זה היה די מהנה ולא הפריע לי השינה הטובה שבאה כתופעת הלוואי הבולטת היחידה של השימוש בשמןJB .
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חרדה ,פרנויה
"אני חושב שחרדה ופרנויה מהשימוש בתרופה זו יכולים להיות מופחתים במידה והמערכת פשוט תפסיק לעצור אנשים על השימוש בה .כאשר אני
מתחיל טיפול בשמן ,אני אומר למטופלים" :אם השמן גורם לך לישון ,אל תילחם בו".
חלק מהאנשים יכולים להיות חרדים בעת ניסיון להתגבר על ההשפעה המרגיעה של תרופה זו כאשר מה שהם באמת צריכים לעשות זה פשוט להירגע
ולא להילחם בהשפעות אלה .לזנים רבים של קנבוס פוטנציאל נמוך מאוד לגרום לחרדה ,אך ישנם כמה זנים שכן .אם המטופלים מרגישים לא בנוח
עם השמן שהם מנסים להשתמש במקרים כאלה ,לעתים קרובות אני מייעץ להם להכין את התרופה מזן שיגרום פחות בעיות.
אם השימוש בתרופה זו היה חוקי בלבד ,אני בטוח שזה יוריד הרבה מהחרדה הכרוכה בשימוש בה .כמו כן חלק מהזנים יכולים לייצר יותר חרדה
מאחרים ,כך שאם אתה חווה רגשות כאלה ,פשוט החלפת זנים עלולה לחסל את הבעיה .אנשים רבים מוצאים ששימוש בחומרים כמו שוקולד מריר
ופלפל קאיין יעיל למדי לסייע בהורדת החרדה ולהפחתת קצב הלב .הדבר החשוב ביותר שיש לזכור עם השימוש בתרופה זו הוא לזכור שזו התרופה
הבטוחה ביותר עלי אדמות.
השימוש בחומר זה אינו מזיק ואם המטופל חווה חרדה ,הוא נגרם לעיתים קרובות למדי על ידי המטופלים עצמם מכיוון שכולם מסתדרים ללא סיבה.
או שלעתים קרובות תרופות התרופות שהמטופל מנסה לבלוע בהכרח יכולות להוות בעיה שיכולה לתת להם תסמינים של חרדה .אבל זה מתוקן
בקלות ברוב המקרים פשוט על ידי הורדת התרופות הכימיות המזיקות האלה .בנוסף קיים גם חומר טבעי שגופנו מייצר בשם ציטיקולין שאמור להיות
יעיל גם לטיפול בחרדות .נאמר לי שסיטיקולין זמין ב  70-מדינות ,כך שאם אתה פשוט מחובר לאינטרנט ,לא תהיה לך בעיה למצוא את מה שאתה
צריך.
לוקח זמן להתרגל להשפעות של שמן קנבוס ומתחילים עשויים לחוות חרדה מסוימת .אך תוך זמן קצר ,רובם יהפכו נוחים לשימוש בה והחרדה רק
תתפוגג .למען האמת ,ברגע שהמטופלים מתרגלים להשפעות השמן ,הם לעתים קרובות צוחקים על הדרך שבה זה הפחיד אותם כל כך בהתחלה.
לעתים קרובות למדי ,עדיין פונים אלי מטופלים שניסו להשתמש בזן סאטיבה לייצור התרופות שלהם ולעתים קרובות ההשפעות של סאטיבה חזקה
עלולות לגרום לחרדה .זה ממשיך לקרות למרות שהצהרתי פעמים רבות שאסור להשתמש בזנים כאלה כי הם מעוררים יותר מדי.
אתה לא רוצה שהמטופל יהיה אנרגטי ,אתה צריך להשתמש באינדיקציה מרגיעה חזקה כדי לעזור לו להירגע ולהירפא בזמן השינה .אני שונא לראות
אנשים מבזבזים את זמנם וכספם בניסיון לייצר נפט מהזנים הלא נכונים ,אך לעתים קרובות זה מה שקורה כאשר ההוראות שלנו לא פועלות .עם קצת
מאמץ ,אני בטוח שנוכל לפתח זנים רפואיים טובים שלא ייצרו חרדות כלל .אך לא ניתן להשיג זאת בצורה הנכונה עד שיהיה לנו החופש לבצע את
המחקר הפשוט הנדרש " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

ִדּכָאֹון
"גיליתי שזני סאטיבה ואינדיקה יעילים בטיפול בדיכאון .עם זאת ,לעיתים רחוקות אני משתמש בזני סאטיבה לטיפול באנשים בשל השפעותיהם
הממריצות .רוב החולים שמגיעים אליי סובלים ממחלה קשה ואני לא רוצה שהם יהיו אנרגטיים במהלך תהליך ההחלמה.
אני מוצא את השינה והמנוחה ששמן אינדיקה טוב מספק להועיל ביותר עבור הרוב המכריע של המצבים הרפואיים .שמן מזן אינדיקה טוב יעיל מאוד
בטיפול בדיכאון ולעתים קרובות יכול לחסל בעיה זו תוך זמן קצר מאוד .רוב שהגיעו אליי היו במצב של דיכאון בגלל תנאים אחרים מהם סבלו.
כשהמצב נרפא או משתלט על המצב ,המצב המדוכא שהם חוו פשוט מתפוגג " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

טרשת נפוצה (טרשת נפוצה)
מה החוויות שלך עם ריפוי טרשת נפוצה? אנשים רבים כבר יודעים כי קנבוס יכול לעזור ,אך אינם
יודעים כיצד להשתמש בו.
"לאחרונה קיבלנו דיווח מגברת הסובלת מטרשת נפוצה שבלעה לפני כשנה שני גרם של שמן קנבוס בגלל מצבה .ההשפעה של טיפול בשמן הייתה
מוצלחת מאוד ולמרות שלא נטלה שמן במהלך השנה האחרונה ,היא נשארת במצב בריאותי טוב .מניסיוני ,טרשת נפוצה לרוב ניתנת לריפוי ,אך עבור
אנשים שסבלו שנים ממחלה זו ,ייקח זמן לבטל את הנזק שהמחלה גרמה .חולי טרשת נפוצה רבים מעשנים קנבוס להקלה ,אך שימוש בקנבוס בדרך
זו לא ירפא אותם והמחלה תמשיך להתקדם.
הדרך היחידה שבה אני יודע לטפל בטרשת נפוצה ובנזק הכרוך במחלה זו היא בליעת השמן על בסיס קבוע עד לריפויו או שליטה עליו .אם יש לך
טרשת נפוצה ,עשה לעצמך טובה ונסה את התרופה .החיים אמורים להיות חיים ,לא סבל ,אז מדוע חולה צריך לאפשר למצב זה להרוס את חייו כאשר
ניתן לטפל בו בצורה יעילה? אני מכיר חולים עם הפרעה זו שכבר לא יכלו ללכת כראוי ,אך לאחר מספר שבועות בלבד של בליעת השמן ,הם שוב
יוכלו ללכת כרגיל .טרשת נפוצה היא רק אחד מהתנאים הרבים שהרופאים אומרים שאי אפשר לרפא ,במקום זאת הם אומרים לנו שהם יכולים רק
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לנהל את הסימפטומים ,בעוד שהמחלה עצמה ממשיכה לגבות את שלה .אם ברצונך להוכיח שהרופא טועה ,נסה את השמן והתחל לחיות לשם שינוי
וכאשר אתה עושה זאת ,אני בטוח שתבין שלבחור במעיל הלבן לא תמיד יש את כל התשובות " .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
התמכרויות
"ראיתי לאחרונה שחולה סרטן תלוי מורפיום חולה במחלה סופנית יורד מהמורפיום" טורקיה קרה " .לאחר שהורדה ממורפיום ,היא נהייתה רעבה;
כבר לא היה עצירות; ישנה היטב וכאביה נשלטו הרבה יותר טוב.
היא גם הופכת להיות קוהרנטית שוב .מדהים .אם לא הייתי רואה את השינוי הזה של  180מעלות בעצמי ,אף פעם לא האמנתי לזה .מעולם לא הייתי
תומך במריחואנה ,אבל ההתבוננות האישית הזו גרמה לי להאמין ” .ג'ניס
"דבר אחד שמתי לב אליו כעת ,לאחר שאני לוקח  RSOכבר  3חודשים ,זה כמעט נפטר מהחשק שלי לאלכוהול .שתיתי פעם או שתיים כל לילה
אבל עכשיו אני כמעט ולא רוצה לשתות וכאשר אני שותה ,אני לא שותה כל כך הרבה ,שמתי לב גם שהמכנסיים שלי היו הרבה יותר רופפים .הורדתי
 10ק"ג .הדבר היחיד שאני פחות עושה זה לשתות אלכוהול.
אני עדיין אוכל את אותו הדבר ועדיין נוגס באגוזים מעורבים ,עוגיות וכו 'בלילה כשיש לי את המאנצ'ים ואולי אפילו אוכל יותר מאשר לפני השמן .כן
השמן יכול לגרום לך להיות רעב.
כך שמחסור באלכוהול או השמן גרם לי לרדת  10ק"ג תוך  3חודשים .ולא ממש סבלתי מעודף משקל" 10' 5 ,וכ  198-ק"ג .כשהייתי צעיר יותר,
תמיד הייתי בערך  186ק"ג ובכושר .עכשיו ירדתי ל  18-ק"ג בפעם האחרונה שבדקתי .כך או כך ,השמן או חוסר האלכוהול גרמו לי לרדת במשקל.
רק תופעת לוואי מאושרת " .סקוט
“אופיאטים גורמים לי לעצירות ,בחילה ,שקשה לי להשיג את המינון הנכון להקלה יעילה .הם גורמים לי להיות "מטושטשת" ,הופכת אותו לבלתי
בטוח לנהוג והמשך .מריחואנה לא .נאמר מספיק ".פרד
"התמכרות לאופיאט למשך  15שנה שנרפאה על ידי השמן .לא הייתי מנסה את זה אלמלא ריק .אז אני חייב לומר שאני באמת חייב לו את חיי אז
עכשיו אני אחד התומכים הגדולים ביותר שלו .תמיד עישנתי אבל זה אף פעם לא עזר לכאבים שאקבל כשישתי כדורים .פשוט רציתי למות כל כך
הרבה פעמים כי כבר לא הייתי אחראי על חיי .אני יכול להגיד בגלל ה .RSO -אני לא על מורפיום ,אוקסי ,פרק ,ויק או תת חמצן  ...זה הוציא אותי
מהכל !!!!! ואני שוב בן  40ומרגיש  .20דלקת הפרקים שהרגשתי כל בוקר נעלמה עכשיו .לקחתי את השמן פנימי  10פעמים וחיי התחילו מחדש.
אין מילים להביע כמה אני אסירת תודה .אם אתה משתמש בכדורים התחל בלקיחת השמן שלך בלילה ,אלא אם יש לך שבוע לישון ,אז הייתי הולך
בדרך הזו .פם אלי אם יש שאלות " .רבקה
"קנאביס הוציא אותי מבנזו אחרי התמכרות של למעלה מ  30-שנה לפני יותר מ  158-שנים ,בלי זה ,כשהייתי ממשיך כמו שהייתי ,הייתי מת
עכשיו  "...פיל
"אני נטול כל תרופות משככות כאבים ועכשיו אני יכול לתפקד  -הלוואי שיותר אנשים יכולים לסמוך על כוחו של הטבע!" לתבוע

שינה ,נדודי שינה
"באשר לנדודי שינה ,אין דבר טוב יותר משמן המיוצר כראוי מזן אינדיקה טוב כדי לתת לאדם את השינה שהם דורשים .ההשפעות של פגיעת הראש
הותירו אותי עם מה שניתן לתאר בצורה הטובה ביותר כמזלג כוונון שהשתגע בתוך ראשי .הצליל הגבוה הזה לא איפשר לי לישון ולא הצלחתי להשיג
את שאר הדרישות .המערכת הרפואית נתנה לי תרופות רבות ומגוונות למצב זה אך דבר לא עבד .לעתים קרובות נותרו לי תופעות לוואי איומות
מהשימוש בתרופות אלו שגרמו לי למצוקה רבה יותר מהמצב ממנו אני סובל.
גיליתי שרק עישון קנבוס מאפשר לי לנוח יותר מכל הכדורים שהמערכת הרפואית נתנה לי .ואז כשהתחלתי לצרוך שמן קנבוס ,קיבלתי הקלה עוד
יותר וזה לא היה יוצא דופן שקיבלתי שמונה עד שתים עשרה שעות שינה ללא הפרעה.
שנים לפני שלקחתי את השמן ,הייתי קם עייף יותר מאשר כשהייתי הולך לישון והייתי מנוחה קטנה מאוד בלילה .ואז פתאום אחרי שלקחתי את השמן
התחלתי להתעורר בבוקר מנוחה ורעננה היטב.
ככל שרבים מאיתנו מתבגרים ,אנו מתחילים לחוות בעיות שינה וזה יכול להשפיע מאוד על הבריאות והרווחה הכללית שלנו .הרופאים יכולים לתת
לך כדורי שינה ,אבל אם באמת היית יודע ממה הם עשויים ,אני בספק אם היית רוצה אותם בגופך.
שנת לילה טובה היא לא משהו שפשוט נחמד לך ,זה הכרחי אם אתה רוצה להישאר פעיל ובריא ואין דבר טוב יותר משמן קנבוס לתת לגוף שלך את
המנוחה שאתה צריך ” .ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
"ארין :אני חושב שאכלתי נתח קצת גדול מדי  ...אבל זה לא דבר רע! פשוט הגיע הזמן ללכת לישון.
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ארין :מעולה! אני עדיין נח! אני מגלה שזה עוזר כבר בדיכאון ובחרדה שלי .השמן מצחיק אותי ,חחח.
היה לי מטופל אחר שהראיתי איך להכין את השמן וגם לו יש חרדה .גם הוא צחק .זה היה גדול.
אני אוכל כמות אורז  4פעמים ביום ביומיים האחרונים ,ונאלצתי לשאוף את התרופה בתדירות נמוכה יותר ,ויש לי כאבים מינימליים.
 כך צריך להיראות טיפול במחלות קשות ,לא? המטופל ישן ,מתעורר רענן ,צוחק הרבה על עצמו ועל הטיפשות שבסיטואציה כולה ,לא חווה מתח,חרדה או תופעות לוואי של תרופות כימיות וכו ' .אישית אישית הייתי אוהב את זה מאוד "JB .
"אני על שמן ההמפ למספר תנאים ומעולם לא ישנתי כל כך טוב או הרגשתי כל כך טוב  ...תודה לריק סימפסון וג'יי.בי שהוצאת את המסר שהצמח
הזה עושה פלאים לכל מה שאפשר להעלות על הדעת !! פשוט עשו זאת אנשים ותראו בעצמכם !! רק כך תהפוך למאמין אמיתי ,תאמין לי !! ” Val
תודה לך ,ואל .נכון ששום דבר לא מנצח את הניסיון האישי של מה שהשמן יכול לעשות .ברגע שתנסה את זה ,למשל על כוויה או עקיצת יתוש והגרד
והכאבים יחלפו תוך שניות ,כל אחד יכול להגיד לך מה הוא רוצה ותדע שהם יכולים להגיד לך מה שהם רוצים אבל השמן עדיין יהיה התרופה הכי
טובה שיש .ותרצה לקבל דלי מזה בבית ,למקרה שיקרה משהו.
אתה לא צריך לסמוך על מילה שאנו אומרים ,רק להכין את השמן ,למצוא מישהו עם כוויה ,סרטן עור ,כיב סוכרתי ,ואז למרוח אותו מקומי ולראות
מה קורה .אז זכור כי אותו הדבר יקרה בתוך גופך כאשר אתה בולע את השמן ,וזהו בערך כל מה שאתה צריך לדעת ,באמתJB .
"יש אנשים שפשוט בורים וחוששים  ...בגלל ריק סימפסון אני בעצמי הצלחתי לרדת על תרופות הכאבים שלי במידה ניכרת ,זאת אומרת שלקחתי
 60מ"ג  OxyContin 3בבוקר ו  3-לפני השינה ונטלתי אותם .במשך למעלה מ  8שנים  ...זה היה מבאס!
עכשיו מאז שהתחלתי את השמן אני לוקח רק  1בבוקר ו  1-בלילה! דבר על נס לפחות ככה אני רואה את זה! הרופאים אמרו לי שלעולם לא אוכל
לרדת או להפסיק לקחת אותם .ילד ,האם "ריק סימפסון" ואני מוכיח שהרופאים שלי טועים.
אני עושה את זה ואני מרגיש טוב יותר מאשר לקחתי את כדורי הרעל הארורים האלה! למרות שהייתי במינון כה גבוה של ה OxyContin -עדיין
סבלתי מכאבים ,יום יום ,לא ישן ולא אוכל ...
היום אני נטול כאבים ,ישן כרגיל ואוכל יותר! ואני לא מפסיק את החיפוש שלי לרדת מהכדורים האלה ,אני מקווה שכשהייתי על השמן במשך חודש
אני לגמרי אשתחרר! תאחל לי בהצלחה! "ננסי
למעשה יש לי סכיזופרניה ואני משתמש בקנאביס רפואי לתופעות לוואי הקשורות למצבי ,כגון חרדה ונדודי שינה .התרופה עובדת ,מאז שהתחלתי
לטפל בתדירות גבוהה יותר הצלחתי לישון ,מה שלא יכולתי קודם.
הרבה תסמינים מופיעים כשאני חסר שינה .מעולם לא חוויתי קולות בזמן שהייתי בקנאביס ,אני מרגיש שזה בעצם מגן עלי מפניהם “ ...חוסה
 אני מסכים ,חוסה ,חוסר שינה הוא הגורם לתנאים נפשיים רבים .באופן הגיוני למדי ,כאשר לא ישנה מספיק ,האדם אינו מרגיש טוב כפי שהיהמרגיש לאחר עשר שעות שינה מרעננות לאחר אכילת השמןJB .
"ככל שיותר מרגיע כך ייטב .אני משתמש בו בלילה לפני שאני הולך לישון וזה עובד .עכשיו אני ישן  8שעות ברציפות .מנוחה הייתה הדבר הכי טוב
בשבילי .כוח ה  80%-ומעלה לוקח זמן עד שתתרגל לזה ,אך תגיע לשם .התחל עם  0.01מ"ל בהתאם להוראות ועלה משם .ניסיתי 0.025
להתחיל  ...בפעם הבאה לקחתי רק  0.01מ"ל 0.025 .מ"ל הניח אותי על הספה למשך  10שעות .היזהר אבל זכור לקחת אותו .כפי שאמרתי שעת
לילה היא הזמן הנכון בשבילי .יכול לתפקד במהלך היום ולנוח בלילה ” .ג'ון
"אני נותן את השמן לארוס שלי (ג'ייסון) והוא לא נלקח הרבה וזה מעייף אותו כל כך .הוא ישן רוב היום .אני הולך להוריד אותו מזה יום או יומיים
רק כדי לראות אילו שינויים זה עושה  ...ואז אולי לתת לו קצת כמו  1/2גרגיר אורז (לפחות זה מה שקראנו) אולי החזקנו את זה במהירות עבורו" .
ג'ייסון
 ג'ייסון ,ההרגשה המנומנמת היא בסדר ואתה רוצה שהמטופל ישן כמה שיותר .ההשפעה המרגיעה תתפוגג תוך מספר שבועות אך היא אינה דברבלתי רצוי ,להיפך .איחוליםJB ,
ש :מכינים היום גבר שהמעילים הלבנים אמרו שיש לו שבועיים לחיות ואין מה לעשות עבורו .אני מקווה שיהיו בשורות טובות לכולם בקרוב .מנסה
לגרום לו גם להפסיק לעשן ולשנות את התזונה ועוד כדי לתת למערכת החיסון שלו הזדמנות לחימה .תודה לך  Rickו JB -על הידע שלך ונתת לנו
תרופה אמיתית.
ת :דייב ,תן לו לעשן ,זה לא משנה אם הוא אוכל את השמן .כמו כן ,הוא הולך לישון הרבה ,כך שהוא יעשן כל כך הרבה בכל מקרה.
באשר לשנות את הדיאטה עכשיו ,ובכן ,הוא צריך לשנות אותה באופן סביר אך לא באופן דרסטי ,לתת לו לאכול מה שהוא מרגיש .לא בהכרח נקניק,
אבל משהו סביר ,הגבירו את ה pH -של הגוף שלו ,תנו לו לאכול זרעים משני תפוחים מדי יום .הדבר החשוב ביותר הוא לקבל בו כמה שיותר שמן
כמה שיותר מהר .עדיין יש סיכוי .שלבו אכילת שמן ,נרות ,אידוי ושימוש מקומי לקבלת התוצאות הטובות ביותר .גם אם הוא לא יצליח ,הוא יחיה
איכות חיים מקסימלית עד הסוף ,וגם זה מאוד חשוב .אני בטוח שזה יעבור יותר משבועיים ,אבל נראה .הרופאים לא תמיד צודקים בתחזיותיהם
כאשר השמן נכנס לתמונה .איחוליםJB ,
"אני ישן בשקט ,וארוך מהרגיל .ברגע שאני קם אני מרגיש נח מאוד ,לא מקונן כמו מעשן ” .א ֲִריג מַ גָבֹות
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"אני ישן טוב וחולם ,אבל אני מתעורר בגרון .לוקח שעות להופיע ואז זה נמשך זמן רב .אני משתמש בו כל לילה .זה מסיר את כאבי הפרקים שלי
ומאפשר לי לישון " .קתרין
"יש לי סרטן ודום נשימה בשינה .לא רק שאני ישן מדהים ,אני לא מתעורר מגלי חום .זו ברכה " .סטפני
"זה מרגיש כמו מת באושר!" מאל
“המוח שלי בלעדיו הוא כמו פקק תנועה בניו יורק .בעזרתו  -הוא מקל על מצב גן זן תוך שהוא מתפקד ברמה רגילה " .אנדריס
"יש לי הפרעת שינה במשך  20שנה ,שמן  RSOעזר לי לישון בפעם הראשונה ואני נטול כאבים בעת ההתעוררות! יש!" בוני
"יש לי פריצת דיסק שלוחצת על העצב הסיאטי שלי וגורמת לירידה בכאבים עזים מהגב התחתון שלי לאורך רגל שמאל ועד בהונות הרגליים .לקחתי
 3איבופרופן כל ארבע שעות רק כדי שאוכל לקום מהמיטה ולהיות מסוגל ללכת .התחלתי לקחת את השמן לפני כמעט שבועיים בגלל הכאבים
והדלקות .כעת אינני דורש איבופרופן ,אני ישן טוב יותר מאי פעם ,עמיתי לעבודה הגיבו על מצבי הרוח הטובים יותר ועל האושר הכללי שלי .אני
מרגיש טוב!" ג'ניפר
אני נותנת לבור שלי בן ה  14-את השמן כבר  4שבועות בגלל סרטן .לפעמים היא קצת מתעוותת ומשתכרת כשאני נותנת לה יותר מדי ,אבל
כשהעומס הולך ומתמעט ,היא ישנה כמו גור.
היא סירבה לקחת תרופות לוטרינר אז קיבלנו מעט שמן במקום .עדיין ימים מוקדמים אבל אני רושם את ההתקדמות שלה .לקח לה כשבוע להתרגל
לשמן ולפתח שוב תיאבון .אני מקנא ,כיוון שאנחנו יכולים בשלב זה להרשות לעצמנו רק את השמן בשביל אהבה שלה לכולם את הסיפורים היפים! ”
"יש לי פוביה חברתית (המכונה טוב יותר הפרעת חרדה חברתית) ,דיכאון ונדודי שינה .מעולם לא לקחתי את השמן ,כי אני לא יכול למצוא אותו כאן
איפה שאני גר ,גם לא יכול לטפח ולחלץ אותו בעצמי  ...אבל כן עישנתי כעשר פעמים ,מה שהרגשתי הוא שאחרי הפעם הראשונה יכולתי עכשיו
לישון בכל פעם שהרגשתי עייף ,היה לי "חודש כל החיים ללא דיכאון" ,מעולם לא הרגשתי כל כך מאושר (בלי דיכאון) ועם כל החיוניות הזו אפילו
לקחת את התרופות החזקות ביותר (שמובילות אותי לבעיות בריאות אחרות ) בשביל זה ,גם החרדה החברתית שלי (הפוביה) פחתה מאוד ולא הייתי
צריך להיות "גבוה" כדי להרגיש זאת ,אם הייתי מעשן יום אחד ואפילו יומיים לפני שאני צריך לצאת ולדבר עם אנשים אחרים  ,הישאר במקום
ציבורי (מה שההפרעה הזו לא מאפשרת) ,עכשיו יכולתי לעשות זאת ,הרגשתי שוב חיים כ"אדם רגיל " ,אף תרופה לא עשתה זאת .הבעיה היא ,בגלל
חוקים ,עדיפות של עשב ,בתוספת דעה קדומה חברתית ובורות לגבי הצמח ,אני אפילו לא יכול לעשן אותו יותר ,לא רוצה להיות "גבוה" ,רק רוצה
לחיות שוב בלי בעיות מגבילות חיים אלה ,יש הרבה אנונימיים אנשים שחיים כמוני עם סוג של פוביה והפרעות אחרות ואני חושב שהשמן עשוי
להיות הפתרון " .פבלו
"אתה יכול לשאול את ריק או את  ,JBגילינו ששימוש במוצר שהוא  20-30%סאטיבה הוא אחד השילובים הטובים ביותר לבעיות הקשורות
לחרדה ".ברוסטר
 אנו אוהבים לעבוד עם צלבי סאטיבה דומיננטיים אינדיקה עם  20%THCאו יותר ,בדיוק מהסיבות הללו .ההשפעות של השמנים הטובים ביותר הןעוצמתיות ומרגיעות ביותר ,אך עם זאת אופוריות ואף אפרודיזיאק טובות יותר .כאשר אתה נותן למטופל תרופה עם השפעות כאלה ,אתה יכול להיות
כמעט בטוח שהוא ייהנה לקחת את זה .מי לא היה? אתה ישן טוב ,אתה מתעורר מנוח היטב ,אופורי ומלא רצון לשמח מישהו .מי לא יאהב את זה?

JB
"אני מעריך ללמוד על ה RSO -כל יום ועל מה שהוא עשה עבור אנשים /בעלי חיים .אם השמן הזה עושה את מה שהם אומרים ,הוא צריך להיזרק
מההר הגבוה ביותר  -לא להשקיט אותו .לא היה לי ניסיון אישי עם זה ,אבל בוודאי שאם אני או מישהו שאכפת לי ממנו נזדקק לזה.
בינתיים קראתי כמה שיותר פוסטים .עדיין לא קראתי פוסט שאומר" ,תודה לריק סימפסון  -נקטעתי לגמרי ,היה מגניב אחי".
 תודה על התמיכה שלך ,דבי נולאן ,אני בטוח שתכתוב פוסט שיגיד בדיוק את זה בקרוב מאוד .ניתן לתאר את התחושה בגוף כאשר בולעים אתהמינון הנכון של ה RSO -הנכון עבורם "מגניבה מאוד" .או מגניב במיוחד .או אולי מגניב להפליא .זו אחת התחושות הנעימות ביותר שאפשר לחוות,
היא טבעית מאוד ,מרגיעה ומרגיעה.
כפי שאנו אומרים ,לשמנים הטובים ביותר יש השפעה מרגיעה אך עדיין אופורית בבליעה .אז אתה ישן טוב ואז אתה מתעורר מצחקק כמו ילד.
וכאשר אתה ישן טוב ומתעורר מצחקק ,סביר יותר שאתה מרגיש טוב ומנוח מאשר כשאתה לא ישן טוב ולא מתעורר מצחקק .וכאשר אתה מרגיש
טוב ומנוח ,הגוף שלך ירפא באופן הגיוני ויבצע ביצועים טובים יותר .אין מדעי רקטות ,כמו תמיד עם תרופות לקנאביסJB .
"למרות שמערכת האנדוקנבינואידים משפיעה על מגוון רחב של תהליכים ביולוגיים (כגון תיאבון ושינה) ,מומחים מאמינים שתפקידה הכולל הוא
להסדיר את ההומאוסטזיס.
הומאוסטזיס הוא מרכיב מרכזי בביולוגיה של כל היצורים החיים ומתואר בצורה הטובה ביותר כיכולת לשמור על תנאים פנימיים יציבים הדרושים
להישרדות .המחלה היא פשוט תוצאה של היבט כלשהו של כישלון בהשגת הומאוסטזיס ,מה שהופך את המערכת האנדוקנבינואידית ליעד ייחודי
ליישומים רפואיים ".

במילים אחרות ,הכל קשור לאיזון .שום דבר חדשJB .
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גלאוקומה ,שיקום ראייה
"ניתן לשלוט בגלאוקומה והשפעותיה די בקלות ברוב המקרים מכיוון שזנים רבים של קנבוס יעילים בהפחתה דרמטית של לחץ העיניים .אין זה נדיר
שאדם הסובל מגלאוקומה המשתמשת בשמן קנבוס רואה שיפור ניכר בראייתו .מטופלים רבים אפילו צריכים להחליף את המשקפיים כיוון שעדשות
המרשם הישנות שלהן עכשיו חזקות מדי.
האם אתה חושב שזה הגיוני שרופאי עיניים אפילו לא יזכירו קנאביס למרות שידוע שהוא יעיל מאז המאה ה  18-לפחות?
שוב ,שמן קנבוס המיוצר מהזנים הנכונים הוא טיפול יעיל מאוד לגלאוקומה ואני לא יודע על דבר טוב יותר או בטוח יותר להפחתת לחץ העיניים.
ההשפעה של קנבוס על לחץ העיניים ידועה מזה זמן רב ,אך המערכת הרפואית מנסה להימנע אפילו מלדון בשימוש של קנבוס לגלאוקומה .לרוע
המזל ,נראה כי רופאים רבים כיום עוסקים הרבה יותר בכסף מאשר בריפוי .אני לא יכול להסביר כיצד רופא עיניים יכול לשבת שם ולראות כיצד
מטופל מתעוור לאט לאט ולא מספר למטופל מה קנבוס יכול לעשות למצבם .לעתים קרובות מדי ,בסופו של דבר ,המטופלים מאבדים את ראייתם
לחלוטין מכיוון שהם סמכו בעיוורון על עצת הרופאים שלהם .העובדה שחולה מאבד את יכולתו לראות נכון לא אומר הרבה עבור רופאי עיניים רבים.
עדיין ,אני חושב שמה שהם עושים הוא מביש ואני מרחמת מאוד על אלה שנשדדו מהחזון שלהם בלי שום סיבה פרט לתאוות בצע ” .ריק סימפסון,
קנבוס :הצמח הרפואי ביותר
"הרגע הכנתי חבילה של" שמן קנבוס "לפני כמה לילות וחבילה של חמאה .נתתי לחולה בגידול במוח את השמן ,לפני נטילת השמן היא כמעט עיוורת,
לאחר חודש של נטילת השמן ,הראייה שלה כמעט ושוחזרה לגמרי .לא תשיג אותן תוצאות מחמאה .אתה מקבל תוצאות רפואיות מחמאה ,אולם השמן
הוא צורה הרבה יותר מרוכזת של תרופות ,וזה עובד כמעט לכל דבר ,דברים פשוט מדהימים" .דיון
"נלקח בעל פה משחזר את ראיית אמי .היא עיוורת משפטית בעין שמאל .פציעה הותירה אותה ללא עדשה וכמה ניתוחים הותירו אותה עם גלאוקומה.
היא כבר שנה וחצי ב - RSO -משתמשת בו מדי יום .היא מעולם לא הבחינה כמה ראייה חוזרת עד שהתאפרה .היא עיוורת בעין זו במשך  40שנה,
ולכן אימנה את עצמה כיצד למרוח איפור עיניים בעיניים עצומות .זו הייתה הדרך היחידה שבה תוכל ליישם אותה על עינה הטובה היא לעצום את
עינה הטובה ולהשאיר אותה עיוורת לגמרי .ובכן ,בפעם האחרונה שסגרה את עינה הטובה ,היא התחילה לראות ולהתמקד מעינה העיוורת .היא
מתאפרת רק בהזדמנויות ,כך שהיא לא בדיוק בטוחה כמה זמן עבר לפני שהראייה החלה לחזור ,אבל אחרי שהיתה על השמן למעלה משנה היא יכולה
עכשיו להמציא תמונות ,צבעים ,ואפילו לקרוא דברים מסוימים מעין הרע שלה! החזקתי שקית של צ'יפס לייז ,ומעבר לשולחן היא יכלה לקרוא
מטלות .היא חושבת שאם הייתה לה עדשה חדשה שהראייה שלה תשוחזר לחלוטין .על מנת לקבל עדשה חדשה יש להכניס אותה לרשימת תורמי
איברים -אני לא בטוח שהביטוח שלה יכסה דבר כזה אז לעת עתה -השמן הזה נתן לה נס -נס ראייה בו היה פעם רק חושך ! אז הייתי אומר שאין
צורך בטיפות -רק אספקה קבועה! עכשיו ,צא לשתול את התרופה שלך! הו כן -אין לה שום עדות לגלאוקומה! " לינדזי על מנת לקבל עדשה חדשה
יש להכניס אותה לרשימת תורמי איברים -אני לא בטוח שהביטוח שלה יכסה דבר כזה כך לעת עתה -השמן הזה נתן לה נס -נס ראייה בו היה פעם רק
חושך ! אז הייתי אומר שאין צורך בטיפות -רק אספקה קבועה! עכשיו ,צא לשתול את התרופה שלך! הו כן -אין לה שום עדות לגלאוקומה! " לינדזי
על מנת לקבל עדשה חדשה יש להכניס אותה לרשימת תורמי איברים -אני לא בטוח שהביטוח שלה יכסה דבר כזה כך לעת עתה -השמן הזה נתן לה
נס -נס ראייה בו היה פעם רק חושך ! אז הייתי אומר שאין צורך בטיפות -רק אספקה קבועה! עכשיו ,צא לשתול את התרופה שלך! הו כן -אין לה
שום עדות לגלאוקומה! " לינדזי

מחלות ומחלות נדירות או לא שכיחות
ש :שלום ריק/ג'יי.בי ,שמעת פעם על מחלה נדירה פורפיריה? אם כן האם טיפלת במישהו עם  RSOומה היו התוצאות?
ת :לא ,אין לי .אבל אם לשפוט לפי מה שקראתי על זה ,אני לא רואה סיבה מדוע השמן לא יעזור לרפא אותו או לשלוט בו .זה בהחלט יעזור עם
תסמינים של מצב נדיר זה ובוודאי מאוד לא נעים.
הייתי עוקב אחר הפרוטוקול באתר שלנו ,הייתי אוכל את השמן ומשתמש בו בנרות (כך שהוא יעבור ישר בזרם הדם) .הייתי משתמש בשמן באופן
מקומי בתמיסה או במלח למצבי עור/ביטויים (זה יוריד כל גירוד ואי נוחות אחרים).
הייתי אוכל לפחות  60גרם במשך חודשיים או שלושה חודשים ,לא הייתי משתמש בכימיקלים ,פשוט הייתי פועל לפי ההוראות של ריק סימפסון .אם
 60גרם לא ירפא אותו או יביא לידיו שליטה ,הייתי אוכל עוד  120גרם .ואם זה לא היה מביא לתוצאות משביעות רצון ,פשוט הייתי מתחיל לדפוק לי
את השמן ,אחד שניים שלושה גרם ביום או אפילו יותר אם יכולתי לקחת אותו ,ופשוט הייתי אוכל כמה שהייתי אוכל מהר ככל האפשר . .למה? כי
כאשר השמן לא עוזר לך ,לא סביר שתמצא משהו אחר שימצא זאת .כמו כן ,יש לטפל באגרסיביות במחלות תוקפניות .איחוליםJB ,
“חדשות טובות כל כך  !!! JB & RICKהלכתי לרופאים היום על תוצאות הבדיקה שלי! בלוטת התריס שלי שהייתה תת פעילה ותרופתית במשך
 22שנים ,פעילה כעת! אני בולע בעצמי רק  RSOבמשרה מלאה במשך חודש ,אני גם משפשף תמיסה לגרוני ואני מאדה גם  !RSOאני כל כך שמח
על זה!
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הוא רופא ממש מגניב שהיה שם ותמך בי בכל זה ויודע היטב ,אני ממש משתמש בשמן  !RSOבהיותו הרופא הוא ,הוא עדיין רוצה להשמיע צליל
אולטרה על בלוטת התריס שלי כדי לבדוק אם יש גושים! מה דעתכם על סאונד האולטרה?
אני תמיד הולך לקחת את השמן הזה בגאווה למשך שארית ימי זה מרגיש נכון שזה כל העניין נכון! תרופות מרשם הן רעות! יש לי גם בעיות בריאות
רבות שאני מטפלת בהן עם השמן הנפלא הזה!  Chiari Malformationסוג  1של גזע המוח גם יש לי מנהרה קרפלית קשה ועוד הרבה יותר!
אני צעיר בן  45היום לא מרגיש שהכאתי ונפגע כמו שאני מרגיש! האם הזכרתי שעברתי גם ניתוח מוח לפני  7חודשים ולא השתמשתי בסמים מאז
הניתוח בגלל אי ספיקת כבד מהתרופות! אני באמת ההוכחה ששמן זה הוא מאלוהים! זה כל מה שאנחנו צריכים לצרוך כתרופה!
תודה  JBוריק על כל מה שאתה עושה מעומק ליבי! לא עוד תרופות לבלוטת התריס ” !!!!!!!! YAY ,מרגן
 מזל טוב ,מרגן .באשר לאולטרסאונד ,טוב ,אני חושב שאתה יודע את התשובה .כמה שפחות סריקות יותר טוב ,זה כל מה שאני יכול להגיד.אני אישית לא הייתי מתקרב למי שלא יספר לי על השמן במשך  22שנים אבל אם אתה חושב שלאנשים האלה עדיין יש מה לספר לך ,אל תהסס
לדבר איתם ,כלומר אם אתה באמת מתעניין במה שיש להם להגיד .על רפואה .אבל זה בערך כל מה שהייתי נותן להם לעשות ,רק לדבר ,כך שהם לא
יכולים לפגוע בך כמו שהם היו מדברים שהתרגום שלהם היה "צורך" לבלוע כמה כדורים לפי בחירתם.

איחולים והתרחק ממי שבילה  22שנים לתת לך עצות שגויות .היה שמח שניצלת מה"טיפולים "שלהם ,לאחרים לא היה כל כך מזלJB .
"האם ניתן להשתמש בשמן קנאביס לטיפול בכלבת?" עמי

 אמי ,כן ,אבל זה כנראה ידרש להכניס את החולה לתרדמת לזמן מה ,עם מינונים גבוהים מאוד של השמן ,במיוחד במקרים מתקדמיםJB .“למטפלת שלי יש מטופלת שמאובחנת כחולה בזאבת ובהרעלת כספית בכל גופה .לאחר כשנה עד כה עם השימוש בשמן הביתי שלה ,הרעלת כספית
נעלמה לחלוטין והלופוס כמעט ואיננו .זקיקי שיער נלקחו כל שבועיים כדי לראות בדיוק כמה וכמה רעלים יש בגוף שלה לעדכוני הצלחתה .באמת
מדהים מה שניתן לרפא באופן טבעי .עולה קצת ,אבל עדיין בריא ושווה חיים! ” ג'סי
"אובחנתי כסובלת מפיברוזיס מיאלואידי ראשוני ,קיבלתי תרופות שעזרו אך לא היו מרוצות עקב הגברת הכאבים וללא תיאבון וירידה במספר הדם,
הגדלת הטחול ,נדודי שינה .לאחר שלקחתי את התרופה במשך שנה אחת ולא הרגשתי שום שינוי מהותי של ממש החלטתי לנסות  ,RSOרק חודש
אחד על השמן ,הכאבים שלי אינם קיימים ,התיאבון חזר ,ספירת הדם עולה ,ישנה כמו אבן " .אגואה
"אני משתמש בו כדי לטפל בחריגות הרפואית שלי  ...מספר בתי חולים באזור שלי אומרים שזה לא אמור להיות אפשרי  ...אבל ה RSO -הוא
מדהים  ...אני דוחה תור של סמנכ"ל בגופי ,יש לי מחלת רקמת חיבור וכמה בעיות נדירות אחרות  4 ...ניתוחי מוח ב  36-ימים וסירבתי למלא את
הסמים  ...רק מריחואנה רפואית RSO ,ונשימה  ...מעולם לא נרפאתי כל כך מהר בחיי  ...אפילו כפי שמראים מעבדותיי .הגוף שלי כל כך דפוק
שהכאב שלי לא כל כך נורא " ...קייטי
"להלן ג'נטלמן שהיה מעורב בתאונת דרכים קשה בשנת  . 1977הוא סבל משיתוק פנים ,צינורות דמעות לא עבדו ,היה עליו להשתמש בחומרי סיכה
לעיניים ,אובדן ראייה חלקי בעין אחת .בנוסף הייתה לו פגיעת ראש וכתוצאה מכך בעיות בזיכרון ,בעיות בדיבור .הוא הלך עם מקל הליכה ובילה את
כל השנים האחרונות בכאבים .זה מתוך הודעה ששלח" == .השמן מתקן אותי ברמה הסלולרית .כל רקמת הצלקת מימין שלי נעלמה! עכשיו יש לי
תנועה של העין הימנית שלי .אני יכול אפילו לחייך ,עכשיו השיתוק בפניי הולך ונעלם .כל זה קרה במהלך  6החודשים האחרונים .פעם בגלל הכאב
מהגידול הגדלתי את המינון שלי לגרם ומינון של  11/2גרם ליום לאורך כל היום .לפני כמה חודשים ראיתי טלוויזיה והבנתי שאני יכול לראות את
הצד הימני של האף .פעם ראשונה שאני רואה את זה מאז  .1977התחלתי לממש אותו .יש לי עכשיו תנועה מלאה " .שמן קנאביס  ...לא רק למציצים
סרטן ” .קורי

בעלי חיים  -המלצות
"טיפלתי בגידול של הכלב שלי באוזנו עם  ... RSOזה היה ענק ועכשיו זה הלך !!!!" אנדריאה
"לכלב שלי יש אוסטררקומה (סרטן עצם) .הרגל שלי נקטעה לפני שבוע ,והוא אמור להתחיל כימותרפיה בעוד שבוע .עם הסרטן שלו ,הוא בדרך כלל
מתפשט לריאות 95% ,מהכלבים מתים מסרטן ריאות בתוך שנה .אם זה היה הכלב שלך היית מפעיל את השמן עכשיו ועדיין עושה את הכימותרפיה,
או לא כימותרפיה ושמן ישר? עבור בני אדם אתה מתחיל עם גרגר אורז ,עם כלב של  70ק"ג ,האם היית מתחיל עם שליש מזה פעמיים ביום? תודה
שקראתם את זה ואני מחכה לתשובתכם .אדה
"אדה ,השמן הציל את הכלבה היקרה שלנו סופי .היא גוססת .תן לכלב שלך את השמן בהקדם האפשרי  ...כימו יהרוג אותה .תפילות איתך ...
”ברוסטר
“הרגע קיבלתי חדשות נהדרות על הכלב של החברים שלי שפשוט הייתי חייב לחלוק! לפני מספר חודשים ,למקסימוס הפיטבול שלה היה גידול בתוך
אחת מרגליו האחוריות שהלך וגדל ללא שליטה .הווטרינר אמר לחברתי שהיא צריכה לשלם יותר מ  ₪ 3 -כדי לכרות את רגלו ,אחרת היא תתפשט
והוא ימות תוך שנה .זה היה לפני כ  4-חודשים .אז ,כשראיתי את מעמדה בנוגע לניתוח המתוכנן שלו ,שלחתי לה הודעה והצעתי להאכיל אותו בשמן
קנאביס .היא חשבה שתנסה את הטיפול הטבעי לפני שתעשה משהו דרסטי ובלתי הפיך כמו קטיעה .למזלה (ולמקסימוס) כבר היה לה כרטיס קנאביס
מאז שהיא גרה בקליפורניה .אז היא ניגשה לבית מרקחת קנאביס ואספה כמה .היא האכילה אותו טיפת שמן אחת בערך בגודל אפונה ,פעמיים ביום
עם הארוחות .מיד אמרה שהיא שמה לב שהוא סובל פחות מכאבים והרגישה הרבה יותר נוח .בנוסף ,הרגלי האכילה שלו חזרו לשגרה .לאחר מספר
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שבועות הוא יכול היה אפילו לרוץ ללא צליעה ,אז היא ביטלה את הניתוח שלו ונדבקה בטיפול הטבעי .היא בדיוק חזרה הביתה מבדיקת וטרינר היום,
וגילתה שהגידול שלו נעלם לגמרי .לא נשאר זכר לגידול .הווטרינר ממש הזדעזע כשסיפרה לו כיצד ריפאה אותו.
לידיעתכם :זהו הכלב השלישי שאני מכיר שנשמר על ידי שמן קנאביס .אני מכיר גם הרבה בני אדם שניצלו .אם אתה עדיין חושב שקנאביס אינו
מרפא סרטן ,אז לא שמת לב .אני יודע את האמת כבר שנים ,ומעולם לא מצאתי אף אחד ,בעל חיים או אנושי ,ששמן הקנאביס לא הצליח להציל ".
לארה
"סרטן  CLCT-1של תאי  Tמסוג לימפומה של הילד נעלם! נלך לוטרינר רק לבדיקות כל שלושה שבועות לבדיקות  CBCלמדידת רמות הסידן ו-
 FNAלמעקב אחר ספירת הדם האדומה-לבנה של תאי  tסרטניים .היא כבר לא צריכה תרופות מרשם אבל נשמור אותה על שמן ריק סימפסון
שריפא את הסרטן כל יום עד סוף חייה .אנחנו משפחה אסירת תודה " .איזה ילד צריך נס
"סיפור מדהים! אני מכין ולוקח  RSOלתחזוקת הבריאות שכן המשפחה שלי סבלה ממחלת סרטן רבה .התחלתי לתת אותו לכלבים שלי ,כמו
שלשניהם יש גידולים קטנים ולכלב הכבשים שלי משטלנד יש לואקוס דיסקואיד ,צורה של זאבת כלבית .זה לא יאמן! תוך שבועיים אחד הגידולים
של הכלב הצטמצם ב  70% -והכלב השני עם זאבת מצליח! לראשונה מזה שנים שאפה האדום ,הנפוח והכואב מרפא! ניסיתי מרשמים ,סטרואידים,
דיאטה ושום דבר לא עזר .ה RSO -מרפא את זאבת הכלב שלי ,אני יודע שזה יכול לעזור גם לבני אדם! "אשלי
“החתול שלי קיבל אורז  1/3- 1/4גרגר בגודל  2-3פעמים ביום כדי לטפל ולחמם את  UTIהכרונית שלו כאשר מספר סיבובים של נוזלים,
אנטיביוטיקה ותרופות לא יכלו גם להכניס אותו לתזונה גולמית והוא שלא חזר על זה .כמובן שלסרטן היית משתמש במינון גבוה יותר .באופן כללי
אני מנסה למצוא את המינון שלא נראה שהוא משפיע עליהם באופן דרסטי יותר מדי  -זה לא יזיק להם אף פעם אבל בעלים ישים לב לישנוניות,
בריחת שתן ,אולי קצת שיכרות .כמובן שבסרטן לא אכפת לך  -רק תעבידי אותם במהירות האפשרית למינונים גבוהים יותר בהדרגה.
זה נועד ל"תחזוקה "  -למשל לכלב שלי שהורחקה עין מגלאוקומה (ועושה מצויין) יש סיכון שהעין השנייה שלה תעבור גלאוקומה אז אני מנתה
אותה לפחות פעמיים ביום עם קצת שמן ומצאתי טוב מנה שאינה גורמת לבריחת שתן וכו 'אך היא עדיין מקבלת את השמן שלה .נתתי לה לקחת יותר
לפני העיניים כאב .אני באמת מרגיש שהשמן עזר לה יותר מתרופות נגד כאבים רגילות גם לאחר היום  -ביום הראשון או יומיים היו לה  1-2מנות
של תרופות נגד כאבים וטרינר ואז הלכתי ל RSO -בלבד ,ביום שאחרי הניתוח היא כבר רצתה לשחק שוב כדור והייתה ילדה מאושרת .קלואי
למעשה תלקק את ה RSO -מהאצבע שלי  -בניגוד לחתול שלי ששונא את זה .חחח (…)
אני לא מוצא ש RSO -גורם לחרדה אצל בעלי חיים  -ניתן להבחין ברגישות לאור במינונים גבוהים יותר.
אפילו השתמשתי ב RSO -על החמוס שלי  -הוא היה זקן מאוד והתעורר יום אחד שפתאום הוא היה מאוד חלש ,אולי היה לו שבץ .נתתי לו מינונים
זעירים של  RSOעד היום רק כדי להשאיר אותו ישן  -באותו ערב הוא נראה כאילו הוא מתעורר  -מניד בראש ומתנהג כמו הכלבים שלי כשהם
אוכלים קנאביס ,פשוט השארתי אותו ישן הבנתי מה הגוף שלו הולך לעשות תעשה לפחות שהוא לא סובל מכאבים או סבל  -היה לי חצי מושג שהוא
יתעורר בסדר -לצערי הוא נפטר אבל איכות חייו עד אותו יום אחרון הייתה מצוינת אז אני מרגיש שה RSO -נתן לו את היום האחרון הטוב ביותר
אפשרי .אני יודע שהוא לא סובל מכאבים והוא ישן מאוד בשקט ואני יודע שזה לא היה יותר מדי  RSOכיוון שהוא קיבל מינון בבוקר ובתחילת אחר
הצהריים ואז שום דבר ובדקתי אותו מאוחר מאוד באותו ערב הוא פשוט ישן  -הוא יכול להתעורר אבל הוא רק רצה לישון" .
וויטני  -איכות החיים הטובה ביותר עד הסוף ,זה מה שחשוב מאוד גם כאשר מדובר בשמן .תודה לך ,ג'יי.בי
"אתמול קלואי ,נקבת העילוי שלי ,בת  8שנים ,מעוקרת ,אובחנה כחולה בגלאוקומה בעין אחת .הלחץ היה גבוה מאוד בעין אחת והיא עלולה להיות
עיוורת בה לצמיתות .עשינו טיפול דחוף עם נוזלים  IVומניטול והיא מטופלת בכמה תרופות .הלחץ ירד מעט אבל לא הרבה ,והיא לא נהנית
מההסתגלות לחיים עיוורים כרגע .אני רוצה להתייחס אליה עם ה RSO -מכיוון שזה היה מדהים לכאבי שלי ואני ,ואני באמת מאמין בשמן
והסיפורים שאנשים מספרים כאן מדהימים .אני לא רוצה שלקלואי יקבל גלאוקומה בעין השנייה ואני רוצה לרפא כל מה שאני יכול בעין הפגועה .אני
מבין שהרבה מאוד חיות מחמד נעזרו בשמן ואני אשמח מאוד אם קלואי תוכל לשחזר את הראייה שלה או אפילו קצת ראייה בעין המושפעת  ...תודה
על כל עזרה או עצה!
וויטני ,פשוט העלו אותה על השמן .חלק מהשמנים טובים יותר לגלאוקומה מאחרים .הדרך הקלה ביותר לגלות עד כמה זה יכול להיות יעיל היא
ליטול מנה ולצפות בעיניים שלך בבוקר .אם הם נקיים ,חפשו זן אחר או שילוב של זנים ,אם יש לכם הרבה דברים לנקות עליהם ,סביר להניח שזה זן
טוב להורדת לחץ תוך עיני .איחוליםJB ,
“תודה  ! JBאתמול חשבתי שאנחנו מתקדמים בצורה מדהימה ,העין צלולה (שלפתי מהם כל היום) והתלמיד לא הורחב לגמרי ולמרות שהוא לא
תואם את האישון של העין השנייה חשבתי שהוא מגיב לאור ,אבל הבוקר שוב נראה מעונן .אולי באור הבהיר כמו אתמול זה ייראה טוב יותר  ...כמה
וכמה פעמים אתה ממליץ לי למנות אותה? עד כה עשיתי מינון קטן מאוד של אפונה ,היא רק בת  30וזה נראה משפיע עליה ,הכלבים האלה תמיד
אהבו לאכול גבעולים ועלים או מקקים ,לקבל את העשן וכו 'כדי שאוכל לדעת מתי היא מושפעת גם מהשמן ונראה שזה קצת משפיע עליה אם היא
אכלה גבעולים ,אבל זה לא מדאיג אותי ,אבל אני די מרגיש שזה אומר שזה "עובד" .וויטני
 וויטני ,הייתי נותן לה אותו עם משהו טוב פעמיים-שלוש ביום .ככל שאתה נכנס אליה יותר ויותר מהר ,כך ייטב .אפילו היא נאלצה לישון יום אויומיים ,למי אכפת .תרדמת מועטה קנבוס לא יכולה להזיקJB .
"נשמע לי טוב! אני אעשה זאת היום .גם היא הייתה די מזעזעת אתמול .תודה על התגובה המהירה כל כך  ” !JBוויטני
"הכלב שלי אכל אתמול חלק מצמח כי הוא ידע שזה יעזור לבטן שלו אחרי שהוא קיבל שאריות שומן בארוחת עוף ואכל חבורה ממנו היא התקדמה
הרבה ולאחר מכן עלתה ואז נחה בנוחות .נחשו מה היה בהקפה שלה  -עלי סיר .כלב חכם " .דונה
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"היי  ,JBאני כן נותן את ה RSO -לסוסים שלי .למעשה ,היה לי פחד בשבוע שעבר עם הסוס שלי שהיה חולה ,נתתי לו בערך  1/3גרם משמן ה-
 ISOשלנו והוא היה כל כך נדהם !! הוא היה מורדם .אז  ...זה עובד על סוסים ואם  1/3גרם זה מרגיע על סוס ,דמיינו את תכונות הריפוי .לקח לו
ברׁש
בערך  24שעות להיפטר מההשפעות .קיצרתי את המינון הפומי שלו לכמעט גרגר אורז לצורך תחזוקה " .אַ ָ
"תחשוב שזה היה בשנות ה  70-של ה FDA -דיווחו לראשונה על קנאביס שהורגים תאים סרטניים  ...כל מה שאני יודע הוא שסרטן הקיבה של
החתול שלי נראה נעלם ,היא עכשיו אוכלת טוב ,משמינה ומתרוצצת כמו חתלתול חדש  "...טוני
"אני נותנת לחתול שלי ,בן  ,19קנאביס נטול דקרבוקסיליזציה מאז דצמבר  .2011היא הייתה רדומה מאוד ,קקי נזלת ,סימנים של סניליות של
חתולים  ...מכר שעבד אצל וטרינר הציע לי לתת לה  1/4אספירין ... t metamucil 4 /1 ,עשו את זה במשך כמה ימים ואז החלטתי לנסות את
הקנאביס  ...אני מפזר כמות קטנה במזון הרטוב שלה כל כמה ימים  ...היא עדיין איתנו !!! ” לורי
" , JBהכנו לה מספר קבוצות מכיוון שאנו מכינים לה מנה חדשה כל חודשיים ,מכיוון שהיא לוקחת  1סמ"ק ליום .השתמשנו בשני זנים שונים .כרגע
היא משתמשת באותה אצווה שריפאה את סרטן החתול שלי " .צ'ארלי
"אני חייב להודות לך .החתול האהוב שלי מזה  14שנים אובחן ב  1-ביוני כחולה בקרצינומה של תאי קשקש .ריפאתי אותו עם ה RSO -בשבוע
אחד! הווטרינר אומר שזה פלא .החזרתי אותו אליו ב  8 -ביוני והוא שאל אותי אם זה אותו החתול ,כי הגידול בפה שלו כמעט נעלם והוא ציפה לגמרי
שאחזור כדי שיוריד אותו .עכשיו הוא כמעט התאושש לגמרי .אני אוהב אותו מאוד והייתי חייב להודות לך על השיתוף כיצד להכין את התרופה כראוי
בחינם! ”
“החתול שלי אובחן כחולה בסוג של סרטן 'צמיחה מהירה ,אגרסיבית ,בלתי ניתנת לטיפול ,שאינו ניתן לשיתוף' ביוני האחרון ,קרצינומה של תאי
קשקש במחיצה שלו ,שהיא מכוערת ככל שזה נשמע .הוא קיבל  1-3חודשים לכל היותר ,והווטרינר שלי הציע בעדינות 'לשחרר אותו' .בכיתי,
חשבתי על זה והחלטתי שאני פשוט לא יכול לראות אותו מת .נכנסתי לאינטרנט וגיליתי שיש הרבה מאוד תרופות לסרטן .התחיל לתת לו מספר
תוספי מזון וכו ' .הוא הסתדר ,אבל הסרטן עדיין גדל ומשפיע על נשימתו .הגידול התחיל סוף סוף לצמוח לצד השני של האף שלו ,ובדצמבר הוא החל
לרדת .חשבתי ,אוקיי ,הגיע הזמן.
ואז גיליתי קנאביס וכיצד הוא יכול להרוג סרטן .סיפור ארוך ,טד לוקח את ה RSO -מאז דצמבר .זה היה קצת מצב בהתחלה לקבל מנה זעירה נכונה,
כי הוא חתול .והרבה יותר קטן מאדם .הוא ישן הרבה יותר טוב ,הנשימה שלו טובה יותר כשהוא ישן ,התיאבון שלו חזר ,אם כי לא למה שהיה פעם.
כל זה מסע בעיצומו ואני לא יודע איך זה ייגמר.
עם זאת ,נראה שהגידול משתטח ,אם כי איטי מאוד .אני חושב שאם זה לא היה סרטן כל כך מגעיל ,הוא כנראה היה נרפא לפני חודשים .הווטרינר
שלי שמח ומתרשם מהמצבו .אז אני פשוט לוקח את זה מיום ליום ושמח שרוב הימים האלה נראים ימים טובים .תאריך התפוגה המקסימלי שלו היה
בספטמבר האחרון אז הוא מסתדר " .אן-מארי ליידל
"יש!!!! גם לי יש חתלתול קנאביס .שמן קנאביס ברמה גבוהה חסך ממני צורך להוציא  4800דולר לטרינרים לקצב  ...כלומר  ...לעשות ניתוח באוזן
החתול שלי כדי להסיר גידול .הוורי לחיתולי קנאביס  nלכלבים! ” LinZy
"חומר  RSOהציל חיי כלב  40ק"ג-שמן מופק באתיל זהה אחרת ל RSO -המשמש להצלת הכלב שלי ששתה את ההקפאה של השכן .הווטרינר
אמר בטלפון כי היא סיימה מאוחר מדי ,וככל הנראה לא תשרוד את הנסיעה של  40דקות בהרדמה ,והמליצו לי להרגיש בנוח.
בן זוגי הנאמן הקציף בפה ,קיבל התקפים תכופים ,התחמם יתר על המידה והגרון כל כך נפוח עד שבקושי נושם ,ירד פנימה ויצא מההכרה - .בהחלט
גוסס ,אין שאלה.
בניסיון להקל על המעבר שלה מהעולם הזה ,חיממתי  1/2גרם שמן לתוך כפית חמאה וממש תקעתי אותו בגרון באצבע שלי ,דחפתי פתח בגרונה
הנפוח .תוך עשר דקות היא כבר לא הקציפה מהפה ,החום שלה נשבר ,היא נשמה כרגיל ,כל העוויתות וההתקפים נפסקו.
היא שתתה מים בשקיקה ,ואז שכבה לישון במשך  12שעות והתעוררה במצב מושלם לכאורה ,רצה ומשחקת תוך דקות מרגע הערות .סיפרתי
לווטרינר שלי וביקשתי ממנה לפרסם את האירוע במקרה חקר ,והיא סירבה וטענה שקנאביס רעיל לכלבים! " אלן
"אנו משתמשים בו בצ'יוואווה בת ה  14-שלנו שיש לה התקפים .לפני כמה חודשים חשבנו שהיא לא תחזיק מעמד זמן רב ,אז חשבתי למה לא לנסות
שמן? תוך יום היא הייתה כמו כלב חדש לגמרי! היא אכלה טוב יותר והרגישה קריזה ורצונה לשחק! החומר הזה באמת עובד להרבה דברים! ” מינדי
"קיבלנו גור שנרמס על ידי אדם גדול מאוד .היא צעצוע של צ'יוואווה ,היה לה מסכת ארבעה על ארבעה סנטימטרים שכיסתה את כל החצי התחתון
שלה .היא נהייתה ממש גרועה והתחילה להתקרר ,אז החלטתי שניסיון הדמעות לא יכול לפגוע בה יותר מדי.
כשרקתי אותה לראשונה ,היא בקושי הצליחה להזיז את ראשה .עם זאת ,אני מאוד שמח לספר לך שאחרי שבוע של דמעות שלוש פעמים ביום ,היא
כוורת קטנה שמחה ,בריאה ויפה .תודה לריק וג'יי.בי שחשפו אותנו לאמת .אשתי ואני מאמינים שהדמעות הצילו אותה.
בואו לא נשכח כי מינתי צעצוע צ'יוואווה שעולה פחות מקילו עם גרם  RSO, 3פעמים ביום .זה  3גרם ביום לגור ששקל פחות מקילוגרם ,והיה ליד
דלת המוות בשל דריכה על ידי ילד שמשקלו מעל  300ק"ג .אם הקנאביס אכן היה רעיל ,קיימאנה עדיין לא הייתה איתנו ,רצה בטירוף וקפצה לעשן
גראס ".
"מסר לילדנו אז בן  13כדי לעזור לה עם דלקת פרקים ברגליים ובירכיים האחוריות  ...הפתעה ,קיבלנו גם לא רק כלב קפיצי אלא גם  4גורים .בשום
אופן היא לא הייתה יכולה להיות עדיין עם ליטר ,וכולם בריאים והולכים מצוין! אוהב  ” !RSOג'ולי
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"לכלב שלי הייתה בעיה בעור (פריחה שגרמה לו לקרוע את הפרווה) ודלקת אוזניים שחוזרת על עצמה .לא היה לי  RSOאבל נתתי לו תמיסה שחבר
שלי הכין .פרוותו גדלה לאחור ודלקת האוזניים התבהרה .אם התמיסה עובדת כל כך טוב ,אני חושב שעם ה RSO -אוכל לרפא אותו לגמרי .אז
הייתי אומר שכן RSO ,יעבוד על סרטן של כלב ,כמו גם על בני אדם .תברך אותך ריק וגם אתה ,ג'יי.בי " .בט
תודה לך בט .החשיבה שלך הגיונית ונכונה .לבעלי חיים יש חילוף חומרים מהיר יותר ,ולכן השמן מרפא אותם הרבה יותר מהר מאשר הוא מרפא בני
אדם .תענוג לרפא בעלי חיים בעזרת השמן ,הם אוהבים לקחת אותוJB .
"אני משתמש בו על הכלבים שלי .רק קצת פחות ממה שהיינו עושים .יש לי ילד בן  12שנדרס והיה צריך להסיר את הירך .לא הוחלף  ...הוסר! 4
שבועות ב ...
אין צלקת מהניתוח ,הליכה ,עדיין עם צליעה אבל מסתדרת מצוין והשתמשתי בשמן במקום תרופות נגד כאבים  ...זה עבד מצוין! ( )...יש לי רוטי בן
 9שיש לו תולעי לב ,אלרגיות איומות ,אנרגיה נמוכה מאוד ומאבד את שערו בזנבו .התחילו אותו על זה היום  ...רק הציל צ'יוואווה בת  10שיש לה 3
גידולים ואני יודע שזה יתקן אותה ממש !!! "דולי דורבין
"ביסקוויטים לכלבי  RSO OILועם משחה אקטואלית על הפצעים הסרטניים ברגלה זה היה בגודל  1/2של שטר דולר .היא התחילה לבכות כשהיא
קמה והרעידות שלה היו רעות .ידעתי ש RSO -יעבוד  ...למחרת היא קמה בלי לבכות ולרעוד והיא התרוצצה בחצר כמה ימים לאחר מכן עם החבר
הקטן שלה נאגט ,טרייר חולדות .זה היה לפני  6חודשים .היא כמו כלב בן  6עכשיו ,לא  12שנים .זהו אחד מכל כך הרבה סיפורים שראיתי בשנתיים
האחרונות.
הסיפור שלי הרבה יותר ארוך  RSO ...הציל את חיי .אין יותר אופיאטים .ומעט מאוד כאב ברוב הפעמים .תודה לך ריק סימפסון  ...שלום לך ” .רון
יאנגבלוד
ש :חברים יקרים ,מקווה שזה ימצא אותך טוב .אני נותן לכלב שלי בן  40 ,8ק"ג RSO ,בגידולים הגדלים בצד ימין של גופו .היום הוא יום הטיפול
הראשון שלו והוא נדפק וישן .נתתי לו בערך כמות גרגר אורז .האם זה יותר מדי? לכמה זמן ותדירות היית ממליץ
אני נותן לו שמן? אני בעצמי על השמן .ככל שעובר הזמן אני מתרגל יותר ויותר ל"גבוה " .אני חייב לעבור ניתוח בחודש הבא ואני מתכוון להשתמש
ב RSO -לכאבים ולהחלמה שלי .אם אני יכול לעבוד את זה ,אני אהיה על זה למשך שארית חיי .ברכות ~ תודה רבה
א .קתרין ,הייתי דוחה את הניתוח אם בכלל אפשרי עד שתאכל נגיד  180גרם מהשמן בגרם ביום ביום (או יותר) בשלוש מנות .תן לכלב חצי מזה אם
אתה חושב שהוא לא מרגיש בנוח עם מה שהוא קיבל עכשיו .שינה היא חלק מתהליך ההחלמה ,אין מה לדאוג וזה סימן שהשמן מרגיע ,וזה מה שאתה
רוצה .כמה שיותר חזק ומרגיע ,יותר טוב .איחוליםJB ,
"שולחת לך על העדכון של הכלב שלי שאובחן כסובל מסרטן עצם 1 .ביוני עברו שבעה חודשים ,צילומי רנטגן אחרונים לא מראים התפשטות
לריאות .הם אכן מצאו שבירה שלמה ליד אתר הגידול ברגל ,הם לא יודעים מה לעשות מזה .בדרך כלל הכלבים האלה שיש להם הפסקה ,אתה צריך
לשים אותם .הם הגיעו למסקנה כי החליטות החודשיות של התרופה הנקראת  Zometaשומרות על שלמותה כך שימשיכו אותה בניסוי בעוד שהיא
תקבל חליטות של  Zometaחודשיות .אבל אין סרטן התפשטות והם לא יכולים לאסוף את הגידול שהיה שם לפני  7חודשים .רק חשבתי שתרצה
לדעת .סרטן אגרסיבי זה בדרך כלל לוקח את חיי הכלב בתוך  4-6חודשים מיום האבחנה .הנה היא 7 ,חודשים ,ללא התפשטות סרטן .שבר שלם אך
עדיין הולך כאילו כלום אינו כשורה ” .לינדה
“לאחר  9שבועות סרטן העור של הכלב שלי נעלם לגמרי !! מינון תחזוקה כעת למבחן החיים .מה שאני מרגיש שעכשיו לא רק יהיה לו נוח יותר,
אלא גם חיים ארוכים יותר .ברכות ” )-; > !! RS & JBגובלין
“לכלב שלי היו  3שבועות לחיות .גידולי תאים המוניים בכל גופו הפיטבול הגזעני  ...לאחר  3שבועות הגידולים מתכווצים על ה .ISO/RSO -אני
נשבע .הוא השתן לעצמו כמה פעמים שיכור ,אבל ידעתי שזה לטובה .הוא עדיין על זה .גם כשהם ייעלמו אני עדיין הולך להפוך אותו לתרופה שלו.
אוהב אותך ,ג'יי.בי וריק " .בוקג '
"נתתי לבור שלי בן ה  14-את השמן כבר  4שבועות בגלל סרטן .לפעמים היא קצת מתעוותת ושיכורה כשאני נותנת לה יותר מדי ,אבל כשהעומס
הולך ומתמעט ,היא ישנה כמו גור .היא סירבה לקחת תרופות לוטרינר אז קיבלנו מעט שמן במקום .עדיין ימים מוקדמים אבל אני רושם את
ההתקדמות שלה .לקח לה כשבוע להתרגל לשמן ולפתח שוב תיאבון .אני מקנא ,כיוון שאנחנו יכולים בשלב זה להרשות לעצמנו רק את השמן .אוהב
את הסיפורים היפים של כולם! ” ג'נין
"ראיתי את ההשפעות ממקור ראשון של כלב שלוקח  ... RSOבימים הראשונים רובי (כלב בן  )12היה חולה ומנער קצת ,סימפטומים מדאיגים אם
אתה סקפטי בנושא אבל אני יכול להבטיח אתה חודש בטיפול והכלב מקפץ מלא חיים רץ במדרגות קופץ על המיטה והכיסאות מלא באנרגיה כל הזמן
שוב שובב .העיניים היו פעם מימיות ובעלות כיסוי אפור עכשיו הן לגמרי חזרה לשגרה .לרובי הייתה גידול די גדול בחלק הפנימי של הרגל שלה שם
כבר שנים ועכשיו אחרי שאכלה שמן היא כמעט נפלה !!!
תודה לריק סימפסון  xxxברך את השמן הזה ,זה באמת עובד ,למה אין המלצות להגיד שזה לא  ” ?..ברט
"היום הוא יום  3לטיפול בכלב שלי עם ( RSOשמן ריק סימפסון) שהוא תרכובת קנאביס לטיפול תרופתי במחלות קשות רבות .היא בת  13ולפני כ
 7חודשים ,היא קיבלה משהו שגרם לה נזילות קיצונית ,ריר גדול וכמה ימים היא הייתה רדומה .חיפשתי את זה באינטרנט ,אמרתי "שיעול מלונה אוכלבים קרים" אז קיבלתי כאן אנטיביוטיקה והתחלתי אותה בקורס .לא עזר בכלל ,אז לקחנו אותה לוטרינר.
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כמובן ,הם רצו לבצע עבודת דם ,צילומי רנטגן והקרנת ריר .בסביבות  500בחשבונות הווטרינר ,סירבתי אז התחלנו אותה באנטיביוטיקה רחבה שגם
היא לא נגעה בה תוך חודש .לקח אותה חזרה וקיבלתי עוד שתי אנטיביוטיקה חזקה יותר ,הלכתי עליהן חודש בחודש דתי .גם זה לא נגע!
אז אז הווטרינר ניסה תרופה נגד קוטלי פטריות  ...עדיין לא נגע במחלתה !! קשה לקבוע מה מוצדק בהוצאה על כלב בן  ... 13אז הפסקתי את כל
התרופות לפני כחודש כדי לתת לגופה להתאושש והתחלתי אותה ב RSO -רק לפני  3ימים ,בסך הכל  6טיפולים והיא כלב חדש לגמרי!
בלי נזלת ,בלי שיעול ,יש לה את המנזקים ובכלל ראינו שיפור ניכר .לא ייאמן באמת .מניסיוני האישי ,אני יכול להעיד כי מדובר בתרופה
סוריאליסטית מדהימה .תודה מעומק ליבי! " הישרדות
"הכלב שלי הוא רועה בלגי בן  . 13לפני כמה שנים הופיע גוש קטן בצד שלו .לפתע זה התחיל לצמוח בקצב מדאיג לפני כמה חודשים .למרבה הצער
הוא אובחן כחולה בסרטן  ...ולא רק הגוש היחיד .בבדיקה היו לו הרבה .היו לו גם בעיות אחרות  ...בעיקר דלקת פרקים ודיספזיה בירך .ניתוח לא
היה אופציה שכן היה ספק אם ישרוד את החומר המרדים .לא יכולתי לסבול לצפות בו סובל  ...הוא בקושי הצליח ללכת והפסיק לאכול .החלטתי
לנסות לתת לו שמן קנאביס כניסיון אחרון לעזור לו .אני ובן זוגי נתנו לו כמות זעירה (בערך בגודל גרגר אורז) על עוגיה .זה ממש השפיע עליו ...
הוא היה לא יציב על הרגליים וישן שעות.
שיפרנו את המינון בימים הקרובים ושמנו לב שתאבו השתפר מיד .הוא גם החל לנוע בקלות רבה יותר והיחס שלו היה בהיר בהרבה .עם התקדמות
הימים הגדלנו לאט את המינון שלו .עברו  3שבועות ואני כמעט לא מזהה אותו כאותו כלב .הוא שמח! מכשכש בזנבו ,שובב ,אוכל ,והכי טוב הגידול
הוא חצי מהגודל שהיה לפני שהתחלנו בשמן !!!! אני אמשיך את הטיפול שלו (יש לנו מזל גדול כדי שנוכל לספק שמן משלנו) ואעדכן אותך .אני
מצפה לראות את הגידולים האלה נעלמים לגמרי !!!!!!!! ” ג'וזי
"יש לי שכן שהסיר בהצלחה גידולים בכלבו תוך חודש על ידי האכלת התרופה לה .תמשיכו כן ומינונים קטנים מאוד ,כפי שריק הצהיר כי חילוף
החומרים שלהם גבוה מאוד כך שהם משתפרים הרבה יותר מהר מאיתנו " .קובי
"ריפאתי את החמוס שלנו מאינסולינומה שנוצר סרטן הלבלב .תתחיל להציץ' ,המשפחה הפרוותית' שלך זקוקה לך .הנה פרח במהלך הטיפול שלה,
היא קצת משופעת כאן ומוכנה לשינה רגועה  ” !..המפי
"כן ,ריפאתי את החתול שלי מסרטן ביוני ,כשהוטרינר אמר להניח אותו .רק האכילו אותו בשמן ,ותוך  10ימים הגידול הקטלני נעלם! הווטרינר אמר
שזה פלא! " צ'ארלי
"ברוך השם  JBוריק סימפסון על הנאמנות שלך לאנשים שהכי זקוקים לך .אני אכין לבד כשאוכל לעזור לאנשים שאני מכיר שצריכים את זה
נואשות .הבת שלי עשתה מעט מגימור בגידול על הכלב שלה .ארבעה ימי שימוש היא אמרה שזה נראה כאילו הוא עומד ליפול .אני עדיין מחכה
לתוצאות סופיות .אלוהים לפני כימיסט! ” גרג

איכות החיים
האם שמן קנבוס יכול לשפר את תוחלת החיים?
"אם כולנו היינו לוקחים מנות קטנות של שמן קנבוס באופן קבוע ,אני משוכנע בתוקף שנחיה יותר זמן ונהיה הרבה יותר בריאים .תוחלת חיים ארוכה
יותר תועיל מאוד לאנושות ,שכן היא תאפשר למי שיש לו כישרונות נפלאים להשיג הרבה יותר .לעתים קרובות מדי בעולם של היום ,אדם פשוט
משתפר במה שהוא עושה והם סובלים מבעיות רפואיות שמסיימות את הקריירה שלו.
כולנו קיבלנו את החוויה הזו שנקראת חיים כדי להרחיב את היכולות והאופקים שלנו כדי שהמינים שלנו יוכלו להתפתח לרמה גבוהה יותר .בנוסף,
קיבלנו את הצמח הנפלא הזה לשמר ולהגן על גופנו מפני מחלות .אי אפשר בשבילי להבין שהמין האנושי יכול להתעלם עוד מפוטנציאל הריפוי של
הצמח הזה .כעת ,כשהאמת אודות כוחות הריפוי של קנבוס זמינה ,היינו קצת מתביישים בחובותינו כלפי עצמנו וגם כלפי יקירינו אם לא היינו דורשים
שימוש חופשי בתרופות אלה באופן מיידי.
אם אתה או מישהו אחר בכדור הארץ הזה רוצים לחיות זמן רב יותר במצב בריאותי מצוין כדי להשיג את הפוטנציאל המרבי שאנו מסוגלים לו ,אני
לא יכול לראות איך מישהו יכול להרגיש שיש לו את הזכות לכפות עלינו את רצונו או לנסות לאלץ כל אחד להימנע משימוש תרופתי בצמח זה.
מכיוון שהחיים אמורים להיות חיים ועכשיו מצאת דרך להימנע מכל הסבל המיותר ,אני מאחל לכולכם קיום ארוך ובריא מאוד.

בטח שמעת כל כך הרבה אנשים שאומרים לך" ,זה לא יכול לעבוד ,שום דבר לא יעזור .הרופא
אמר שאני אסבול מזה כל חיי " ...
מספר רב של מטופלים הגיעו אלי עם מצבים רפואיים שהרופאים שלהם לא הצליחו לטפל והם חשו שמצבם חסר סיכוי .לעתים קרובות ,לאנשים אין
אפילו אבחנה מה באמת לא בסדר איתם כיוון שבמציאות הרופאים לא יכלו לספק להם תשובה .רוב החולים האלה שסיפקתי להם שמן לא האמינו כי
קנבוס יכול לעזור למצבם עד שינסו את הטיפול .הייתי בקשר עם אלפי אנשים ,שהופתעו לחלוטין ממה שעשתה התרופה הזו למצבם .אם שמן קנבוס
אינו יכול לרפא את מצבך ,סביר להניח שתגלה כי שמן זה הוא ללא ספק השליטה הטובה ביותר שיש.
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רופאים אוהבים לספר לנו שמחלות ומצבים רבים הם חשוכי מרפא ,אך תרופה זו לא מקדישה תשומת לב לחוות דעתם של רופאים ולעתים קרובות
היא עושה מה שנחשב לנסים רפואיים .אם יש לך בעיה רפואית ,נסה את השמן ויש סיכוי טוב שתראה את הניסים שהוא יכול לייצר לעצמך.

האם זה הגיוני לא לספק לאנשים תרופות המבוססות על קנבוס?
זה ממש לא הגיוני לאסור שימוש תרופתי בקנבוס לציבור ובמציאות ,לאף אחד אין זכות לעשות דבר כזה .הסיבה היחידה שהקנבוס היה אסור אי פעם
מלכתחילה הייתה העובדה שהוא מהווה סכנה ממשית להרבה חששות כספיים גדולים .הגבלת השימוש הרפואי של הצמח המרפא ביותר על פני כדור
הארץ לאלו המאכלסים את הפלנטה הזו יכולה להיקרא רק כפשע נגד האנושות .נראה כי כרגע ממשלות עדיין מוכנות לתת לחבריהם העשירים
המחזיקים בחברות התרופות את דרכם ,אך בסופו של דבר הם לא יוכלו להחזיק את האמת בנוגע לתרופה זו.
כאשר קנב יחזור לרפואה המיינסטרים ,הוא יהרוס את כל השחיתות שעמדה אי פעם נגד השימוש הרפואי החופשי שלה .צמח זה זוכה להכרה מהירה
שוב כצמח הריפוי הגדול ביותר הקיים ותרופות המיוצרות ממנו ישנו את פני הרפואה לנצח .בקרוב הציבור ידחה את הכימיקלים והרעלים שאנו
מכנים כיום תרופות והם ידרשו להשתמש בחומר טבעי זה ,כדי שיוכלו לרפא את עצמם בצורה הגיונית.

האם אתה חושב שאנשי אכיפת החוק אינם מבינים שבמוקדם או במאוחר הם עשויים להזדקק
לעצמם לתרופה זו?
אנשים רבים באכיפת החוק בהחלט יודעים שתרופת קנבוס עובדת וכולם צריכים להבין שאין להם זכות להפריע לשימוש התרופתי שלה .למעשה,
סיפקתי את התרופה למספר לא מבוטל מאלו המשרתים את החברה שלנו בעצמי .קציני  RCMPאף שלחו אלי מטופלים לטיפול ,שמתו מסרטן
סופני ,כך שקצינים רבים מודעים לכך שהחומר הטבעי הזה פועל .המשטרה אינה שונה מאיתנו בכל הנוגע למחלות ,גם הם מפחדים מסרטן וממצבים
חמורים אחרים.
ובכל זאת נראה שהמשטרה מתקשה מאוד להסיר את הראש מכך שמדיניות הממשלה שלנו כלפי תרופות קנבוס הורגת גם אותם וגם את משפחותיהם.
רוב השוטרים מנסים לסלק את העוולות שלהם בפשיטות שהם מבצעים נגד אלה שמשתמשים בתרופות קנבוס באמרו שהם פשוט עושים את עבודתם.
אבל זה אותו קו שבו השתמשו אלה שעבדו במחנות ההשמדה של היטלר וזה לא הצדיק את התנהגותם אז ,וגם לא מצדיק את התנהגות כוחות
המשטרה כיום.
הגיע הזמן שהמשטרה תתעורר למציאות של מה שהיא עושה .האם שוטרים חושבים שזה לא נכון שהציבור יגדל את הצמח המרפא ביותר על כדור
הארץ כדי לייצר את התרופה הזו? או שמא הם עצמם לא היו מחפשים את השמן הזה אם היה להם אדם אהוב שמת ומת זקוק לטיפול? אני מצפה שכן,
אז אולי הגיע הזמן שהמשטרה תתחיל להפנות את רוביהם לעבריינים האמיתיים.
מניעת השימוש בתרופות קנבוס לציבור היא פשע והמשטרה חייבת להפסיק לאכוף חוקים שהותקנו נגד השימוש בקנבוס לצרכים רפואיים .קנבוס
הוא פשוט צמח ריפוי לא מזיק טבעי .אז איך המשטרה או כל אחד אחר יחשוב שיש להם את הזכות לשלול ממישהו הסובל מבעיה רפואית חמורה את
אישור השימוש החופשי בחומר זה? ”ריק סימפסון ,קנבוס :הצמח הרפואי ביותר

מדוע קוראים לזה ?RSO
"ריק לא התחיל לקרוא לזה  , RSOאחרים עשו זאת .זה מונח טוב ,מכיוון שהוא מוביל אנשים למידע של ריק על שיטות וחומרים .ריק מודאג בצדק
מאנשים שמתקשרים לשמן שאינו מיוצר בשיטותיו וממליצים על תכונות חומר התחלתיות פיניקס דמעות או  .RSOהוא יודע מה עבד בניסיונו הרב
בטיפול בחולים ,והוא רוצה לוודא שאנשים חולים מאוד מקבלים את מה שהוא יודע עובד ,ולא משהו ש"יכול להיות טוב "עם אותו שם  "...מתיו
"ללא ריק והסרטון שלו לא הייתי יודע שהוא מרפא סרטן  ...למרות שאני משתמש וגדל במשך כ  27-שנים לא ידעתי שיש בו את התכונות האלה ...
עכשיו אני עושה בזכות ריק סימפסון .. .ובלי העזות והכנות שלו כולנו היינו חיים בחושך לגבי זה  ...מסיבה זו אני חושב ש RSO -הוא שם טוב
לשמן  ...אבל  RSOחייב להיעשות לפי הוראות  ... RSלא קצת ריח של רעיון מה הכי טוב  ...אם זה לא נשבר  -אל תתקן את זה " .פיטר
"ג'ק הרר התחיל לקרוא לזה שמן ריק סימפסון או  . RSOריק לא רצה לקרוא לזה כך ולקח קצת זמן לשכנע אותו שזה בעצם רעיון טוב .הטריק הוא
שיש הרבה שמני קנבוס/קנאביס ויש הרבה דרכים לייצר שמן או תמצית וחולים רבים הונו לרכוש שמנים או תמציות באיכות ירודה.
 RSOמיוצר בשיטה ספציפית ,מחומרים ספציפיים ,ובאופן ספציפי ,ולכן צריך לקרוא לזה מה שהוא  RSO. RSO -אינו ( BHOשמן דבש
בוטאן) RSO ,הוא  decarboxylatedוחזק מאוד ומרגיע .ה RSO -הטוב ביותר הוא  THC, 1-2% CBD 95-98%וחזק במיוחד ומרגיע .רוב
סוגי המיצוי האחרים פשוט לא ייצרו שמן שהוא  decarboxylatedוכל כך חזק ודורש הרבה עבודה נוספת .בדרך כלל אנו מעבדים כמויות גדולות
של קנאביס והשיטה של ריק מאוד יעילה ויעילה לעיבוד כמויות גדולות של קנאביס .אתה יכול לעבד קילו קנאביס ולייצר את השמן תוך פחות
משעתיים ,באמצעות ציוד שקל למצוא אותו ברוב חלקי העולם .הנקודה היא להפוך את התרופה כמה שיותר מהר כדי שהמטופל לא יצטרך לחכות" .

JB
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“לא אכפת לי איך קוראים לזה !!! בבקשה תקרא לזה איך שאתה רוצה אבל אל תטיל אשפה של אדם כמו ריק שהציל אלפי נפשות ונתן את כל חייו
להפיץ את הבשורה .זה פשוט לא בסדר !! ” דונה
"אני קורא לזה" שמן קנבוס "כל הזמן ,כי זה מה שזה ,זה במילון ,רק עוד מילה על קנאביס .זהו מונח מיושן ,אך לא פחות מכך מונח נכון .כולנו
יודעים על מה הוא מדבר " .דיון
"הקסם הוא בראש הכדוריות של הטריקומה .בשום מקום אחר ה THC -אינו קיים על הצמח .הצמח מייצר את ה THC -כדי להגן על חלקי הרבייה
שלו .ככל שאתה מתקרב לחלקים האלה ,הניצנים ,כך הטריכומים יותר .לכן לניצנים יש את רוב התרופות הקיימות .זה מדע ,לא השערות .שוב תודה
לריק על ההשראה להכין את השמן הטוב ביותר שאני יכול .שמן ענבר שקוף יפה ” .טוני
"כמו תירס? כולנו חולקים על  .JBיותר זול יהיה נחמד אבל בחייך עכשיו ” .ריק
 ריק ,אם היו מגדלים קנאביס על אלפי דונמים של שדות ,כמה היית רוצה לשלם על זה?  20שקל לקילו? או פחות?אתה באמת צריך להתחיל לחשוב בהמון קנאביס ולא גרם .הביקוש לשמן יהיה כה גדול עד שלא ניתן יהיה לגדל את כל הצמח ב"חממות רפואיות
"בלבד .הזנים החזקים והמרגיעים ביותר יצטרכו לגדל על מיליוני דונמים ,ברחבי העולם.
למשל ,ברגע שהנשים באמת יבינו מה השמן יכול לעשות עם העור והקמטים ,הן ידרשו  20-30%מהשמן הטוב ביותר בכל מוצרי הקוסמטיקה שלהן
ופתאום יהיה ביקוש למיליוני טונות של השמן הטוב ביותר לקוסמטיקה בלבד .לאחר מכן הוסף עוד כמה מאות מיליוני טונות מהנפט לבתי החולים.
אתה צריך  5-8ק"ג ניצן יבש כדי לייצר קילו מהשמן .קילו אחד מהשמן ייצר  5קילו של מוצרי קוסמטיקה  -כלומר  100צנצנות עם  50גרם
מהמשחה/קרם/תחליב/שפתון/קרם פנים/שמפו .ומאה צנצנות של משחת קנבוס/קרמים/קרמים/שפתונים/קרמי פנים/שמפו זה כלום ,אתה יכול לוותר
על זה בקלות ביום ,תמיד תמצא מישהו שיכול להשתמש בהם.
אז שוב ,תתחיל לחשוב בטונות ,לא בגרמים .אני יודע שהמחירים הנוכחיים גבוהים בהרבה .אני לא מרוצה מהם ואני אעשה כל שביכולתי כדי לקבל
את המחיר של ניצן חיצוני יבש מהשדה לכ 10-20-דולר לקילו .כי המחיר הזה ייתן תעסוקה ועבודה טובה למיליוני חקלאים ברחבי העולם .וזה יביא
לשינוי חיובי מאוד בחיי כולנוJB .
"הרשה לי לסכם את רוב המתרחש סביב שמן ריק סימפסון .ההוראות אומרות לאנשים ל A, B, C -ו .D -אנשים קוראים אותם ושואלים  -אם אני
לא אעשה  B, Cו D -עדיין יעבדו? אם אני לא עושה  ,Bהאם  A, Cו D -עדיין יעבדו? אם לא אעשה  Cהאם  A, Bו D -יעבדו? מה אם לא
אעשה  ,Dהאם  A, Bו C -עדיין יעבדו? ומה אם אעשה את  A, B, Cו ,D -אחרת ,האם זה עדיין ייצר את הדבר האמיתי?
התשובה הכללית היא :לא ,זה לא יהיה .אם ברצונך להפיק את ה ,RSO -עקוב אחר ההוראות למילה .אם אתה רוצה לייצר משהו אחר ,עקוב אחר
הוראות אחרות .אך אנא אל תהיו אחראים עלינו כאשר אתם מייצרים שמן מסוג אחר והטיפול נכשל ומסתיים במוות מיותר של מטופל.
אם תעשה  A, B, Cו , D -השמן יעבוד בצורה הטובה ביותר .לכן ההנחיות נמצאות שם .אם לא ,זה לא יעבוד או אולי לא יעבוד .זה פשוט כמו זה,
לא?
מה היית רוצה לקבל באופן אישי אם היית צריך את התרופה? משהו שהוכיח שהוא עובד כל כך טוב או משהו אחר ,רק כדי שמי שייצר את השמן
יוכל להוכיח או להפריך את השערתו או את "השיטה" שלו? החיים שלך הם על הכף .אז היזהרו ,חשבו בעצמכם ,ולמדו ממי שהלכו בדרך הזו
לפניכם.
כל טוב .ג'ינדריך באייר "
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אנו מקווים שהספר הזה עזר לך.
עכשיו תורך לעזור לנו לעזור לאחרים.
יצירת ספר זה ושיתוף המידע היא עבודת אהבה .לרוע המזל ,אהבה לא
משלמת את החשבונות.
אנו פועלים לתרגם ספר זה ל  300-שפות נוספות ולכתוב עוד  10ספרים
שונים בנושא.
אנו סומכים על תמיכה באנשים כמוך בכדי לסייע בעלויות התרגום ,המחקר
וכו '.
אנא עזור כעת על ידי חזרה לאתר בכתובת http://www.hempcures.work
ולחיצה על כפתור התרומה באמצעות  PayPalלמטה ותרם את כל מה שאתה
מרגיש שזה שווה לך ולאהובים שלך.
לחלופין ,תוכל להשתמש ב PayPal -כדי לשלוח תרומה ישירות אל
 DONATE@HEMPCURES.WORKאו שתוכל לתרום באמצעות  BitCoinל:

1D379NRXNqHGLd1dkM56vqZHbkHnisfDJm

אנו מעריכים את תמיכתך ומאחלים לך ולאהוביך חיים בריאים ומאושרים
בהנפת קנבוס.
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