
 
 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

Ấn bản thứ nhất – Cho phiên bản tiếng Việt 

Trong bối cảnh các Chính Phủ đang lần lượt gỡ bỏ lệnh cấm cần sa, khả năng chữa 

trị bệnh  tật của  loài  thực vật này đang đặc biệt nhận được sự quan  tâm ngày càng 

nhiều của người dân khắp nơi trên thế giới. Cần sa y tế với khả năng chữa trị/ kiểm 

soát hầu như mọi chứng bệnh ở người và động vật có vú làm ngỡ ngàng tất cả chúng 

ta, kể cả những người đã canh tác và sử dụng loài cây này từ nhiều năm nay.  

Trên cơ sở những kiến thức đã học được từ các nước đã hợp pháp hóa cần sa, cũng 

như thực tế lâm sàng giúp đỡ/điều trị cho hàng trăm bệnh nhân Việt Nam trong thời 

gian gần 2 năm qua, chúng tôi làm chứng rằng những kết quả điều trị đạt được trong 

cuốn sách này đều là thật, tuy nhiên kết quả điều trị có thể thay đổi từ người này qua 

người khác. 

Nhóm Việt Growers đã được sự cho phép của tác giả Jindřich Bayer để dịch thuật 

cuốn sách này sang tiếng Việt. Dù đã rất nỗ lực cố gắng, nhưng có thể trong bản dịch 

vẫn còn một vài sai sót, chúng tôi mong có sự góp ý và sửa chữa để cuốn sách này 

được hoàn thiện hơn nữa trong lần tái bản kế tiếp.  

Phiên bản PDF của cuốn sách này là hoàn toàn miễn phí. Bản in của cuốn sách có 

thể được đặt mua tại địa chỉ: https://www.facebook.com/phacdoricksimpson    

Ủng hộ chúng tôi bằng cách mua sách in là cách tốt nhất để chúng tôi có thể tiếp 

tục cho ra mắt các cuốn sách và phim tài liệu giá trị khác về cần sa trong tương lai gần.  

Tháng 10, năm 2016 

Nhóm Việt Growers ‐ www.cannabisvietnam.org 



 
 

 

 

Tái bản lần 2 

Bản Quyền © Thuộc Về Jindřich Bayer, Đã Được Đăng Ký Ngày 08/6/2015 

Sách Đã Được Đăng Ký Bản Quyền. 

Jindřich Bayer là tác giả của cuốn sách này. Cuốn sách đã được đăng ký bản quyền về 

nội dung và thiết kế theo điều luật Act 1988. Tất cả các hình thức sao chép (photocopy, 

phát hành ebook, ghi hình hoặc những phương pháp sao chép khác) đều không được 

chấp nhận nếu không có sự đồng ý của tác giả Jindřich Bayer. 

Tôi muốn dành tặng những đóng góp của tôi trong cuốn sách này đến người bố và 

người mẹ đã quá cố của tôi, họ sẽ còn sống với chúng tôi đến hôm nay nếu như tôi có 

được những hiểu biết như bây giờ. Tôi chỉ hy vọng rằng những thông tin trong cuốn 

sách này sẽ giúp các gia đình khác có thể phòng chống lại những bệnh tật hiểm nghèo, 

tránh được cái kết giống như gia đình tôi đã gặp phải. 

Xin gửi lời cảm ơn tới những người sau đây đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình hoàn 

thiện và xuất bản cuốn sách này:  Jana Koplíková, Leah Killen,  Janet Sweeney,  Jenn 

Jackson, Rick Simpson cùng gia đình ông ấy, Christianne Laurette, Chris Harrigan, 

Marek Piňos, Martin Zeiner và rất nhiều người khác nữa. Tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn 

tới Lumír Hanuš và Raphael Mechoulam vì sự ủng hộ của họ cũng như khối lượng 

công việc khổng lồ mà họ đã làm trong lĩnh vực nghiên cứu cần sa và anandamide.  

Tôi  cũng  thành  thật  cảm  ơn  chị gái  tôi Dita Podhajská và  chồng  chị  ấy, Miroslav 

Podhajský cùng với hai đại gia đình Podhajský và Bayer.  

Jindřich Bayer, Ngày 08 tháng 6 năm 2015  

Mục đích của việc sưu tập những trích đoạn, ý tưởng và sáng kiến từ email và các cuộc 

hội thoại trên Facebook là để làm sáng tỏ hiện trạng thực tế của những kiến thức liên 

quan đến việc sử dụng dầu cần sa cũng như những chiết xuất khác như một loại thuốc 

chữa bệnh. Tất cả những thông tin được giới thiệu trong cuốn sách này đều hướng tới 

mục đích giáo dục, hướng dẫn chứ không hề có ý định khuyến khích việc sử dụng bừa 

bãi các chất ma  túy. Chúng  tôi  từ chối  trách nhiệm đối với những  trường hợp  lạm 

dụng thông tin trong cuốn sách này. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm liên quan tới 

kết quả cuối cùng của người bệnh sử dụng dầu cần sa để điều trị. Kết quả của việc 

điều trị với dầu cần sa có thể thay đổi từ người này qua người khác tùy vào thể trạng 

của mỗi người.  

Biên soạn và sưu tập tài liệu bởi Jindřich Bayer: www.hempcures.work  

Thiết kế và dàn trang bởi Vlasta Samohrdová & Jan Pospíšil. 

Sắp đặt in ấn bởi Marek Piňos. 
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Biên dịch bởi nhóm Việt Growers                    Trang 6 

1. PHÁC ĐỒ RICK SIMPSON 

ʺNgười sử dụng cần phải bắt đầu với một  liều  lượng rất nhỏ, kích  thước  tương 

đương ½ hạt gạo cỡ nhỏ. Mặc dù dầu cần sa không độc hại, nhưng liều lượng nhỏ luôn 

tốt hơn cho người mới bắt đầu điều trị. Ban đầu chỉ cần dùng liều lượng này 03 lần/ngày, 

tức là cứ cách nhau 8 giờ, sau đó tăng dần liều lượng lên gấp đôi sau mỗi 04 ngày. Bằng 

cách này, cơ thể của bệnh nhân sẽ quen dần với thuốc và có thể chịu được liều lượng 

lớn hơn. Nếu bệnh nhân nói rằng họ không cảm thấy có sự thay đổi nào hoặc chỉ cảm 

thấy sự thay đổi nhẹ thì đây là một dấu hiệu tốt.  

Bạn không bao giờ biết chắc chắn cơ thể của bệnh nhân sẽ phản ứng như thế nào với 

dầu cần sa, vì thế cần phải bắt đầu với một liều lượng rất nhỏ, sau đó tăng dần liều 

lượng lên gấp đôi sau mỗi bốn ngày cho tới khi bệnh nhân có thể hấp thu 01 gram dầu 

cần sa mỗi ngày, tức là 1/3 gram mỗi 08 giờ. Những bệnh nhân gặp phải khó khăn khi sử 

dụng dầu cần sa có thể sẽ cần nhiều thời gian hơn để đạt mức 01 gram mỗi ngày. Nhưng 

để có được kết quả tốt nhất, bệnh nhân nên tăng liều lượng lên nhanh nhất có thể.  

Đây là lời khuyên của Rick cho bệnh nhân sử dụng dầu cần sa để chữa bệnh, nếu cơ 

thể bệnh nhân hợp với thuốc và theo kịp phác đồ này thì chỉ sau ba tuần họ có thể ăn được 

1/3 gram mỗi 8h (tức khoảng 01 gram/ngày). Rất nhiều bệnh nhân đã làm được điều này, 

nhưng thông thường thì hầu hết bệnh nhân phải cần tới từ 04 – 05 tuần trước khi họ có 

thể ăn được 01 gram dầu cần sa mỗi ngày. Sau đó họ có thể giữ nguyên liều lượng này 

cho tới khi khỏi hẳn bệnh hoặc đến khi tình trạng bệnh đã trở lại trong tầm kiểm soát.  

Rick thường bảo quản dầu cần sa trong xi‐lanh nhựa không có mũi kim, thay vào 

đó xi‐lanh này có một nắp nhựa nhỏ để bệnh nhân có thể mở nắp mỗi lần sử dụng và 

đóng nắp lại để tránh những yếu tố bên ngoài môi trường có thể làm hư hại hoặc ảnh 

hưởng đến chất lượng dầu cần sa. 

Để cho tất cả mọi người có thể hình dung dễ dàng nhất liều lượng khi bắt đầu sử 

dụng dầu cần sa, Rick đã so sánh liều lượng này với một hạt gạo kích thước nhỏ dài cỡ 

khoảng 0,3cm. Liều lượng này có thể so sánh với ¼ giọt nước. Trong một vài trường 

hợp, những bệnh nhân có thể trạng khó thích nghi với dầu cần sa có thể bắt đầu với liều 

lượng nhỏ hơn nữa nếu cần thiết.  

Liều lượng này cần phải được ăn đều đặn 03 lần/ngày: vào buổi sáng sớm, đầu giờ 

chiều và khoảng 01 giờ trước khi bệnh nhân đi ngủ. Tất cả những gì bệnh nhân cần phải 

làm là ép dầu cần sa từ trong xi‐lanh ra ngoài với một lượng nhỏ bằng ½ hạt gạo kích 

thước nhỏ và ăn trực tiếp qua đường miệng. Chúng ta đang nói đến một liều lượng rất 

nhỏ và mặc dù liều lượng này không gây độc hại cho bệnh nhân nhưng do bản chất của 

vị thuốc đầy tiềm năng này mà chúng ta cần phải sử dụng nó với sự tôn trọng.  

Sau 04 ngày sử dụng với liều lượng này, bệnh nhân cần tăng gấp đôi liều lượng, 

tức là bằng 01 hạt gạo kích thước nhỏ dài cỡ khoảng 0,3cm. Và 04 ngày sau, bệnh nhân 

lại cần tăng gấp đôi liều lượng lên bằng hai lần một hạt gạo kích thước nhỏ...Cần phải 

tăng gấp đôi liều lượng sau mỗi 04 ngày sử dụng cho tới khi đạt mức liều lượng bằng 

16 hạt gạo mỗi lần ăn. Liều lượng này tương đương với 1/3 gram mỗi lần ăn, tức là 

khoảng 01 gram mỗi ngày. 

Về trọng lượng, 01ml dầu cần sa gần tương đương với 01 gram, do đó bệnh nhân 
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có thể sử dụng đơn vị đo lường bằng ml để xác định liều lượng của họ nếu cần thiết. 

Một số bệnh nhân không có khả năng tăng liều lượng theo đúng phác đồ của Rick nhưng 

Rick thúc giục họ tăng liều lượng nhanh nhất có thể được, dầu cần sa có thể làm dịu 

những đau đớn do bệnh tật gây ra. Ngoài ra cũng có nhiều bệnh nhân có khả năng hấp 

thu dầu cần sa nhanh hơn phác đồ của Rick và họ hoàn toàn thoải mái khi tăng liều 

lượng nhanh hơn bình thường, điều này có nghĩa là họ sẽ khỏi bệnh sớm hơn.  

Trong thực tế, Rick cho rằng bệnh nhân cần phải cảm thấy cơ thể có khả năng chịu 

được thuốc trước khi tăng liều lượng. Nhưng Rick vẫn nghĩ rằng bệnh nhân cần phải 

tuân thủ đúng phác đồ ở trên để có thể đạt được kết quả mong muốn khi chữa trị bệnh 

tật với dầu cần sa. 

Bởi vì dầu cần sa là rất an toàn, nên phác đồ của chúng tôi ở trên đã không tính toán 

liều lượng chính xác, nhưng nếu bệnh nhân cần một thước đo cụ thể thì hãy bắt đầu với 

0,01 gram (10mg) hoặc nhỏ hơn với liều lượng 03 lần/ngày trong 04 ngày đầu tiên. Sau 

đó, nếu có thể, tăng gấp đôi liều lượng lên 0,02g (20mg) trong 04 ngày tiếp theo, sau đó 

tăng  lên 0,04g  (40mg)  trong 04 ngày,  tiếp  theo  là 0,08g  (80mg)  trong 04 ngày, 0,16g 

(160mg) trong 04 ngày và cuối cùng là 0,32g (320mg). Đây là thời gian biểu và liều lượng 

hiệu quả nhất đối với bệnh nhân có khả năng hấp thu tốt dầu cần sa. Cũng cần phải biết 

thêm rằng liều lượng 01‐05mg thường rất an toàn (không gây bất kỳ một triệu chứng 

nào) cho bệnh nhân mới tập làm quen với liệu pháp này. 

Khi bạn sử dụng hoa cần sa chất lượng cao trội indica để chiết xuất dầu cần sa, sản 

phẩm thu được có đặc tính an thần rất cao. Đây chính là hiệu ứng của dầu cần sa nếu bạn 

chiết xuất đúng loại dầu theo phương pháp của Rick Simpson (RSO – Rick Simpson Oil). 

Bệnh nhân sau khi ăn dầu sẽ cảm thấy buồn ngủ và họ sẽ tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. 

Một số người có thể sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi lúc đầu nhưng mọi chuyện sẽ ổn và thông 

thường bệnh nhân sẽ tỉnh dậy sau khi ngủ khoảng một giờ, cảm giác buồn ngủ cũng biến 

mất ngay sau đó. Nếu dầu cần sa được chiết xuất từ giống cần sa trội sativa thì bệnh nhân 

sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng cùng cảm giác hưng phấn chứ họ không hề cảm thấy 

buồn ngủ, điều này rất bất lợi cho những bệnh nhân Ung thư bởi vì giống cần sa trội sativa 

không có khả năng an thần như những giống cần sa trội indica. Không phải ai cũng thích 

cảm giác hưng phấn và cảm giác mệt mỏi thái quá cũng không phải là cảm giác mà bệnh 

nhân ưa thích. Nhưng trong những trường hợp mà tính mạng của bệnh nhân bị đe dọa thì 

việc đưa cho họ một liều lượng lớn dầu cần sa có thể sẽ là điều duy nhất cứu sống họ. 

Điều quan trọng là đưa thuốc cho bệnh nhân 03 lần/ngày. Bệnh nhân có thể để thuốc 

lên ngón tay rồi quét lên hai hàm răng. Sau đó, họ có thể uống một ly nước lọc hoặc một 

ly trà và nuốt tất cả vào bụng, họ sẽ nhận thấy cách dùng này khá dễ dàng. Một vài 

giống cần sa khi được sử dụng để chiết xuất sẽ cho ra dầu cần sa có vị khó chịu, nhưng 

điều này có thể được xử lý dễ dàng. Cách đơn giản nhất là đưa cho bệnh nhân liều lượng 

cần thiết trên một miếng bánh mì nhỏ, cuộn tròn lại và đưa vào miệng bệnh nhân, sau 

đó đưa cho họ một ly nước để nuốt trọn miếng bánh mì. Cũng có thể thực hiện tương 

tự theo phương pháp này với một miếng chuối hoặc với các loại trái cây khác. Cách làm 

này sẽ giúp bệnh nhân nhanh chóng hấp thu dầu cần sa.  

Thể trạng của mỗi người đều khác nhau và khả năng chịu thuốc cũng biến đổi ít nhiều 

từ người này qua người khác, vì thế cần phải chắc chắn rằng bệnh nhân cảm thấy thoải 

mái với liều lượng sử dụng. Trong nhiều trường hợp khẩn cấp, bệnh nhân cần phải ăn 
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dầu cần sa nhanh nhất có thể để có cơ hội sống sót cao hơn. Như tôi đã đề cập nhiều lần, 

mặc dù dầu cần sa không có hại, nhưng nếu sử dụng quá nhiều thì bệnh nhân thường sẽ 

cảm thấy khó chịu. Do đó, cần phải nâng liều lượng lên từ từ, bằng cách này cơ thể họ sẽ 

thích nghi dần và họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn.  

Và, tôi cũng muốn nói thêm rằng, khi tình hình bệnh tật diễn biến trầm trọng thì 

cần phải chữa trị với liều lượng lớn hơn. Do đó, nếu tính mạng của bệnh nhân đang bị 

đe dọa thì bệnh nhân cần phải sử dụng một liều lượng lớn nhất có thể trong khoảng 

thời gian ngắn nhất có thể.  

Tiêu chuẩn của việc chữa trị với dầu cần sa là khôi phục lại thể trạng ban đầu của 

bệnh nhân với 60 gram dầu cần sa chất lượng cao trong thời gian ba tháng. Đối với 

những bệnh nhân đã từng trải qua hóa trị và xạ trị thì cần phải ăn 120 – 180 gram dầu 

cần sa càng nhanh và càng sớm càng tốt. Thông thường, 60 gram dầu cần sa chất lượng 

cao có thể chữa trị dứt điểm một ca Ung thư nghiêm trọng, nhưng đối với những bệnh 

nhân đã từng bị tổn hại cơ thể bởi hệ thống y tế, liều lượng lớn hơn là cần thiết để phòng 

ngừa Ung thư có thể tái phát và hàn gắn lại những di chứng do hóa trị và xạ trị để lại.  

Sau khi bệnh nhân đã khỏi bệnh, họ cần tiếp tục duy trì liều lượng 01 – 02 gram mỗi 

tháng hoặc nhiều hơn nếu bệnh nhân muốn; từ góc nhìn của chúng tôi, nhiều hơn sẽ tốt 

hơn. Đừng ngắt quãng việc ăn dầu cần sa, điều này rất quan trọng để giữ gìn một trạng 

thái sức khỏe tốt cũng như đề phòng Ung thư quay lại. Theo Rick, một vài gram dầu 

cần sa mỗi tháng hoặc 01 giọt nhỏ dầu cần sa vào mỗi tối trước khi đi ngủ không có vẻ 

gì là nhiều cả, nhưng như thế là đủ để giữ cho cơ thể khỏe mạnh.  

Cũng cần phải nói thêm rằng, Rick khuyến khích bệnh nhân sử dụng những thực 

phẩm tự nhiên khác như: hạt táo và nước ép từ cây lúa mì trong quá trình điều trị bằng 

dầu cần sa. Theo kinh nghiệm của tôi thì bệnh nhân có thể ăn hạt gai dầu (cùng họ với cây 

cần sa), bởi vì trong dầu của loại hạt này có chứa nhiều dinh dưỡng nên rất tốt cho cơ thể. 

Rick cũng cho rằng bệnh nhân nên đẩy nồng độ pH của cơ thể (kiềm hóa cơ thể) tăng 

lên nhanh nhất có thể bằng cách uống nước dưa hấu hoặc nước chanh,... Rick nói rằng đây 

là một trong những điều hết sức quan trọng có thể giúp bệnh nhân gia tăng cơ hội sống sót.  

Bệnh nhân cũng nên ăn nhiều rau, củ, quả hơn và nên ít ăn thịt động vật, đặc biệt là 

thịt đã qua chế biến, bởi vì chúng chứa nhiều độc tố hơn. Rick tin chắc rằng bệnh nhân 

cần sử dụng một máy xay sinh tố (hoặc máy ép trái cây) để làm các loại nước ép trái cây 

(cam, chanh, bưởi) nhằm gia tăng lượng vitamin C trong cơ thể. Liều lượng lớn vitamin 

C sẽ giúp ích cho bệnh nhân rất nhiều trong quá trình điều trị với dầu cần sa.  

Trên đây là toàn bộ phác đồ của Rick Simpson và cái tên Rick Simpson sẽ còn được 

nhớ đến mãi mãi về sau. Phác đồ này của Rick chắc chắn là một trong những phát hiện 

quan trọng nhất mọi thời đại, đây không phải là lời nói quá bởi vì những lợi ích thực 

tế mà Rick đã mang lại cho chúng ta. Nếu bạn muốn xem kết quả trực tiếp, chỉ cần thử 

phương pháp của Rick trên một trường hợp cụ thể. 

Chúng tôi đã từng bị chỉ trích vì gọi dầu cần sa là ”thuốc chữa bách bệnhʺ, nhưng 

bạn có thể dùng tên gọi gì cho một loại thuốc có thể chữa trị rất nhiều chứng bệnh 

hiểm nghèo khác nhau? Một vài người nghĩ rằng cụm từ ”thuốc chữa bách bệnh” bao 

gồm cả việc giúp con người trường sinh bất lão nhưng đây không phải là ý định của 

Rick khi sử dụng cụm từ này. Mặc dù đúng là dầu cần sa có thể kéo dài tuổi thọ của 



Biên dịch bởi nhóm Việt Growers                           Trang 9 

bạn và bạn có thể sống khỏe mạnh hơn khi sử dụng đều đặn dầu cần sa, nhưng đừng 

nghĩ rằng đây là thuốc trường sinh bất lão. 

Loại dầu cần sa này vẫn còn chưa được hợp pháp hóa tại hầu hết các nước trên thế 

giới và rất khó để có thể nói chính xác chuyện này sẽ còn kéo dài bao nhiêu năm nữa 

trước khi tất cả mọi người đều có thể sử dụng loại dầu này một cách hợp pháp.  

Xin vui lòng đừng nghĩ rằng khi bạn sử dụng dầu cần sa, bạn không thể bị nhiễm 

virus. Bạn vẫn có thể bị virus cúm tấn công và mắc bệnh cảm cúm, nhưng ảnh hưởng có 

thể được giảm bớt đi và bạn sẽ khỏe lại nhanh hơn rất nhiều. Trong trường hợp xuất hiện 

dịch bệnh lớn, nếu bạn đã ăn hoặc đang ăn dầu cần sa thì cơ hội sống sót của bạn sẽ được 

tăng lên gấp nhiều lần.” Jindřich Bayer, Phoenix Tears: Câu Chuyện Của Rick Simpson 

2. THÔNG TIN VỀ LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG 

Chỉ có một phương pháp điều trị duy nhất với dầu cần sa? 

“Phác đồ trên cần phải được tuân thủ để đảm bảo việc chữa trị hiệu quả. Một lượng 

nhỏ dầu cần sa có thể được sử dụng để chữa Ung thư da và các bệnh ngoài da hoặc dầu 

cũng có thể được sử dụng theo phương pháp hóa hơi và hít qua đường hô hấp để chữa 

trị những bệnh liên quan đến phổi. Dầu cần sa cũng có thể được hấp thu vào cơ thể bằng 

thuốc đạn, hoặc, tất nhiên là có thể ăn trực tiếp bằng miệng (qua đường tiêu hóa). Để có 

thể chữa trị những loại Ung thư bên trong cơ thể (ở các cơ quan nội tạng), bệnh nhân 

nên ăn dầu cần sa sớm nhất, nhanh nhất có thể. Nói chung, bệnh nhân cần phải sử dụng 

dầu cần sa ở vị trí gần với vùng bị nhiễm bệnh nhất. Ví dụ, nếu bạn muốn chữa Ung thư 

ruột thì phương pháp hiệu quả nhất là sử dụng dầu cần sa như thuốc đạn.  

Một bệnh nhân Ung thư bình thường có thể ăn hết 60 gram dầu cần sa trong vòng 

90 ngày. Những bệnh nhân đã từng trải qua hóa trị và xạ trị hoặc bệnh nhân đã từng 

bị bệnh đa xơ cứng (Multiple Sclerosis) kinh niên và những bệnh nghiêm trọng khác 

làm cơ thể bị tổn hại có thể sẽ phải ăn nhiều dầu cần sa hơn trong khoảng thời gian lâu 

hơn để có thể hồi phục hoàn toàn.  

Những bệnh nhân đã từng bị tổn thương nặng nề từ hệ thống y tế và mới bắt đầu 

chuyển hướng sang điều trị với dầu cần sa cần phải nhận thức rằng loại dầu này không 

thể chữa khỏi bệnh ngay lập tức. Thông thường, những bệnh nhân này cần phải sử dụng 

nhiều dầu hơn và cũng cần phải điều trị lâu hơn. Những bệnh nhân này cần phải ăn từ 

120 – 180 gram dầu cần sa trong vòng 6 tháng để có thể hồi phục những tổn thương do 

kết quả của những lần hóa trị và xạ trị trước đó để lại, cũng như để hàn gắn những tổn 

hại gây ra bởi bệnh tật trong thời gian dài bị mắc bệnh. Một khi bệnh nhân đã khỏi bệnh 

hoàn toàn và tất cả những tổn thương đã được hàn gắn hoặc thể trạng đã phục hồi dưới 

sự kiểm soát, tôi khuyên họ tiếp tục duy trì liều lượng từ 01 – 02 gram dầu cần sa mỗi 

tháng để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Đối với người lớn, liều lượng này có thể so sánh với 

01 giọt dầu cần sa (cỡ một hạt gạo) mỗi ngày và một khi họ đã quen với dầu cần sa, họ 

sẽ không còn cảm thấy hiệu ứng mạnh như lúc đầu. Do đó, tôi không nghĩ rằng đây là 

một cái giá quá cao để có một sức khỏe tốt. Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất. 

3. TẠI SAO SỰ DUY TRÌ LIỀU LƯỢNG LẠI QUAN TRỌNG NHƯ VẬY? 

“Tất cả mọi người nên sử dụng từ 01 – 02 gram dầu cần sa mỗi tháng để giải độc 

cơ thể khỏi những nguồn thực phẩm (và khí hậu) ô nhiễm, cũng như để giữ gìn một 

sức khỏe tốt. Chỉ cần sử dụng 01 giọt dầu cần sa khoảng 01 giờ trước khi đi ngủ mỗi 
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ngày. Điều này sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn, cũng như bảo vệ bạn phần nào những tia 

bức xạ phát ra từ Nhật Bản (do thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima) hoặc bất 

cứ nơi nào khác.  

Dầu cần sa làm việc cộng hưởng cùng với cơ thể của bạn, giúp bạn có được một trạng 

thái sức khỏe tốt và bảo vệ bạn trước nhiều vấn đề bệnh tật có thể phát sinh. Tôi không 

để con cháu của mình tham gia vào các chương trình tiêm chủng vắc‐xin và bắt tay với 

những người như Bill Gates đang cố gắng để rót hợp chất kinh khủng này vào họng của 

trẻ em. Nếu tôi muốn bảo vệ con cháu mình khỏi những căn bệnh như cảm cúm, tôi sẽ tin 

tưởng vào dầu cần sa, bởi vì tôi biết dầu cần sa hoàn toàn không có hại và rất hiệu quả.  

Tôi khuyên bệnh nhân nên bắt đầu sử dụng một liều lượng nhỏ bằng nửa hạt gạo kích 

thước nhỏ, dài khoảng 0,3cm 03 lần/ngày. Một liều lượng này tương đương với ¼ giọt nước, 

trong hầu hết trường hợp thì bệnh nhân cần bắt đầu với một liều lượng rất nhỏ (01 ‐ 05mg). 

Trường hợp duy nhất mà tôi sẽ khuyên bệnh nhân cần phải bắt đầu với một liều 

lượng lớn hơn là: bệnh nhân cần phải loại bỏ cơn nghiện và những tác dụng phụ từ 

việc sử dụng các loại dược phẩm (thuốc tân dược) hoặc trong trường hợp bệnh tình 

đã trở nên rất trầm trọng và đang đe dọa trực tiếp tới tính mạng của bệnh nhân. Trong 

những trường hợp này, bệnh nhân khi bắt đầu chuyển hướng điều trị với dầu cần sa 

thường sẽ tránh được một nửa những đau đớn do hiệu ứng phụ của dược phẩm gây 

ra. Mục tiêu là ăn một lượng dầu cần sa đủ lớn để xoa dịu đau đớn của bệnh tật, cũng 

như giải phóng họ khỏi sự phụ thuộc vào những loại dược phẩm gây nghiện nguy 

hiểm. Sử dụng dầu cần sa giúp bệnh nhân giải quyết được đau đớn do bệnh tật gây ra 

và họ cũng có thể nhanh chóng thoát khỏi sự phụ thuộc vào các loại dược phẩm gây 

nghiện bởi vì dầu cần sa có khả năng dứt điểm chứng nghiện rất nhanh chóng.  

Những bệnh nhân ở trong tình trạng này cần phải bắt đầu với một liều lượng gấp 

đôi bình thường, tức là bằng một hạt gạo kích cỡ nhỏ, dài khoảng 0,3cm. Sau đó họ 

nên tăng gấp đôi liều lượng lên nhanh nhất có thể cho tới khi dầu cần sa có thể giúp 

họ thay thế hoàn toàn các loại dược phẩm thông thường. Trong trường hợp bệnh nhân 

đang sử dụng morphine (được chiết xuất từ cây thuốc phiện) để giảm đau, có thể họ 

sẽ gặp một vài vấn đề nhỏ. Thỉnh thoảng, khi bệnh nhân sử dụng kết hợp dầu cần sa 

và morphine, họ có thể cảm thấy hiệu ứng của morphine mạnh hơn nhiều so với bình 

thường và bệnh nhân có thể bắt đầu thấy ảo giác.  

Đây  là  trở  ngại  tạm  thời duy  nhất,  ngay  khi  bệnh  nhân  giảm dần  liều  lượng 

morphine, ảo giác cũng sẽ mất dần đi cho tới khi họ không cần dùng tới nó nữa. Trong 

hầu hết các trường hợp, khi bệnh nhân ngưng sử dụng morphine, họ sẽ gặp một vài 

vấn đề nhỏ, nhưng nhìn chung sẽ ổn. Cùng với thời gian, cơ thể của bệnh nhân sẽ thích 

nghi với liều lượng cao hơn và cuối cùng, họ sẽ không cảm thấy hiệu ứng của dầu cần 

sa nữa. Một khi điều này xảy ra, bệnh nhân có thể ăn một liều lượng lớn dầu cần sa 

bất kỳ trong thời gian nhanh nhất cho tới khi sức khỏe được hồi phục hoàn toàn.  

Sau 04 ngày đầu tiên điều trị với dầu cần sa, hầu hết bệnh nhân đều có khả năng ăn 

một liều lượng lớn gấp đôi. Tôi khuyên họ nên tăng liều lượng lên gấp đôi sau mỗi 04 

ngày, bởi vì cách sử dụng này sẽ giúp cơ thể bệnh nhân có đủ thời gian để chịu được liều 

lượng cao hơn. Thông thường, bệnh nhân sẽ có khả năng ăn 01 gram dầu cần sa mỗi ngày 

sau khoảng thời gian 04 – 05 tuần kể từ lúc bắt đầu điều trị với dầu cần sa. Có nghĩa là 
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bệnh nhân có thể ăn 08 – 09 giọt dầu cần sa chất lượng cao cách nhau mỗi 08 tiếng. Một khi 

họ đã đạt tới liều lượng này, họ có thể duy trì mức đó cho tới khi khỏi bệnh hoặc khi thể 

trạng được hồi phục dưới sự kiểm soát.  

Rất nhiều bệnh nhân có thể trạng hợp với thuốc và điều này có nghĩa rằng họ có thể ăn 

dầu cần sa nhanh hơn. Nếu bạn có thể trạng hợp với thuốc, thì đừng do dự tăng gấp đôi 

liều lượng nhanh hơn mức thời gian được khuyên, bởi vì càng nhanh chóng đạt được liều 

lượng 01 gram một ngày sớm bao nhiêu, thời gian khỏi bệnh sẽ được rút ngắn bấy nhiêu. 

Tôi luôn chú ý tới sự thoải mái của bệnh nhân khi sử dụng dầu cần sa, nhưng nếu họ có thể 

ăn nhanh hơn thì điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn.  

Phương pháp này cho phép cơ thể của bệnh nhân thích nghi dần với thuốc và sau 

khoảng 04 – 05 tuần, hầu hết bệnh nhân có thể ăn 01 gram dầu cần sa mỗi ngày hoặc 

có thể ăn nhiều hơn trong một số trường hợp đặc biệt. Thông thường, một nửa số bệnh 

nhân khi tăng gấp đôi  liều  lượng sau mỗi bốn ngày có thể gặp một số vấn đề nhỏ. 

Trong thực tế, tôi đã thấy nhiều bệnh nhân không cả cảm thấy bất cứ hiệu ứng gì trong 

suốt quá trình điều trị với dầu cần sa. Mỗi người đều có cách phản ứng khác nhau với 

mỗi loại thuốc, do đó, tôi nghĩ bệnh nhân nên dựa theo thể trạng của mình để xác định 

được liều lượng dầu cần sa khi sử dụng.  

Chiều cao và cân nặng của bệnh nhân không có nhiều ảnh hưởng tới khả năng 

chịu thuốc. Tôi đã từng thấy những bệnh nhân to béo sử dụng 01 giọt dầu cần sa và 

chỉ khoảng 1 giờ sau đó, họ đã không thể đứng dậy khỏi giường. Trong khi vợ của họ, 

nhỏ con hơn nhiều, nhưng lại có thể ăn 01 giọt dầu cần sa và không cảm thấy bất cứ 

hiệu ứng gì. Do đó, bạn có thể thấy rõ rằng, cân nặng và kích thước của cơ thể không 

phải là một yếu tố quan trọng để quyết định liều lượng cho bệnh nhân, điều này phụ 

thuộc nhiều hơn vào thể trạng bệnh nhân.  

Chú ý rằng khi bạn bắt đầu chữa trị với dầu cần sa thì huyết áp của bạn sẽ giảm 

xuống. Nếu bạn đang sử dụng thuốc tăng hoặc hạ huyết áp thì bạn cần phải kiểm tra 

huyết áp thường xuyên. Thông thường, sau một khoảng thời gian ngắn, bệnh nhân sẽ 

không phải sử dụng tới thuốc hạ huyết áp nữa. Và đối với bệnh nhân bị tiểu đường, 

họ cần giám sát lượng đường trong máu thường xuyên. Trong hầu hết trường hợp, họ 

có thể giảm dần việc tiêm insulin, một số bệnh nhân sau một thời gian điều trị với dầu 

cần sa sẽ không cần phải tiêm insulin nữa.  

Khi bệnh nhân bắt đầu điều trị với dầu cần sa, tôi muốn họ phải cảm thấy thoải mái 

nhất, nhưng sự thật là họ càng ăn dầu cần sa nhanh bao nhiêu thì cơ hội sống của họ càng 

lớn hơn bấy nhiêu.  

Tôi từng có một bệnh nhân nam có thể trạng không hợp với thuốc, anh ta đã phải 

mất thời gian đến 07 tháng để ăn hết 60 gram dầu cần sa. Tôi từng chữa Ung thư hạch 

giai đoạn cuối cho anh ta và tôi đã rất mong muốn anh ta có thể ăn nhanh hơn.  

Thật may mắn là tôi rất hiếm khi thấy những bệnh nhân như thế, nhưng điều này 

thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Tôi từng thấy nhiều bệnh nhân có khả năng ăn hết 60 gram 

dầu cần sa trong vòng 01 tháng và họ đã chữa khỏi Ung thư giai đoạn cuối. Do đó, tỉ 

lệ thành công của dầu cần sa phụ thuộc phần lớn vào sự hợp thuốc của bệnh nhân và 

khả năng chịu thuốc của cơ thể họ.  

Sau khi hồi phục sức khỏe, phần lớn bệnh nhân vẫn tiếp tục sử dụng dầu cần sa, 
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nhưng với liều lượng nhỏ hơn nhiều. Như tôi đã nói ở trên, khoảng 01 – 02 gram mỗi 

tháng, tương đương với 01 giọt dầu cần sa mỗi tối trước khi đi ngủ, thế là đủ để duy 

trì một trạng thái sức khỏe tốt.  

Tôi không thích nhìn thấy bệnh nhân bị quá liều khi sử dụng thuốc, nhưng sự quá 

liều hoàn toàn không gây hại. Do đó, đừng hoảng sợ nếu điều này xảy ra. Hiệu ứng 

phụ mạnh nhất của loại thuốc này là cơn buồn ngủ kéo đến và bệnh nhân cần phải 

nghỉ ngơi, điều này đóng một vai  trò quan  trọng  trong quá  trình điều  trị bệnh  tật. 

Thông thường, trong vòng 01 giờ sau khi sử dụng, dầu cần sa sẽ khiến bệnh nhân nằm 

nghỉ và thư giãn. Đừng chống lại cơn buồn ngủ, chỉ cần nghỉ ngơi cho tới lúc cảm thấy 

khỏe khoắn trở lại. Trong hầu hết trường hợp, sau một tháng điều trị với dầu cần sa, 

sự mệt mỏi ban ngày có nguyên nhân từ dầu cần sa sẽ mất dần đi nhưng bệnh nhân 

vẫn tiếp tục ngủ rất ngon vào buổi tối.  

Tôi nói với những bệnh nhân Ung thư đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết 

rằng sẽ có hai khả năng khi điều trị với dầu cần sa: một là dầu cần sa sẽ chữa khỏi Ung 

thư cho họ và họ sẽ tiếp tục sống khỏe mạnh, hoặc, trong trường hợp đã quá muộn để 

chữa trị, dầu cần sa sẽ xoa dịu những đau đớn do bệnh tật gây ra và họ ít nhất cũng 

có thể ra đi thanh thản, không đau đớn và giữ được phẩm hạnh.  

Tỉ lệ chữa thành công của dầu cần sa đối với Ung thư là rất cao và hầu hết bệnh 

nhân sẽ tiếp tục sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, rất nhiều người khi đến với tôi, cơ thể đã 

bị tổn thương nặng nề bởi hệ thống y tế như việc hóa trị và xạ trị... Những tổn thương 

này có ảnh hưởng lâu dài và bệnh nhân ở trong trường hợp này là những bệnh nhân 

khó cứu chữa nhất. Nhưng đừng thất vọng, ngay cả khi bạn từng bị tổn thương nặng 

nề, tỉ lệ thành công vẫn còn từ 70 tới 80%.  

Nếu được chiết xuất đúng quy trình và sử dụng đúng phác đồ, dầu cần sa là thuốc 

chữa bệnh tự nhiên tốt nhất trên Trái Đất, điều này không có gì là quá đáng. Không quan 

trọng bệnh nhân bị mắc chứng bệnh gì, chỉ cần họ thử sử dụng dầu cần sa và theo dõi 

xem dầu cần sa giúp họ được gì. Nếu bạn đã quá mệt mỏi vì bệnh tật, hãy thu xếp thời 

gian nghỉ ngơi và thử loại thuốc rất hiệu quả này. Một khi bạn đã trực tiếp trải nghiệm 

hiệu quả của dầu cần sa, bạn sẽ hiểu tại sao tôi đã gọi dầu cần sa là ”thuốc trị bách bệnh” 

hay ”thần dược.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

4. NHỮNG THỰC PHẨM TỰ NHIÊN CÓ THỂ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN 

ʺKhi bệnh nhân tìm tới tôi để lấy dầu cần sa chữa Ung thư, điều đầu tiên tôi nói 

với họ là họ cần phải thay đổi chế độ ăn uống. Hãy cố gắng tránh ăn thịt động vật, bởi 

vì những protein từ thịt động vật kích thích sự phát triển của những tế bào Ung thư. 

Hãy sắm cho mình một máy xay sinh tố và bắt đầu ăn thật nhiều hoa quả cùng rau 

tươi nhất có thể, bởi vì những protein từ rau, củ, quả có khả năng chống lại các tế bào 

Ung thư. Đồng thời, cần ngưng sử dụng đường và thay thế đường bằng những đồ 

ngọt tự nhiên như mật ong hữu cơ.  

Tăng pH của cơ thể bệnh nhân nhanh nhất có thể bằng cách ăn dưa hấu hoặc uống 

nước chanh... Các tế bào Ung thư thích môi trường a‐xít và khi bệnh nhân nâng pH 

của cơ thể lên thì điều này sẽ tạo ra một môi trường kiềm bất lợi cho sự phát triển của 

các tế bào Ung thư.  

Mười năm trước đây, các nhà nghiên cứu khoa học đã thu được những kết quả rất 
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tốt khi chữa trị Ung thư với một liều rất lớn vitamin C được tiêm thẳng vào mạch máu 

của bệnh nhân giống như bác sỹ tiêm hóa trị, nhưng cách này không tàn phá cơ thể 

của bệnh nhân hay đôi khi dẫn tới cái chết như trong phương pháp điều trị sử dụng 

hóa chất. Mặt khác, tôi nghĩ rằng một liều lượng lớn vitamin C có thể trợ giúp bệnh 

nhân Ung thư giảm được những cơn đau.  

Bệnh nhân cũng nên ăn hạt táo được lấy từ hai quả táo (tây) mỗi ngày, bằng cách này 

họ có thể nhận được vitamin B17 hàng ngày, bệnh nhân cũng có thể tìm thấy vitamin B17 

từ hạnh nhân đắng (Laetrile/Vitamin B‐17/Amygdalin), hạt quả đào, hạt quả mơ. Những 

năm trước đây, đã từng có nhiều tin đồn rằng phương pháp này không an toàn, nhưng 

điều này không đúng sự thật. Trong thực tế, Vitamin B17 đã được chứng minh có hiệu 

quả trong quá trình điều trị Ung thư. Cũng nên sử dụng một số thực phẩm tự nhiên khác 

như nước ép (sinh tố) từ cây lúa mì và từ tảo xanh. 

Một vài năm trước đây, một bác sỹ người Ý đã chữa khỏi một vài loại Ung thư khi 

sử dụng baking soda, do đó, chúng ta cần luôn giữ ý thức về các liệu pháp điều trị khác.  

Rất nhiều người đã sử dụng dầu cần sa để chữa trị Ung thư mà không thay đổi chế 

độ ăn uống, nhưng dầu cần sa vẫn hoạt động như một phép màu và họ đã khỏe mạnh trở 

lại. Nhưng nếu bạn bị những căn bệnh hiểm nghèo như Ung thư, tôi nghĩ rằng sử dụng 

những liệu pháp tự nhiên khác kết hợp với dầu cần sa là một ý kiến tốt để nhổ tận gốc 

Ung thư và có cơ hội khỏi bệnh lớn hơn.  

Điều quan trọng nhất là mọi người đều nhận thấy rằng hệ thống y tế thường tạo ra 

nhiều tổn hại hơn là mang lại những điều tốt đẹp. Đây là lý do tôi nói với mọi người liên 

lạc với tôi rằng nếu họ muốn khỏi bệnh thì điều đầu tiên họ cần làm là ngưng sử dụng 

các loại dược phẩm từ hệ thống y tế càng nhanh càng tốt.  

Đó là bộ mặt tồi tệ của hệ thống y tế mà chúng ta có ngày hôm nay và điều này sẽ vẫn 

không thay đổi cho tới khi những người làm việc trong hệ thống y tế nhận ra rằng hóa 

chất và chất độc không giúp chữa trị bệnh tật. Như chính bản thân tôi đã từng điều trị với 

dược phẩm, những gì mà các bác sỹ làm trong thời đại này rất khó để coi là y học. Tôi 

muốn gọi chính xác điều này bằng một cái tên rất chuẩn xác, sự rồ dại. 

Từ góc nhìn của tôi, bất cứ ai không may bị mắc Ung thư đều nên làm tất cả mọi điều 

trong khả năng để có được cơ hội sống sót cao hơn. Do đó, tôi nghĩ tốt nhất nên kết hợp 

sử dụng dầu cần sa cùng với những thực phẩm tự nhiên để hỗ trợ cho việc điều trị được 

hoàn hảo nhất” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất. 

5. NHỮNG LỜI KHUYÊN DÀNH CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI 

Câu hỏi: Bệnh nhân đã bắt đầu sử dụng dầu cần sa được một thời gian, nhưng vẫn cần 

sử dụng thuốc giảm đau, do đó chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp để giúp bệnh nhân. 

Trả lời: 1) Làm một mẻ dầu khác và trộn cùng với dầu cũ, hãy tìm kiếm giống cần 

sa indica hoặc trội indica có khả năng xoa dịu mạnh nhất có thể. Không sử dụng sativa 

hoặc trội sativa vì dầu chiết xuất từ các giống cần sa họ sativa có thể làm bệnh nhân 

kích thích não bộ. Nguồn năng lượng của các giống cần sa này (trội sativa) khiến bệnh 

nhân khó ngủ và không thể nghỉ ngơi (ngủ) và nghỉ ngơi là đặc điểm xoa dịu nổi bật 

mà giống cần sa indica hoặc trội indica mang lại cho bệnh nhân.  

2) Nếu có thể, hãy chiết xuất dầu từ nhiều giống khác nhau cùng một lúc, cách này 

thường cho hiệu quả mạnh hơn. Và chú ý tìm giống cần sa mạnh nhất, cho hiệu ứng 
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xoa dịu tốt nhất để chiết xuất dầu cần sa.  

3) Sẽ tốt hơn nếu bệnh nhân ngưng việc sử dụng dầu cần sa được bọc trong viên 

nhộng (như uống thuốc nhộng thông thường). Bệnh nhân nên sử dụng trực tiếp dầu cần 

sa qua đường miệng có thể hấp thu phần nào dầu cần sa vào bên trong cơ thể qua đường 

lưỡi (cách này cũng cho hiệu ứng xoa dịu đau đớn thay cho thuốc giảm đau rất tốt). 

4) Hãy dùng 0,3 – 0,5g dầu RSO cho mỗi viên thuốc đạn (nặng từ 02 – 03g) được 

làm với bơ cacao và sử dụng ít nhất 02 lần/ngày qua hậu môn hoặc âm đạo.  

5) Cho bệnh nhân sử dụng máy hóa hơi (vaporizer) dầu cần sa vài lần mỗi ngày ‐ 

Bệnh nhân cần phải ho nhiều khi sử dụng, bệnh nhân cần ho ra ngoài những khối u, 

bướu (bệnh nhân cần co người lại, cúi xuống và ho mạnh). 

6) Làm cồn thuốc cần sa (20‐30‐50%, phụ thuộc vào lượng dầu bạn có; 01 – 02ml dầu 

cần sa cho mỗi 04 ml cồn nồng độ 96‐99%) và bôi lên vết mổ sử dụng ống nhỏ giọt y tế: từ 

01 – 02 giọt mỗi lần là đủ, cách này cũng giúp tiết kiệm dầu cần sa. Và tất nhiên bạn cũng 

có thể nhỏ trực tiếp dầu cần sa lên vết mổ, sau đó băng lại và tái thực hiện lại sau đó 03 

ngày hoặc khi băng gạc đã bong ra. 

7) Chế tạo thuốc mỡ (thuốc bôi da) sử dụng bơ hạt mỡ hoặc cho một chút dầu cần 

sa vào dầu ấm được chiết xuất từ hạt gai dầu hoặc dùng dầu ô‐liu chất lượng cao (high 

quality extra virgin olive oil), sau đó xoa lên vùng bị nhiễm bệnh vài lần mỗi ngày. 

Cách này có  thể giúp bệnh nhân giảm đau đớn xương sườn và bạn cũng có  thể sử 

dụng để bôi lên vùng da bị lở loét do nằm nhiều hoặc điều trị các bệnh ngoài da (như 

mụn nhọt, chàm, viêm nhiễm,...).  

8) Thêm vào thành phần thức ăn hàng ngày: hạt gai dầu, dầu ép từ hạt gai dầu – với 

liều lượng: một vốc tay hạt gai dầu, hoặc 01 – 03 thìa dầu ép từ hạt gai dầu.  

9) Tăng pH của cơ thể bằng cách ăn nhiều dưa hấu và uống nhiều nước chanh..., 

bệnh nhân cũng cần ăn hạt táo (được  lấy từ hai quả táo tây) mỗi ngày (để bổ sung 

Vitamin B17). 

10) Thử thay thế thuốc giảm đau và miếng dán giảm đau bằng dầu cần sa nhanh 

nhất có thể. Nếu bạn sử dụng dầu cần sa để thoa trực tiếp lên vùng bị nhiễm bệnh thì 

điều này cũng rất có lợi. Thuốc đạn cũng rất hiệu quả cho bệnh nhân Ung thư phổi. 

Càng ăn được nhiều dầu cần sa trong khoảng thời gian ngắn càng tốt hơn. Bệnh nhân 

nên duy trì liều lượng 01 gram mỗi ngày cho tới khi khỏi hẳn bệnh và sau đó tiếp tục 

duy trì liều lượng 01 – 02g mỗi tháng. Đọc thêm những hướng dẫn khác trên webiste 

của chúng tôi. Những lời chúc tốt đẹp nhất, JB và RS.  

6. PHƯƠNG CÁCH SỬ DỤNG DẦU CẦN SA 

Lời khuyên của Rick về phương cách sử dụng dầu cần sa và lợi thế của từng 

phương cách? 

“Tôi luôn luôn khuyên bệnh nhân nên ăn dầu cần sa qua đường miệng để chữa 

các chứng bệnh bên trong cơ thể, hoặc đơn giản là để hồi phục sức khỏe. Trong khoảng 

vài chục năm trở lại đây đây, loài người phải đối diện với nhiều độc tố trong cuộc sống 

thường ngày, ngay cả những người nghĩ rằng họ khỏe mạnh cũng nên ăn 60g dầu cần 

sa theo đúng phác đồ để khử bỏ mọi độc tố khỏi cơ thể trước khi những chất độc này 

có thể gây ra các vấn đề đối với sức khỏe của họ.  
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Để chữa nhiều căn bệnh như bệnh trĩ hoặc Ung thư ruột..., có lẽ cách tốt nhất là sử dụng 

dầu cần sa dưới dạng thuốc đạn. Hầu hết mọi người chưa hiểu rõ phương cách này, nhưng 

sử dụng dầu cần sa theo cách này là một trong những cách hiệu quả nhất để chữa bệnh.  

Tôi nghĩ sẽ rất tốt cho bệnh nhân nếu họ sử dụng dầu cần sa gần khối u nhất hoặc 

gần nơi bị nhiễm bệnh nhất. Do đó, nếu bạn có vấn đề về ruột, thuốc đạn sẽ hiệu quả 

nhất, nhưng nếu bạn bị Ung thư họng (hay Ung thư cuống họng) thì nên dùng qua 

đường miệng (ăn dầu cần sa).  

Nhiều năm qua, bác sỹ và các nhà nghiên cứu đã tiêm THC vào cơ thể động vật 

được nuôi trong phòng thí nghiệm có chứa khối u và họ đã thu được những kết quả rất 

tốt. Và điều đáng tiếc là họ vẫn chưa làm điều này đối với những bệnh nhân Ung thư 

sắp chết, đây là một trong những thất bại đáng chú ý trong hệ thống y tế của chúng ta. 

Nếu các bác sỹ chỉ cần nhận ra tác dụng của dầu cần sa và bắt đầu sử dụng đúng đắn 

dầu cần sa để chữa bệnh, rất nhiều bệnh nhân sắp chết có thể sẽ được cứu.  

Thông thường, đối với các bệnh nhân Ung thư phổi hoặc mắc các chứng bệnh khác 

về phổi, tôi sẽ khuyên họ sử dụng máy hóa hơi dầu cần sa kết hợp với ăn dầu cần sa. 

Hóa hơi kết hợp với ăn dầu cần sa giúp ích rất nhiều trong trường hợp bệnh nhân bị 

mắc các chứng bệnh về phổi nói chung hoặc Ung thư phổi. Tất cả những gì bệnh nhân 

cần phải làm là ăn dầu cần sa theo đúng phác đồ (về liều lượng và thời gian), sau đó 

sử dụng máy hóa hơi dầu cần sa để hấp thu các tinh dầu qua đường hô hấp trực tiếp 

vào phổi. Điều này có thể được thực hiện mỗi tám giờ ở cùng thời điểm khi bệnh nhân 

ăn dầu cần sa, thực hiện việc hít hơi (từ máy hóa hơi dầu cần sa) hai lần cùng thời điểm 

ăn là đủ. Các tế bào Ung thư phổi bị tấn công từ hai hướng (qua đường tiêu hóa & 

đường hô hấp) sẽ tăng hiệu quả điều trị.  

Trong hầu hết trường hợp, các khối u sẽ tự động biến mất đi, nhưng tôi có nghe 

nói một vài bệnh nhân ho ra ngoài những khối u đã chết trong phổi. Tôi chắc chắn 

rằng đây không phải là một trải nghiệm dễ chịu, nhưng đây là hoạt động tự nhiên của 

phổi để đẩy ra ngoài tất cả những gì không nên có ở bên trong.  

Thêm nữa, tôi biết một vài bệnh nhân đã thấy khối u trong phân thải ra, nhưng tất 

nhiên, điều này là hoạt động tự nhiên của cơ thể. Trong một vài trường hợp cá biệt, 

những khối u chết này có kích cỡ quá lớn để cơ thể có thể đào thải ra bên ngoài và cần 

sự can thiệp của bác sỹ, tiến hành mổ và lấy ra trực tiếp.  

Qua thực tế từ những bệnh nhân bị mắc nhiều loại Ung thư khác nhau mà tôi đã hướng 

dẫn, tôi không thấy bất kỳ loại Ung thư nào mà dầu cần sa không thể hiện được hiệu quả. 

Đối với tôi, tất cả các loại Ung thư đều có thể chữa khỏi, không quan trọng là chúng xuất 

hiện ở bộ phận nào trên cơ thể. Những bệnh nhân ít bị tổn hại từ hệ thống y tế sẽ có nhiều 

cơ hội phục hồi hơn, vì thế theo ý kiến của tôi, những bệnh nhân Ung thư muốn chữa khỏi 

bệnh nên sử dụng phương pháp tự nhiên.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

7. SỬ DỤNG QUA DA 

“Để sử dụng qua da, dầu cần sa có thể được trộn cùng với kem dưỡng da, kem 

chống nắng... Tuy nhiên, đối với những trường hợp bệnh nặng ngoài da (như Ung thư 

da), tôi khuyên nên sử dụng trực tiếp dầu cần sa lên vùng da bị nhiễm bệnh. Trộn dầu 

cần sa với bất kỳ loại kem nào (dùng bôi ngoài da) sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc. 

Nhưng cũng phải nói thêm rằng, rất nhiều dạng chiết xuất nhẹ (không đậm đặc) từ 
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cây cần sa vẫn có hiệu quả tốt trong trị liệu các bệnh về da. 

Những bệnh nhân bị mắc bệnh ngoài da nặng thường gặp phải triệu chứng lây lan 

rộng sang các vùng da khác trên cơ thể, tôi khuyên dùng cồn thuốc cần sa. Cồn thuốc cần 

sa có thể được làm theo cách pha trộn rượu mạnh (hoặc cồn) với dầu cần sa. Khi bệnh 

nhân sử dụng ống y tế nhỏ giọt để xoa cồn thuốc lên vùng da bị nhiễm bệnh, 1 giọt cồn 

thuốc có khả năng trải rộng trên một vùng da lớn. Rượu mạnh (hay cồn) sẽ bay hơi chỉ 

sau vài giây, để lại một vùng da rộng được bọc bởi một lớp màng mỏng dầu cần sa. 

Cồn thuốc khi được sử dụng sẽ giúp bệnh nhân tiết kiệm dầu cần sa hơn và có khả 

năng bao phủ đều một vùng da rộng, hơn nữa họ có thể tùy chỉnh độ mạnh của cồn 

thuốc. Nếu bệnh nhân muốn cồn thuốc mạnh hơn, chỉ cần thêm nhiều dầu cần sa hơn; 

nếu họ muốn giảm độ mạnh, thì chỉ cần thêm nhiều rượu (hoặc cồn) vào.  

Ông có nghĩ rằng cồn thuốc có hiệu quả mạnh như dầu cần sa không? 

Bởi tính chất của nó, cồn thuốc cần sa không thể có hiệu quả mạnh như dầu cần sa 

tinh khiết. Bệnh nhân cũng có thể ăn dầu cần sa trộn với rượu (hoặc cồn), nhưng để làm 

gì cơ chứ? Dầu cần sa là thuốc chữa bệnh và khi trộn với rượu (hoặc cồn) hay những 

chất giống như thế không cho bất cứ lợi ích nào trong việc điều trị các bệnh bên trong 

cơ thể theo quan điểm của tôi.  

Hiện tại, công ty dược GWPharma đang bán một loại cồn thuốc có tên là Sativex 

với giá cắt cổ, Sativex được sử dụng bằng cách xịt trực tiếp lên lưỡi bệnh nhân mắc 

bệnh đa xơ cứng (MS) với mục đích xoa dịu những đau đớn do bệnh tật gây ra... Tôi 

đã hướng dẫn những bệnh nhân đã từng sử dụng loại thuốc này chuyển hướng qua 

điều trị với dầu cần sa và sau khi trải nghiệm hiệu ứng của dầu cần sa, họ đã không 

tiếp tục mua Sativex nữa, bởi vì họ thấy dầu cần sa mà tôi giới thiệu có hiệu quả hơn 

Sativex. Đối với những bệnh ngoài da, cồn  thuốc có  thể được sử dụng để điều  trị, 

nhưng đối với những căn bệnh ngoài da nguy hiểm hoặc nhiễm trùng, tôi ưa thích sử 

dụng dầu cần sa nguyên chất để chữa trị.  

Chỉ định chính khi áp dụng dầu cần sa trên da và ông đã từng thấy bất cứ trường 

hợp dị ứng nào khi áp dụng dầu cần sa trên da chưa? 

Tôi đã thấy hiệu quả trị liệu của cồn thuốc đối với nhiều căn bệnh ngoài da và sử 

dụng dầu cần sa theo cách này sẽ tiết kiệm được dầu cần sa cho bệnh nhân. Đối với 

những người quan tâm tới nước da của họ, chỉ cần đơn giản trộn dầu cần sa với loại 

kem dưỡng da họ yêu thích và đắp mặt nạ, kết quả sẽ làm họ bất ngờ.  

Bệnh ecpet (bệnh mụn giộp), Ung thư da, hột cơm (mụn cóc), nốt ruồi bất thường 

và những bệnh ngoài da khác có thể được chữa trị với dầu cần sa nguyên chất, tôi chưa 

từng thấy ai bị dị ứng với dầu cần sa. Trong thực tế, khó chịu duy nhất mà tôi đã chứng 

kiến khi sử dụng dầu cần sa ngoài da có nguyên nhân từ băng gạc y tế được sử dụng 

để bọc lớp dầu cần sa. Khi bạn sử dụng băng gạc y tế quá thời hạn, nó có thể dính vào 

da gây khó chịu. Trường hợp này chỉ cần ngưng sử dụng băng gạc y tế một hoặc hai 

ngày và sự khó chịu sẽ hết. 

Một điều khác tôi muốn đề cập đến là không được để băng gạc y tế dính vào vết 

thương hoặc nơi nhiễm trùng vừa được chữa kHỏi: Điều này có vẻ không quan trọng, 

nhưng nếu bạn đã từng trải qua những đau đớn khi phải tháo băng gạc y tế ra khỏi 

vết thương, bạn sẽ hiểu điều tôi muốn nói.  
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Khi tôi còn ở Canada, tôi thường trộn dầu cần sa được chiết xuất từ nhiều giống khác nhau, 

bởi vì những giống cần sa khác nhau cho hiệu quả thay đổi ít nhiều trong trị liệu đứng từ góc 

độ y học. Khi làm theo cách này, tôi nhận thấy dầu cần sa có khả năng trị liệu tốt hơn đối với 

nhiều chứng bệnh khác nhau. Do đó, nếu bạn dự định sẽ chiết xuất một lượng lớn dầu cần sa, 

bạn có lẽ cũng nên làm giống như tôi.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

8. CÓ THỂ KẾT HỢP NHIỀU PHƯƠNG CÁCH SỬ DỤNG DẦU CẦN SA? 

“Tất cả các phương cách sử dụng dầu cần sa có thể được bệnh nhân sử dụng kết 

hợp mà không gây hại và sự kết hợp này mang lại lợi ích rất lớn trong một vài trường 

hợp. Ví dụ, nếu tôi bị Ung thư phổi, tôi có thể kết hợp ăn dầu cần sa song song với việc 

sử dụng thuốc đạn và tôi cũng sử dụng máy hóa hơi dầu cần sa để có thể hít khói (từ 

dầu cần sa) trực tiếp vào phổi. Cả hai phương cách sử dụng qua đường miệng (đường 

tiêu hóa) và sử dụng dưới dạng thuốc đạn (qua hậu môn hoặc âm đạo) đều rất hiệu 

quả để chữa trị Ung thư phổi và hóa hơi dầu cần sa (qua đường hô hấp) mang lại lợi 

ích cho bệnh nhân bị đau đớn do bệnh gây ra. 

Các tài liệu khoa học nói rằng cơ thể không thể hấp thu THC trừ trường hợp được hòa 

tan trong mỡ động vật. Có lẽ sử dụng dầu cần sa theo cách này sẽ cho hiệu quả tốt hơn? 

Tôi thật sự ít quan tâm tới những tài liệu khoa học và tôi không nghĩ rằng mỡ động 

vật tốt cho bệnh nhân Ung thư. Theo kinh nghiệm của tôi, dầu cần sa không phải trộn 

với bất cứ thứ gì khác để đạt được hiệu quả mong muốn. Bởi vì, tôi đã sử dụng dầu cần 

sa rất nhiều lần trong tình trạng chưa ăn bất cứ thứ gì và vẫn cảm thấy hiệu ứng, tôi 

nghĩ khả năng lớn là những tài liệu khoa học này sai. Nếu như nhận định rằng: cơ thể 

không thể hấp thu THC nếu không được hòa tan cùng mỡ động vật là đúng thì tại sao 

tôi vẫn cảm thấy hiệu ứng của dầu cần sa? Thêm nữa, khi hút cần sa, không hề có bất 

cứ mỡ động vật nào bên trong điếu cần sa, vậy tại sao mọi người vẫn có cảm giác high? 

Nếu tiến hành hòa tan THC trong mỡ động vật, hoặc bơ, hoặc mỡ lợn..., tôi cảm 

thấy hiệu lực của dầu cần sa bị giảm xuống. Dầu cần sa là thuốc chữa bệnh, không 

phải bơ hay mỡ động vật, bởi vậy tôi nghĩ loại thuốc này nên được sử dụng dưới dạng 

nguyên chất để đạt được hiệu quả cao nhất. Nếu tôi có hai bệnh nhân Ung thư da và 

tôi chữa cho một người sử dụng dầu cần sa nguyên chất và một người khác sử dụng 

dầu cần sa trộn cùng mỡ động vật, tôi chẳng có chút nghi ngờ nào rằng bệnh nhân sử 

dụng dầu cần sa nguyên chất sẽ khỏi bệnh nhanh hơn nhiều.” Rick Simpson ‐ Cần sa: 

Loài thảo dược giá trị nhất 

9. HÚT CẦN SA 

Ông có thể so sánh hút và ăn cần sa từ góc độ y học?  

“Khi một người hút cần sa, 90% giá trị y học của cây cần sa bị lãng phí mất đi cùng 

với làn khói. Tôi thấy thật nghịch lý khi bệnh nhân đang sử dụng hóa trị hút cần sa để 

giảm bớt sự buồn nôn, nếu những bệnh nhân này sử dụng đúng cách thì cần sa có thể 

cứu sống họ.  

Theo tôi, hầu như không có sự so sánh giữa hút cần sa và ăn dầu cần sa để chữa 

bệnh. Nếu bạn chỉ tìm kiếm sự xoa dịu nhẹ nhàng, hút cần sa có thể mang lại chút lợi 

ích. Nhưng nếu bạn muốn chữa trị một căn bệnh, ăn dầu cần sa là phương cách sử dụng 

tốt nhất. Hút cần sa có thể mang lại một số lợi ích ở góc độ y học, nhưng đừng hi vọng 

chữa khỏi một căn bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp hút như thế này. 



Biên dịch bởi nhóm Việt Growers                                        Trang 18 

Lợi ích của việc hút cần sa đứng từ góc độ y học? 

Từ góc độ y học, hút cần sa có hiệu quả rất hạn chế nếu so sánh với ăn dầu cần sa. 

Hút cần sa có thể giảm được  lượng đường trong máu đối với những bệnh nhân tiểu 

đường và hút cần sa cũng có thể giảm được sức tăng nhãn áp đối với bệnh nhân mắc 

bệnh glôcôm. Chúng ta đều biết rằng cây cần sa có khả năng xoa dịu chứng buồn nôn và 

hút hoa cần sa cũng giúp xoa dịu những cơn đau do nhiều loại bệnh gây ra.  

Hút hoa cần sa thuộc họ indica (thuần hoặc trội indica) sẽ giúp người sử dụng thư 

giãn. Hút cần sa có thể giúp xoa dịu rất nhiều triệu chứng có nguyên nhân từ những 

căn bệnh như đa xơ cứng (MS) và cũng mang lại nhiều lợi ích đối với bệnh nhân bị các 

cơn co thắt (co giật). Do đó, việc hút cần sa chắc chắn mang lại lợi ích cho vô số người 

trên toàn thế giới. Nhưng, theo cách nhìn của tôi, tại sao lại chỉ xoa dịu những triệu 

chứng khi mà cần sa hoàn toàn có khả năng chữa trị dứt điểm nếu được chiết xuất 

sang dạng dầu cần sa? 

Khó có thể so sánh việc hút cần sa và ăn dầu cần sa. Hút cần sa là phương cách sử 

dụng kém hiệu quả nhất trên phương diện y học. Khả năng trị liệu của dầu cần sa được 

chiết xuất từ hoa cần sa đã được chứng minh trong thực tế vô số lần. Nếu bạn muốn thấy 

hiệu quả thực sự từ thần dược này, chỉ cần bắt đầu ăn dầu cần sa chất lượng cao theo đúng 

phác đồ. Khi một người bắt đầu ăn dầu cần sa, THC và các tinh dầu khác không bị đốt 

cháy sẽ cho kết quả đầy mầu nhiệm.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

10. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NÊN TẬP TRUNG TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ? 

“Trong tương lai gần, điều quan trọng nhất cần phải làm là canh tác những giống 

cần sa tốt nhất có thể chuyên dùng cho trị liệu, cũng như xác định khả năng trị liệu 

của chúng. Bởi vì dầu cần sa không độc hại, cho nên chúng ta có thể tìm kiếm tất cả 

những gì chúng ta cần song song với việc điều trị cho bệnh nhân. 

Một vài giống cần sa có hiệu quả trị liệu lớn hơn rất nhiều so với những giống khác 

trên nhiều căn bệnh khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta có thể xác định 

được giống cần sa nào là tốt nhất để chữa trị một chứng bệnh cụ thể, điều này cho phép 

phát huy tối đa tác dụng của cần sa y tế. Hơn nữa, chúng ta cần có những tổ chức kiểm 

định chất lượng nhanh nhất có thể cũng như phát triển hệ thống canh tác đi kèm. Hiện 

tại, bệnh nhân hoàn toàn không có thông tin xác thực về chất lượng hoặc hiệu quả của 

dầu cần sa mà họ mua từ người khác. Thật sự là khoa học còn có rất nhiều việc phải làm 

đối với cây cần sa cũng như hiệu quả trị liệu của chúng, nhưng nếu chúng ta đi đúng 

đường, trong khoảng thời gian ngắn tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ học được rất nhiều.” Rick 

Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

“Một người bạn cũ của tôi năm nay 28 tuổi mới vừa trải qua ca phẫu thuật ngày 

hôm nay để chữa Ung thư vú, họ nói Ung thư đã được loại bỏ nhưng bạn tôi vẫn muốn 

dùng hóa trị. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau trước đây và tôi đã khuyên cô ấy từ 

chối hóa trị, thay vào đó chỉ nên sử dụng RSO. Tôi nói có đúng không? Qua những gì 

tôi đọc được trên Phoenix Tears, tôi nghĩ rằng điều này đúng nhưng vẫn muốn nhờ 

bạn trả lời giúp. Cảm ơn.” Justin 

‐‐Đúng như thế, Justin. Không hóa trị hoặc scan gì cả. Ca phẫu thuật cũng không 

cần thiết. Chỉ cần ăn 120 – 180g dầu cần sa trong vòng 06 tháng theo phác đồ. JB 

ʺHãy  tưởng  tượng bạn  đang chỉ cách  cho mọi người mặc một  chiếc quần  đúng 
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cách... Có vẻ điều này rất dễ dàng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người nhắn tin cho bạn 

hằng ngày để hỏi về cách mặc chiếc quần của họ? Nếu tôi mặc được quần của mình, tôi 

sẽ chỉ cho mọi người cách mặc quần đó. Tôi có lẽ sẽ cười những người đang cố gắng 

mặc ngược quần của họ và nói, ”Hey, chiếc quần rất vừa vặn, tất nhiên rồi, nhưng điều 

này không làm thay đổi sự thật rằng chiếc quần đã bị mặc ngược!ʺ 

JB chỉ đơn giản nói với chúng ta phương cách chữa bệnh hiệu quả và không nói 

với chúng ta về những cách khác bởi vì điều này không cần thiết. Đi theo hướng của 

JB hoặc đi dạo lòng vòng với chiếc quần ngược của bạn nhưng đừng nổi nóng với JB 

khi bạn nhận ra rằng anh ta chỉ đơn giản nói với bạn phương cách đúng đắn để mặc 

chiếc quần! Chúng ta không thử thay đổi những gì đã được viết trong một cuốn sách, 

thay vào đó, chúng ta chỉ cần tham khảo thêm các cuốn sách khác!” Chad 

‐‐Cảm ơn, Chad, đây  là những  lời giải  thích dễ hiểu và đúng như  thế, bạn nói 

đúng. Tất cả những vấn đề phát sinh xung quanh thần dược RSO đều làm mọi chuyện 

phức tạp hơn. RSO có thể được chiết xuất và sử dụng theo cách rất đơn giản mà nhiều 

người khó có thể tin tưởng ngay, đặc biệt là khi họ không thể trực tiếp thử thần dược 

này mà chỉ đọc về nó. 

Và điều quan trọng nhất là những bệnh nhân đang bị đe dọa về tính mạng. Tôi đã nói 

chuyện trực tiếp với họ, tôi nhìn thấy nỗi đau hiện rõ trên mặt họ. Rick đã đưa cho chúng 

ta một hướng đi đúng đắn với những hướng dẫn cụ thể nhưng mọi người cứ muốn thêm 

thắt sáng kiến của họ vào bởi vì một vài vấn đề với cái tôi hoặc một lý do gì đó.  

Tất cả những gì tôi có thể nói là, ”Học cách sử dụng nồi cơm điện và quạt gió trước. 

Học về RSO trước, sau đó tới tất cả những dạng chiết xuất khác của cây cần sa (ít hiệu 

quả hơn). Bởi vì hiệu quả rất quan trọng nên dầu cần sa càng có nhiều khả năng an thần 

thì càng tốt hơn cho bệnh nhân. Bạn cũng không cần phải thử nghiệm dầu cần sa trên 

các chứng bệnh bên trong cơ thể, mà hãy thử nghiệm điều trị các bệnh ngoài da trước 

và theo dõi khả năng trị liệu của dầu cần sa RSO, thử nghiệm này sẽ cho bạn câu trả lời. 

Sau đó bạn cần biết rằng điều tương tự sẽ xảy ra đối với những căn bệnh bên trong cơ 

thể khi bạn ăn dầu cần sa. 

Một khi bạn đã làm được điều này, về cơ bản bạn sẽ ít quan tâm tới những dạng 

chiết xuất kém hiệu quả hơn từ cây cần sa. Không phải chúng không có khả năng trợ 

giúp trong một số trường hợp nhưng bởi vì bạn sẽ không muốn ngồi khoang hạng hai 

hoặc khoang hạng ba khi bạn có thể bay vé hạng nhất với cùng một số tiền và lại còn 

cứu sống bạn nhanh chóng hơn, đáng tin cậy hơn?  

RSO là thuốc hạng nhất và cách tôi nhìn tất cả những thuốc chữa bệnh khác không 

giống như RSO. Và tôi muốn thuốc chữa bệnh loại nhất, tại sao tôi lại muốn pha loãng 

RSO thay vì sử dụng nguyên chất? Khả năng an thần càng lớn thì dầu cần sa càng có 

hiệu quả trị liệu tốt hơn ‐‐Và điều này sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ.” JB 

ʺRSO chất lượng cao có chứa 95 – 98% THC và vô cùng hiệu nghiệm và có khả 

năng xoa dịu (an thần) rất mạnh. Tất cả những gì khác (như cần sa tươi, nước ép cần 

sa,  thức  ăn  từ  cần  sa,  dầu  cần  sa  có  hàm  lượng  CBD  cao,  dầu  BHO  chưa  được 

decarboxylated, cồn thuốc cần sa, thuốc mỡ cần sa, đồ uống pha chế từ cần sa, thức 

uống ngâm từ cần sa...) đều là những dạng chiết xuất từ cây cần sa có hiệu quả kém 

hơn. Tất cả những dạng chiết xuất này từ cây cần sa tất nhiên đều mang  lại  lợi  ích 
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trong những trường hợp cụ thể, nhưng đừng đánh cược mạng sống của bạn với những 

dạng chiết xuất từ cây cần sa có hiệu quả kém hơn RSO.” JB 

11. PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT DẦU CẦN SA CỦA RICK SIMPSON 

“Tôi thường sử dụng 450g (hoặc nhiều hơn) hoa cần sa chất lượng cao trội indica 

hoặc thuần indica. Một ounce hoa cần sa (tương đương 28,35g) thường cho ra từ 03 – 04 

gram dầu cần sa chất lượng cao và số lượng dầu cần sa thu được sẽ thay đổi ít nhiều tùy 

vào giống cần sa sử dụng để chiết xuất. Bạn không thể biết được chính xác sẽ thu được 

bao nhiêu gram dầu trước khi hoàn thành công đoạn chiết xuất. Nhưng trung bình, cứ 

nửa cân (500g) hoa cần sa chất lượng cao sẽ cho ra khoảng 60 gram dầu. 

Nhiều người nói rằng dầu cần sa chiết xuất theo cách này cần có màu hổ phách và 

có thể nhìn xuyên qua – và trong hầu hết các trường hợp, dầu do tôi chiết xuất có những 

tính chất đúng như miêu tả này, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Màu sắc của dầu 

cần sa phụ thuộc trực tiếp vào giống cần sa và dung môi được sử dụng để chiết xuất, 

cũng như phương pháp chiết xuất. Đừng lo lắng nếu màu sắc của dầu cần sa do bạn 

chiết xuất thi thoảng có màu tối sẫm, màu sắc của dầu không ảnh hưởng tới chất lượng 

của dầu được dùng vào mục đích trị liệu. Thật vậy, một số loại dầu cần sa có tiềm năng 

mạnh nhất mà tôi từng chiết xuất có màu tối sẫm, nhưng điều này hoàn toàn không làm 

ảnh hưởng tới hiệu quả trị liệu của dầu cần sa. 

Tôi nghĩ rằng những hướng dẫn rất rõ ràng của tôi dưới đây có thể được thực hiện 

dễ dàng bởi bất cứ người nào, nhưng trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn có đầy 

đủ dụng cụ cần thiết để tiến hành chiết xuất. Tất cả những dụng cụ mà bạn cần là: hoa 

cần sa indica hoặc trội indica sấy khô, dung môi, một chiếc gậy gỗ, hai chiếc xô nhựa, 

một vài chiếc can nhựa, phễu và miếng lọc cafe, một chiếc nồi cơm điện, một chiếc quạt, 

một chiếc xoong bằng thép không gỉ, một máy pha cafe và vài chiếc xilanh.  

Phương pháp chiết xuất của tôi dựa trên sự tẩy rửa hoa cần sa hai lần sử dụng một 

dung môi hiệu quả là ”pure light aliphatic naphtha” hoặc ”99% isopropyl alcohol” để 

tách được hết các hạt nhựa bám trên hoa cần sa. Light naphtha đã được chứng minh là 

một dung môi rất hiệu quả để chiết xuất dầu cần sa, giá thành của nó cũng rẻ hơn những 

dung môi khác. Dung môi Light Naphtha trên thị trường có nhiều hình thức và tên gọi 

khác nhau, ví dụ như ở Canada nó được gọi là Light Naphtha và ở Châu Âu nó thường 

được gọi là Benzin(e). Light Naphtha còn được bán dưới nhiều cái tên khác nhau, nhưng 

nếu bạn đến trạm xăng hoặc những nơi cung cấp nhiên liệu, bạn sẽ không gặp nhiều 

khó  khăn  để  tìm  kiếm  thứ  dung môi  này  nếu  bạn  hỏi  người  bán  hàng  về  dung 

môi ”hydrotreated light aliphatic naphthaʺ /petroleum ether/benzine/hydrocarbon với 

nhiệt độ sôi nằm trong khoảng từ 40 tới 100oC (140‐212°F), số CAS 64742‐49‐0.  

Light naphtha được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và nó thường được sử 

dụng để tẩy sạch vết mỡ bám trên các bộ phận máy móc hoặc tẩy sạch vết sơn mỏng 

trên bức tranh. Naphtha cũng thường được tìm thấy tại nhiều cửa hàng bán đồ sơn/vẽ 

cho họa sĩ, (được sử dụng để pha loãng nước sơn)... Do đó, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ 

không gặp khó khăn khi tìm kiếm thứ bạn cần. Ligh naphtha cũng chính là chất được 

sử dụng để thắp sáng đèn măng‐xông coleman. Nhưng, thật không may là các chất ức 

chế gỉ  đã  được  thêm vào  để  cho phù hợp với mục  đích  sử dụng  đèn măng  xông 

coleman, do đó tôi không khuyên bạn sử dụng dầu đốt của đèn này để chiết xuất dầu 
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cần sa. Ngoài ra còn có loại naphtha y tế (medical‐grade naphtha, hexane) có bán ở rất 

nhiều nước trên thế giới, nhưng loại này có giá mắc hơn một chút và thường khó tìm 

thấy hơn và tôi không tìm thấy bất cứ sự khác biệt nào giữa pure  light naphtha và 

medical‐grade naphtha.  

Butane cũng có thể được sử dụng như dung môi chiết xuất dầu nhưng tôi không 

khuyên dùng, bởi vì Butane là loại gaz rất dễ cháy nổ (thường được sử dụng để bơm 

gaz cho bật lửa), do đó nếu sử dụng Butane, bạn cần phải có những dụng cụ chuyên 

nghiệp để tiến hành chiết xuất nhằm tránh xa mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Chiết xuất 

dầu cần sa bằng Butane không trải qua quy trình kích hoạt (nhiệt lượng), do đó dầu 

được sản xuất theo cách này có ít hiệu quả y tế hơn, trừ khi là bạn tiến hành thêm bước 

kích hoạt dầu cần sa đúng quy trình. 

Những dung môi mà tôi đã sử dụng nhiều lần là ether, light aliphatic naphtha và 

99%  isopropyl alcohol. Ether  là dung môi ưa  thích nhất của  tôi và nó  rất hiệu quả 

nhưng có giá thành đắt và thường khó tìm. Tôi nghĩ rằng ether phù hợp hơn khi được 

sử dụng để chiết xuất dầu cần sa trong điều kiện chưng cất khép kín, bởi vì nó rất dễ 

bay hơi do đó rất dễ gây tai nạn (cháy, nổ).  

Cả ether và light naphtha đều là những dung môi rất tốt được chọn lọc trong tự 

nhiên, có nghĩa là rượu (cồn) không mấy hiệu quả nếu được sử dụng như dung môi. 

Rượu (cồn) sẽ hòa tan chất diệp lục nhiều hơn từ nguyên liệu ban đầu và với lý do này, 

các loại dầu cần sa thu được sẽ thường có nhiều màu tối hơn. 

Để một dung môi thể hiện hiệu quả cao nhất, nó cần phải đạt tới độ nguyên chất 

100% và cồn nguyên chất 100% thường rất khó kiếm và hơn nữa lại có giá đắt đỏ. Light 

naphtha ngược lại có giá thành rẻ và thường không khó tìm. Ngoài ether ra, pure light 

aliphatic naphtha là lựa chọn thứ hai của tôi.  

Tất cả những dung môi này (bao gồm cả rượu, cồn) đều là những chất có độc trong 

tự nhiên nhưng nếu bạn theo sát hướng dẫn của tôi, cặn thừa của dung môi còn sót lại 

trong dầu cần sa thu được thật sự không đáng lo ngại. Sau khi kết thúc quy trình chiết 

xuất và để dầu cần sa nguội trở lại ở nhiệt độ phòng, dầu có dạng mỡ đặc hơn là có dạng 

dầu như cách gọi và nó có khả năng trị độc hiệu quả. Ngay cả khi nếu bạn để sót lại một 

số cặn bã thừa của dung môi trong dầu, thì dầu cần sa sẽ tự trung hòa những độc hại 

này. Về bản chất, tất cả những gì bạn đang làm là sử dụng dung môi để tách nhựa cần 

sa ra khỏi nguyên liệu thô (hoa cần sa). Sau đó, lọc lấy dung dịch bằng cách sử dụng 

màng lọc cafe rồi đun sôi hỗn hợp (dung môi và tinh dầu cần sa) để kích hoạt tinh dầu 

cần sa (bẽ gẫy THCA thành THC, bẻ gẫy CBDA thành CBD...), đồng thời làm bay hơi 

dung môi để giữ lại nhựa cần sa ở dạng cô đặc (dầu cần sa) có khả năng trị liệu cao nhất. 

Để có được kết quả tốt nhất, nguyên liệu thô (hoa cần sa) cần phải được phơi khô 

nhất có thể. Hãy chắc chắn là nơi làm việc của bạn hoàn toàn thông thoáng, cũng như 

không có tia lửa, không có ngọn lửa và không có những vật phát nhiệt ở xung quanh.  

Cho nguyên liệu thô (hoa cần sa và những lá nhỏ có dính nhựa) vào một chiếc xô 

có đủ chiều sâu để phòng trường hợp dung môi tràn ra ngoài khi bạn tiến hành tẩy 

rửa nguyên liệu. Sau đó, đổ dung môi ngập nguyên liệu rồi sử dụng một chiếc gậy gỗ 

để quấy đều (đập dập) nguyên liệu trong dung môi.  

Sau khi đã đập dập nguyên liệu (khoảng từ 3 – 5 phút), cho thêm dung môi vào 
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để nguyên liệu được nhúng chìm hoàn toàn trong dung môi. Sử dụng vải màn để lọc 

lấy bã thừa và chuyển bã này sang một chiếc xô lớn khác để tiến hành tẩy rửa nguyên 

liệu lần thứ hai.  

Lại tiếp tục cho thêm dung môi mới vào chiếc xô có chứa bã thừa của lần tẩy rửa 

thứ nhất, tái sử dụng chiếc gậy gỗ để đập dập nguyên liệu trong dung môi vài phút. 

Sau đó, lọc lấy dung dịch (hỗn hợp dung môi và tinh dầu cần sa) rồi trộn cùng với 

dung dịch thu được ở lần tẩy rửa đầu tiên.  

Cố gắng tẩy rửa bã thừa của nguyên liệu lần thứ ba sẽ cho ra rất ít dầu, bởi vì ở 

lần tẩy rửa đầu tiên dung môi đã lấy được khoảng 80% lượng nhựa bám trên nguyên 

liệu; lần tẩy rửa thứ hai đã lấy được gần như tất cả lượng nhựa còn sót lại trên nguyên 

liệu. Do đó, nguyên liệu còn sót lại sau 2 lần tẩy rửa gần như không còn lại gì để bạn 

khai thác và có thể bỏ đi. 

Dầu cần sa thu được từ hỗn hợp có được ở lần tẩy rửa đầu tiên có giá trị y tế cao 

nhất nhưng nếu bạn chỉ sử dụng hoa cần sa chất lượng cao như nguyên liệu chiết xuất 

thì dầu cần sa thu được từ hỗn hợp có được ở lần tẩy rửa thứ hai cũng có nhiều dược 

tính. Nếu, vì một vài lý do nào đó, bạn phải làm việc với nguyên liệu không đạt chất 

lượng, thì tốt hơn bạn chỉ nên sử dụng dầu có được ở lần tẩy rửa đầu tiên (để ăn qua 

đường miệng) và sau đó hãy bắt tay vào canh tác hoặc tìm kiếm nguyên liệu có chất 

lượng tốt hơn. Luôn nhớ rằng chất lượng quan trọng hơn số lượng và chất lượng ban 

đầu càng cao thì dầu cần sa thu được càng có nhiều tiềm năng trị liệu hơn. 

Sử dụng một cái gì đó như thùng chứa nước sạch với một lỗ nhỏ ở trên đầu và chèn 

phễu và lỗ này, sau đó đặt một miếng lọc cà phê lớn trong phễu. Đổ hỗn hợp (dung môi 

và tinh dầu cần sa) thu được từ lần tẩy rửa đầu tiên và thứ hai qua phễu để miếng lọc cafe 

có thể giữ lại được hết bã thực vật (không mong muốn). Càng sử dụng phễu và thùng 

chứa lớn bao nhiêu, thời gian lọc hỗn hợp càng nhanh hơn. Một khi hỗn hợp đã được lọc 

bỏ bã (thực vật) thừa, nó đã sẵn sàng để bạn đun sôi (làm bay hơi).  

Nếu bạn không có sẵn nồi cơm điện trong nhà, bạn có thể mua một chiếc nồi cơm 

điện cỡ lớn với giá rẻ để làm bay hơi dung môi và giữ lại dầu cần sa cô đặc. Hãy chắc 

chắn rằng bạn để nồi cơm điện ở nơi thoáng gió và đặt một chiếc quạt gió gần nồi cơm 

điện để thổi bay hơi của dung môi bốc lên. Điều này để chắc chắn rằng bạn không hít 

phải khói độc hại của dung môi khi chúng bốc lên và để tránh cháy nổ (rất dễ xảy ra). 

Nồi cơm điện được thiết kế để làm chín gạo mà không làm cháy gạo. Hai nấc nhiệt độ 

(cooker và warmer) được  thiết kế để  tự động chuyển đổi  từ nhiệt độ cao  (nút cook) 

xuống nhiệt độ thấp (nút warm) khi nhiệt độ trong nồi tăng lên quá cao. 

Khi chiết xuất dầu, nếu nhiệt độ tăng lên quá 148°C, các tinh dầu cần sa (mang 

dược tính trị liệu) sẽ bay hơi mất và tất nhiên là bạn không muốn điều này xảy ra. Nếu 

nồi cơm điện hoạt động đúng với thiết kế, nó sẽ tự động hạ nhiệt khi nhiệt độ bên 

trong lên tới 110°C, ở khoảng nhiệt độ này, các tinh dầu cần sa sẽ được kích hoạt đúng 

cách và đồng thời không làm bay hơi các tinh dầu cần sa. Đây là lý do tại sao tôi khuyên 

dùng nồi cơm điện cho những người mới làm quen với việc chiết xuất dầu cần sa, bởi 

vì nó chắc chắn sẽ không làm hỏng mẻ dầu của bạn. Kết quả cuối cùng rất quan trọng 

cho việc trị liệu, các tinh dầu cần sa càng được kích hoạt nhiều, khả năng trị liệu của 

dầu cần sa thu được càng tốt hơn. 
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Tôi đề nghị mọi người không nên sử dụng nồi nấu chậm (crock‐pots), hoặc những 

dụng cụ tương tự để chiết xuất dầu, tôi đã từng sử dụng crock‐pots và tôi đã gặp khó 

khăn khi kiểm soát nhiệt độ thực tế do loại nồi này tạo ra. Nhiệt độ đã tăng quá cao và 

mẻ dầu đã hỏng. Do đó tôi nghĩ rằng cách tốt nhất cho những người mới làm quen với 

việc chiết xuất dầu là sử dụng một chiếc nồi cơm điện và tuân theo chỉ dẫn của nhà 

sản xuất. Làm theo cách này họ có thể tránh được thất bại. 

Một thiết bị chưng cất có thể được sử dụng để sản xuất loại thuốc này và làm bay 

hơi dung môi được sử dụng để chiết xuất. Phương pháp này thật sự tốt hơn là phương 

pháp sử dụng nồi cơm điện, nhưng thiết bị này cũng được thiết kế để  làm bay hơi 

dung môi, hơn nữa chúng có giá đắt hơn và hầu hết mọi người không biết cách sử 

dụng thiết bị này một cách đúng đắn. Nếu tôi có thiết bị này, tôi sẽ sử dụng, nhưng sở 

hữu một thiết bị như thế là bất hợp pháp tại một số nước trên thế giới. Nếu một người 

thực sự nghiêm túc và muốn sản xuất một lượng dầu lớn thì họ nên tìm những thiết 

bị chưng cất này và học cách sử dụng chúng thật tỉ mỉ.  

Luôn luôn chắc chắn rằng không có bất cứ tia lửa, ngọn lửa, hoặc ngay cả các thiết 

bị nóng nào ở xung quanh khi nồi cơm điện đang sôi và dung môi đang được giải phóng 

bởi vì hơi của dung môi rất dễ cháy và độc hại. Tôi đã tiến hành chiết xuất dầu hàng 

ngàn lần và chưa bao giờ gặp tai nạn, nhưng vì sự an toàn của chính bạn, xin vui lòng 

theo sát chỉ dẫn này và cũng cần phải chắc chắn rằng bạn làm việc này ở nơi thóang gió. 

Tôi cũng cảnh báo bạn cần phải tránh hít phải khói của dung môi, bởi vì chúng có thể 

gây ra hiệu ứng khó chịu với bất cứ ai hít phải.  

Hãy chắc chắn rằng chiếc quạt gió đủ mạnh và hoạt động liên tục trong suốt quá 

trình bay hơi của dung môi, sau đó đổ hỗn hợp dung môi và tinh dầu cần sa vào trong 

nồi cho tới khi đạt mức 3/4 dung tích của nồi. Điều này là để cho dung môi có đủ khoảng 

trống để sôi và bay hơi mà không trào ra ngoài. Bật nấc nhiệt độ cao (nút cook) để dung 

môi sôi lên và để dung môi bay hơi, chú ý luôn mở nắp nồi trong suốt quá trình chiết 

xuất. Đừng bao giờ tiến hành chiết xuất dầu mà không có một chiếc quạt gió ở bên cạnh, 

bởi vì hơi của dung môi có thể tích tụ lại và nếu chúng tiếp xúc với một nguồn nhiệt, 

chúng có thể gây cháy, nổ.  

Khi dung môi đã cạn bớt, tiếp tục thêm hỗn hợp dung môi và tinh dầu cần sa còn 

lại vào trong nồi từ từ, cứ như thế cho tới khi hết hỗn hợp. Khi hỗn hợp dung môi và 

tinh dầu cần sa cuối cùng được đổ vào đã gần cạn, hãy thêm vào khoảng 10‐12 giọt 

nước. Số lượng nước nhỏ này cho phép dung môi còn sót lại trong nồi bay hơi dễ dàng 

hơn, bởi vì nước có nhiệt độ sôi lớn hơn dung môi.  

Khi dung môi trong nồi còn lại rất ít, tôi thường mang găng tay và nhấc ruột nồi cơm 

điện lên rồi lắc đều trước chiếc quạt gió để hơi của dung môi được thổi bay nhanh hơn. 

Lúc này, nồi cơm điện sẽ tự động nhảy lên mức nhiệt thấp hơn (nút warm).  

Khi những giọt dung môi cuối cùng bay hơi hết, bạn có thể nghe thấy một tiếng nổ 

lách tách từ dầu cần sa đã được cô đặc lại trong nồi và bạn sẽ nhìn thấy một chút bọt khí 

lẫn trong dầu cần sa thu được. Nếu để ý, bạn cũng sẽ thấy một chút khói hoặc hơi thoát 

ra từ dầu cần sa ở trong nồi, nhưng đừng lo lắng, đó chỉ là hơi nước được giải phóng từ 

lượng nước nhỏ (10‐12 giọt) mà bạn thêm vào trước đó. Lúc này, bạn có thể để lại ruột 

nồi cơm điện trở lại trong nồi và khi nồi cơm điện tự động chuyển sang mức nhiệt độ 
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thấp hơn (nút warm), tôi thường để nguội hẳn và bật nút cook trở lại. Sau khi nồi cơm 

điện tự động nhảy sang mức nhiệt thấp hơn (nút warm) lần thứ hai, tôi nhấc ruột nồi 

cơm ra và rót dầu bên trong nồi vào một chiếc cốc bằng thép không gỉ (inox). 

Trong nồi lúc này còn sót lại một chút dầu cần sa bám rất chắc vào ruột nồi, rất khó 

để lấy ra ngoài, trừ khi là bạn sử dụng một miếng bánh mì khô để quét lấy chỗ dầu này 

khi dầu còn đang ấm. Sau đó, bạn có thể ăn miếng bánh mì đã thấm dầu này như thuốc 

chữa bệnh, nhưng hãy nhớ rằng hiệu ứng phê (high) sẽ bắt đầu sau 1h hoặc lâu hơn. 

Hãy cẩn thận đừng ăn quá nhiều, vì ngay cả một số lượng rất nhỏ cũng có thể đưa bạn 

vào giấc ngủ trong vài giờ. Còn một cách khác để làm sạch chỗ dầu còn bám ở thành nồi 

là rửa nồi với một chút rượu hoặc cồn và sử dụng như cồn thuốc.  

Cồn thuốc như thế này có thể rất hiệu quả trong việc điều trị các bệnh lý về da chỉ 

với một liều lượng nhỏ, nó có thể giúp bạn tiết kiệm tiền. Vì tôi thường thích trộn các 

loại dầu được chiết xuất từ các giống khác nhau, nên tôi thường chỉ cần để lại dầu còn 

bám lại trong nồi cho tới lần chiết xuất tiếp theo. Bằng cách chiết xuất dầu từ nhiều giống 

cần sa khác nhau, bạn sẽ nhận được những lợi ích y học từ tất cả các giống cần sa này 

trong dầu thu được và tôi nhận thấy loại dầu được chiết xuất theo cách này rất hiệu quả 

trong việc điều trị các căn bệnh. Nếu bạn có nhiều giống cần sa khác nhau để sử dụng, 

tôi nghĩ rằng pha trộn các loại dầu là một ý tưởng tốt, nhưng nếu bạn không có, tôi tin 

rằng dầu từ một chủng cũng sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn. 

Lấy dầu cần sa thu được đổ vào cốc bằng inox và đặt nó trên một thiết bị sưởi ấm 

nhẹ nhàng như máy giữ ấm cà phê để nước còn sót lại trong dầu có thể bay hơi hết. 

Thường thì chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để làm bay hơi hết chỗ nước còn sót 

lại, nhưng cũng có một số giống cần sa có chứa nhiều tecpen hơn những giống khác. 

Những tecpen này là nguyên nhân của những bọt khí còn nổi lớt phớt trên bề mặt dầu 

cần sa thu được mà đôi khi phải mất một khoảng thời gian để những bọt khí này bay 

hơi hết. Khi dầu cần sa trên máy giữ ấm cà phê đã hết bọt và gần như đã không còn 

hoạt động gì nữa, lúc này ta lấy cốc dầu ra và để nguội đi một chút. Một cách khác để 

kết thúc quy trình chiết xuất dầu cần sa mà không cần phải dùng tới máy giữ ấm cà 

phê là để cốc dầu vào trong lò nướng ở nhiệt độ 130°C trong khoảng một giờ đồng hồ. 

Cả hai cách làm này đều sẽ kích hoạt tối đa dầu cần sa cuối cùng thu được và phần 

nhỏ dung môi còn sót lại trong dầu cần sa lúc này (nếu có) không còn là vấn đề nữa.  

Sau đó, sử dụng một dụng cụ bằng nhựa giống như chiếc xi‐lanh không kim tiêm 

mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy tại các cửa hàng thuốc địa phương, sử dụng pit‐tông 

và kéo nhè nhẹ dầu còn đang ấm trong cốc vào bên trong xi‐lanh, để nguội xi‐lanh về 

nhiệt độ thường. Sau một lúc, dầu cần sa sẽ chuyển sang dạng mỡ đặc. Thi thoảng, 

dầu cần sa rất đặc và rất khó để đẩy dầu ra khỏi ống xi‐lanh khi dầu đã nguội. Nếu 

gặp khó khăn khi lấy dầu ra khỏi xi‐lanh, chỉ cần đơn giản để xi‐lanh trong nước nóng 

một lúc và bạn có thể ép dầu ra dễ dàng.  

Thỉnh thoảng, bệnh nhân ép ra lượng dầu quá lớn so với liều lượng cần thiết, nếu 

điều này xảy ra, chỉ cần kéo pittông ngược trở lại và lượng dầu dư thừa sẽ được hút 

ngược trở lại bên trong xi‐lanh mà không gặp khó khăn gì. 

Trung bình, cứ khoảng 450g nguyên liệu (hoa cần sa) sẽ cần tới 2 gallon (tương đương 

8‐9 lít) dung môi để tẩy rửa hai lần. Nếu bạn bắt đầu với ít hoặc nhiều nguyên liệu hơn, 
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chỉ cần làm một phép tính đơn giản để biết được lượng dung môi cần dùng để tẩy rửa. 

Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc quy trình chiết xuất thường mất khoảng từ 3 tới 4 giờ, 

sau đó, dầu cần sa thu được đã sẵn sàng để được sử dụng như thuốc chữa bệnh.  

Cũng cần phải nói thêm rằng, dầu cần sa có tuổi thọ rất lâu, nhưng để bảo quản cho 

mục đích sử dụng lâu dài, tôi thường để dầu trong một chai tối màu có nắp kín hoặc 

một dụng cụ chứa dầu bằng thép không gỉ. Nếu được để trong bóng tối ở nơi thóang 

mát, dầu có thể giữ được đặc tính trị liệu trong nhiều năm. 

Lúc đầu, nó có vẻ khó khăn cho một số người muốn chiết xuất thuốc chữa bệnh riêng 

cho họ, nhưng trong thực tế, quá trình này cực kỳ đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm 

là cẩn thận theo sát các hướng dẫn và sau khi bạn sản xuất thuốc này một vài lần, bạn sẽ 

thấy rằng nó không khó khăn hơn việc pha một tách cà phê là mấy. Một khi bạn đã chiết 

xuất được thuốc của riêng bạn, sẽ không còn những bí ẩn trong y học và bạn không còn 

phải dựa vào các bác sỹ trong nhiều trường hợp, bây giờ bạn đã trở thành bác sỹ riêng 

của mình.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

Câu hỏi: Tại sao tán nhuyễn nguyên liệu lại làm mất THC? Có sự giải thích nào 

cho điều này không? 

Trả lời: Bạn đã bao giờ tán nhuyễn hoa cần sa chưa? Nếu bạn đã từng làm điều 

này, bạn sẽ hiểu rõ tại sao. Khi bạn tán quá nhỏ nguyên liệu, các hạt nhựa nhỏ li ti bám 

trên nguyên liệu sẽ rơi vãi mất một phần, mà đáng ra nó phải ở trong dầu cần sa, hơn 

nữa thành phần thực vật quá nhỏ có thể sẽ lẫn ở trong dầu cần sa cô đặc và bạn không 

muốn điều này xảy ra. Bởi vì bạn muốn thuốc chữa bệnh của bạn có tiềm năng trị liệu 

cao nhất (hàm lượng THC cao nhất).  

Quá  trình  tách nhựa diễn ra khi bạn  làm ướt hoa cần sa sấy khô với dung môi 

naphtha hoặc dung môi lựa chọn của bạn, nhưng đừng đụng chạm nhiều trước khi 

làm bởi vì mỗi lần bạn thao tác với hoa cần sa, bạn sẽ mất đi một chút nhựa (dính vào 

tay, dụng cụ...). Dầu được chiết xuất từ nguyên liệu xay nhuyễn không tốt bằng dầu 

được chiết xuất từ hoa được vò nát sau khi thấm đẫm dung môi. 

Lần tẩy rửa đầu tiên mang nhiều dược tính nhất và đã tách được khoảng 70% THC 

bám trên nguyên liệu, lần tẩy rửa thứ hai tách được khoảng 20% và lần tẩy rửa thứ ba 

là khoảng 5%. Khi bạn xay nhuyễn hoa, bạn sẽ thu được cả thành phần thực vật (không 

mong muốn) trong hỗn hợp dung môi và tinh dầu cần sa và bạn không muốn điều 

này. Chất lượng quan trọng hơn số lượng. JB 

Câu hỏi: ”Chào JB. Thời gian sấy khô hoa cần sa ngắn nhất có thể khi bạn cần tới 

chúng trong tình trạng khẩn cấp? Cảm ơn.” Priscilla 

‐‐Nên đợi hoa khô hẳn. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ chỉ sấy khô nhanh khoảng 

5‐7g hoa cần sa, bằng đó là đủ để bạn làm ra khoảng 1g dầu, phù hợp để bắt đầu sử 

dụng, sau đó bạn có thể tiếp tục chiết xuất dầu sau khoảng một tuần khi chỗ hoa còn lại 

đã khô hẳn đúng cách. Càng ít can thiệp vào nguyên liệu trước khi tiến hành chiết xuất 

bao nhiêu,  càng  đỡ  lãng phí nhựa bấy nhiêu. Do  đó,  tốt nhất không nên kích hoạt 

nguyên liệu ban đầu (công ty Dược GW đã kích hoạt nguyên liệu ban đầu, chẳng có lý 

do gì để bạn phải làm giống họ, bởi vì bạn có thể dễ dàng thực hiện quy trình kích hoạt 

dầu cần sa mà không gặp phải bất cứ khó khăn gì sau khi tẩy rửa với dung môi, vì đằng 

nào bạn cũng phải làm bay hơi dung môi sau đó). Cách tốt nhất là để hoa cần sa trên 
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một dây phơi trong phòng sấy, đừng đụng chạm nhiều nếu không cần thiết. Càng ít 

đụng chạm bao nhiêu thì càng tốt hơn bấy nhiêu. JB 

Câu hỏi: Tôi chỉ dùng tay để bẻ vụn các búp cần sa đã sấy khô mà không sử dụng 

máy xay. Nguyên liệu sau khi đã xử lý nhìn giống như những búp nhỏ có đường kính 

khoảng 5‐10mm, không nhuyễn như bột. Bởi vì tôi đã có kinh nghiệm ”nấu” dầu cần 

sa nên tôi đồng ý với những quan điểm trên của bạn, ngoại trừ điểm C. Tôi đã từng 

nhìn thấy dầu cần sa được chiết xuất với rượu/cồn, chúng thường có màu sẫm hơn 

nhiều bởi vì dung môi rượu/cồn hòa tan cả diệp lục trong nguyên liệu ban đầu. Tôi 

cũng đã làm dầu bằng cách sử dụng dung môi dầu lửa ête (ether) tinh khiết loại sử 

dụng trong phòng thí nghiệm (lab). Loại dầu này có màu sắc sáng hơn rất nhiều (màu 

vàng nâu) và có vị ngon tuyệt nếu so sánh với dầu được chiết xuất sử dụng dung môi 

là rượu/cồn. Quan điểm của  tôi ở đây  là:  tôi  tin rằng naphtha không  loại bỏ nhiều 

tecpens và cả diệp lục như rượu/cồn, naphtha cũng dễ kiểm soát như rượu/cồn. Vì thế, 

câu hỏi của  tôi  là: Bạn có nghĩ  rằng khi  tán nhỏ và  rửa nguyên  liệu với dung môi 

naphtha thì dầu thu được sẽ không độc hại như khi sử dụng dung môi là rượu? 

‐‐Đừng tán nhỏ nguyên  liệu trước. Bất cứ thao tác bằng tay nào với búp cần sa 

nguyên  liệu  khô  sẽ  là  nguyên  nhân  làm  mất  THC  và  những  tinh  dầu  cần  sa 

(cannabinoids) khác (những hạt bụi rơi vãi trên bàn đáng ra phải được nằm ở trong 

xô). Và đúng như thế, nguyên liệu tán nhỏ với dung môi naphtha sẽ ”tốt” hơn nguyên 

liệu tán nhỏ với dung môi rượu/cồn – sự kết hợp này gần như chắc chắn là thất bại, 

đơn giản là bạn không thể có được dầu cần sa chất lượng tốt theo cách này. 

Để hoa cần sa vào trong xô, đổ ngập chúng với dung môi naphtha, đảo đều bằng 

một đũa (hoặc que bằng gỗ) từ hai đến ba phút, lọc lấy hỗn hợp dung môi và tinh dầu 

cần sa vào một chiếc xô khác. Nếu bạn sử dụng nguyên liệu tốt, hãy tiến hành tẩy rửa 

lần thứ hai sử dụng chiếc xô đầu tiên và bã của hoa cần sa đã được tẩy rửa trước đó. 

Nếu bạn không sử dụng nguyên liệu tốt (thường là những lá có được sau khi thu hoạch 

hoa cần sa có dính chút nhựa) thì chỉ nên tẩy rửa một lần mà thôi. 

Ether là dung môi chiết xuất dầu tuyệt vời (chúng ta đều thích màu hổ phách của 

sản phẩm, tốt hơn là màu đen/tối, nhưng cũng nên ghi nhớ rằng một vài giống cần sa 

cho ra dầu tối hơn những giống khác). Chúng ta cũng thích màu sắc hổ phách vì những 

lý do mang tính thực tế ‐ Có ai mong muốn răng bị bám mảng đen (do chất diệp lục) 

khi ăn dầu cần sa không? Nhưng chúng tôi không khuyên sử dụng dung môi ether để 

chiết xuất ở thời điểm này vì ether rất nguy hiểm, chúng cũng khó kiếm ở hầu hết các 

nước trên thế giới và chúng tôi luôn hướng tới sự an toàn của người chiết xuất dầu cần 

sa. Ether dễ dàng  tự cháy  ở nhiệt  độ  thấp. Do  đó, đối với hầu hết mọi người,  light 

aliphatic naphtha là dung môi tốt. Chúng tôi thường sử dụng naphtha, nhưng ether sẽ 

luôn là dung môi tốt nhất trong lựa chọn của chúng tôi. 

Danh sách những dung môi mà chúng tôi đã trực tiếp sử dụng, được xếp theo thứ 

tự dựa trên hiệu quả từ cao nhất đến thấp nhất: 1. ether, 2. pure light naphtha, 3. 99% 

isopropyl alcohol, 4.  food‐grade‐alcohol 99% hay còn gọi  là cồn  thực phẩm 99% sẽ 

thích hợp hơn nhưng thường rất khó kiếm, giá thành cũng đắt đỏ. Khi bạn làm việc 

với 96% alcohol, 4% còn lại thường là nước. 4% của 10 lít là 400ml, đồng nghĩa với cỡ 

khoảng gần nửa lít nước phải làm bay hơi ‐ bạn sẽ mất thêm thời gian và tiền bạc.  
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Câu hỏi: Tôi cũng thường giữ ấm dầu cần sa thu được sau khi chiết xuất ở nhiệt độ 

60°C khoảng 1,5h trong môi trường chân không để loại bỏ hoàn toàn những phần dung 

môi còn sót lại. Như tôi đã viết, tôi đã kích hoạt 35g dầu cần sa theo cách này... và mùi 

vị của dầu này mạnh hơn mùi vị so với dầu chưa được tiến hành làm theo cách này, tôi 

không muốn nói lời khó nghe, nhưng bạn đã đúng về sự ợ hơi. 

‐‐Như tôi đã nói trước đó, sự ợ hơi có nguyên nhân từ lượng nước dư thừa còn sót 

lại trong dầu. Và lượng nước dư thừa đã còn sót lại ở đó bởi vì ”phương pháp khoa 

học” nhiệt độ thấp mà bạn sử dụng. Bạn cần phải kích hoạt dầu cần sa dù thế nào đi 

chăng nữa, một chiếc nồi cơm điện sẽ tự động ngắt khi nhiệt độ đạt tới 110°C hoạt 

động rất tốt. Hoặc, tất nhiên, dụng cụ tốt nhất vẫn là máy chưng cất – nhưng lại một 

lần nữa, rất nhiều người không thể có được chúng và không biết cách vận hành chúng 

và nguy cơ xảy ra cháy/nổ luôn luôn hiện hữu. Nếu một chiếc máy chưng cất bị nổ, nó 

có thể phá hủy luôn cả một căn nhà. Khi một chiếc nồi cơm điện bị cháy/nổ, nó chỉ tạo 

ra ngọn lửa cao khoảng 2‐3 mét và điều này có thể được kiểm soát dễ dàng hơn. 

Môi trường chân không ‐ tất nhiên rồi, tại sao không. Nếu bạn có đủ đồ nghề và 

nếu bạn biết cách sử dụng chúng đúng đắn, thì đây là một ý tưởng không đến nỗi tệ 

để hoàn tất việc chưng cất dầu trong nó, nếu bạn muốn chắc chắn 100% không còn sót 

lại bất cứ cặn thừa nào của dung môi trong dầu hoặc nếu bạn muốn khiến những kẻ 

đang chống lại dung môi chiết xuất có nguồn gốc từ các chất hóa dầu (petrochemical) 

phải ngậm miệng. Một vài người đã thực hiện điều đó và thu được thành công lớn và 

tôi không phản đối điều này. Nhưng bạn biết đấy, phần lớn mọi người không thể sở 

hữu những dụng cụ này và vẫn còn rất nhiều bệnh nhân mà chúng tôi biết không thể 

hoặc không có khả năng có được một chiếc nồi cơm điện và một chiếc quạt gió, vì thế 

chúng tôi không khuyên sử dụng môi trường chân không như một sự cần thiết.  

Hãy quan sát phương pháp chiết xuất đơn giản và dễ dàng của Rick và bao nhiêu câu 

hỏi mà chúng tôi còn cần phải trả lời. Bây giờ, hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi 

chúng tôi bổ sung thêm thông tin về các phương pháp chiết xuất dầu khác. Nó chỉ làm rối 

rắm thêm và tôi sẽ phải tiêu tốn nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để cố gắng trả lời các 

câu hỏi của những người đang bị ”rối rắm”, điều mà tôi không định sẽ tiếp tục làm. 

Câu hỏi: Vui lòng giải thích tại sao bạn đề nghị ăn dầu trực tiếp qua miệng, không sử 

dụng viên nhộng y tế? Có vấn đề gì liên quan đến việc hấp thu dầu? Tôi đã ăn phần lớn 

dầu bằng cách gói trong một miếng giấy cuốn thuốc lá, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng sử 

dụng viên nhộng y tế trong trường hợp tôi cần phải rời khỏi nhà trong nhiều giờ. Ngoài 

ra, tôi không thích bôi dầu lên răng, bởi vì nó thực sự rất khó để lấy ra... 

‐‐Vì nhiều lý do. Nguyên nhân chính trong số đó là phương pháp sử dụng bằng 

cách ăn trực tiếp đã được chứng minh là hiệu quả nhất và mang lại nhiều lợi ích nhất 

cho bệnh nhân. Nó giúp cải thiện vệ sinh đường miệng, và nó cũng giúp đỡ điều trị 

bệnh tật (nếu có) trong đường tiêu hóa hoặc trong cổ họng của bạn... Trên thực tế, khi 

tôi bị đau họng, tôi cố gắng để bôi dầu ở vòm miệng của tôi và sau đó giữ nó trong 

miệng của tôi lâu nhất có thể. Trong hầu hết các trường hợp, một bệnh cúm hoặc đau 

họng (hoặc những triệu chứng của nó) sẽ biến mất chỉ sau một đêm. 

Như bạn nói đó, một chút dầu sẽ bám trên răng và dưới lưỡi, vì thế phương pháp 

ăn trực tiếp theo cách này thực sự kết hợp giữa việc hấp thu qua đường lưỡi (giống 
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như Sativex và những loại thuốc xịt dưới lưỡi và cồn thuốc mà mọi người sử dụng) 

với việc hấp thu dầu ở dạ dày và ruột. Điều chính yếu là đưa dầu vào trong dạ dày 

của bạn. Vì vậy, nếu dầu của bạn có hương vị không tốt lắm (khó chịu) thì bạn có thể 

để dầu trong một miếng bánh mì hoặc miếng chuối... (hoặc giấy cuốn thuốc lá, nếu 

bạn thích ăn các hóa chất trong nó), gấp nó lại và nuốt nó như một viên thuốc và uống 

một ly nước hoặc trà hay bất cứ đồ uống gì bạn thích. Quệt dầu trên hai hàm răng và 

giữ khoảng 10 phút hoặc lâu hơn cũng sẽ giúp bạn vệ sinh răng miệng. Nhiều loại dầu 

có hương vị thơm ngon (đặc biệt là khi các nguyên liệu đầu vào không có nhiều cặn 

bã (vụn) và khi không sử dụng rượu/cồn để sản xuất dầu. Chất diệp lục thường có vị 

đắng và có thể gây ra rất nhiều khó chịu, và bạn không muốn hoặc cần điều đó.) 

Viên nhộng ‐ a) bạn phải mua chúng từ ngành công nghiệp dược phẩm, bằng cách 

này có nghĩa là bạn đang ủng hộ họ (các hãng dược phẩm) bằng tiền của mình, b) một vài 

người bị dị ứng với chúng (viên nhộng), c) thỉnh thoảng chúng sẽ phân hủy trong ruột 

của bệnh nhân chứ ko phải là dạ dày, d) những kẻ bán thuốc thường để ít dầu hơn trong 

viên nhộng so với yêu cầu, e) chúng  (viên nhộng) không hoạt động  tốt  trong một số 

trường hợp, f) rất khó để lấy dầu bên trong viên nhộng ra nếu bạn muốn cuốn một điếu 

cần sa hoặc hóa hơi dầu cần sa cho các loại bệnh về phổi (như Ung thư phổi, hen, suyễn) 

hoặc khi bạn muốn sử dụng dầu bằng cách đắp cục bộ lên da. Tôi không nói là bạn không 

thể sử dụng viên nhộng, tất cả những gì tôi đang nói là sẽ tốt hơn khi bạn học cách sử 

dụng dầu trực tiếp qua miệng từ ống dầu (xi‐lanh). Sau khi bạn đã thực hành cách này 

nhiều lần, bạn sẽ học được cách làm sao sử dụng dầu mà không còn cảm thấy khó chịu. 

Cá nhân tôi thích ăn dầu trực tiếp từ trong nồi cơm điện, tôi chỉ cần chấm ngón tay vào 

và quệt lấy lượng dầu lớn nhất mà tôi nghĩ có thể ăn được. Theo cách này bạn thường ăn 

nhiều dầu hơn là cách ép dầu từ trong xilanh (ống tiêm) ra ngoài. Khi dầu đã được tiêu 

hóa, một ”sự quá liều” sẽ chỉ khiến bạn rơi vào giấc ngủ sâu, không có gì đáng lo ngại cả. 

Nhưng, tất nhiên, tôi có thể ăn nhiều dầu là do cơ thể của tôi đã quen với dầu, tôi không 

khuyên người mới bắt đầu ăn lượng dầu lớn vì cơ thể họ cần có thời gian làm quen với 

dầu, tôi không bao giờ khuyến khích với những người mới bắt đầu hoặc với những ai 

chưa có nhiều kinh nghiệm. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất, Stefan. Jindrich.”  

ʺNếu bạn lo lắng về giá cả, thực tế là nó rẻ hơn nhiều so với các loại thuốc đặc trị 

Ung thư và nếu các loại thuốc mà bạn sử dụng ở nhà để điều trị Ung thư không được 

các công ty bảo hiểm trả tiền. Nếu một người trong gia đình tôi thực sự cần dầu cần sa 

để điều trị Ung thư, tôi sẽ tìm ra cách. Chúc may mắn!!!”‐ Lisa 

‐‐Tôi đồng ý, Lisa, dầu cần sa là phương pháp điều trị rẻ tiền hơn nhiều so với tổng 

chi phí cho hệ thống y tế để chữa trị căn bệnh này. Hơn nữa, phương pháp này an toàn 

hơn rất nhiều lần so với bất cứ loại dược phẩm nào do hệ thống y tế cung cấp, chưa đề 

cập đến việc nó làm việc hiệu quả cao gấp nhiều lần và đáng tin cậy hơn và điều này 

hoàn toàn nực cười khi so sánh với việc mang chất độc hay phóng xạ vào cơ thể (qua 

phương pháp hóa trị và xạ trị).” JB 

Câu hỏi: Tôi biết bạn luôn khuyên bệnh nhân tự chiết xuất dầu RSO nhưng những 

trạm cung cấp cần sa địa phương không nhiều và tôi tự hỏi về giá cả của chúng. 

Trả lời: Chúng ta cần từ 4‐7g hoa cần sa sấy khô chất lượng cao để chiết xuất ra 1g 

dầu, do đó bạn có thể tự ước tính giá thành của dầu dựa trên thước đo ”chính xác” này. 

Hãy bỏ ra ngoài những bảng giá trên trời, với tôi, giá cả hợp lý cho 60g RSO là khoảng 50‐
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100 USD (hoặc thấp hơn, nếu cần sa được canh tác hợp pháp ngoài trời trên diện rộng). 

Tôi không đang nói là tôi biết nơi để có được giá này tại thời điểm hiện tại, dầu chất lượng 

cao có giá phụ thuộc vào giá của nguyên vật liệu chất lượng cao ở nơi bạn sinh sống. JB 

12. NHỮNG DẠNG CHIẾT XUẤT DẦU KHÁC  

Ông còn biết cách nào khác để chiết xuất dầu cần sa không?  

ʺCó rất nhiều cách khác nhau để sản xuất dầu và tôi không cho rằng cách của tôi 

là tốt nhất, nhưng trong phạm vi hiểu biết của tôi, cách này là cách duy nhất đã được 

kiểm định hiệu quả (thành công) trên hàng ngàn trường hợp. 

Thật vậy, phương pháp mà chúng tôi đã chỉ ra cho mọi người trên thế giới này được 

biết có thể xem như là dạng dầu thô tốt nhất. Ý định của tôi là trình bày một phương pháp 

sản xuất dầu sử dụng các thiết bị sẵn có và dễ kiếm, để khi cần tới dầu, hầu hết tất cả mọi 

người đều có thể tự sản xuất loại thuốc chữa bệnh này một cách đơn giản. 

Cho đến khi trước thời điểm tôi bị cảnh sát lùng sục, vây bắt vào năm 2005, tôi đã sử 

dụng thiết bị chưng cất để sản xuất thuốc và phản đối các loại dung môi. Phương pháp 

này ít nguy hiểm hơn và thân thiện hơn với môi trường, bởi vì dung môi không được thải 

ra môi trường. Nhưng cảnh sát đã tịch thu trang thiết bị của tôi, điều này bắt buộc tôi phải 

sử dụng nồi cơm điện để hoàn tất nhiệm vụ của mình (chiết xuất dầu).  

Những dạng chiết xuất nào có thể được sử dụng? 

Cần nhắc lại một lần nữa, có một số phương pháp chiết xuất dầu khác nhau và tôi 

không định trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Vấn đề với các phương pháp khoa 

học chẳng hạn như chiết xuất sử dụng khí hiếm,… là nhiều người sẽ thiếu thốn trang 

thiết bị cũng như kiến thức để tiến hành việc chiết xuất. Đó là lý do tại sao chúng tôi 

trình bày với công chúng một phương pháp khả thi đơn giản nhất để mọi người có thể 

tự sản xuất loại thuốc này, phục vụ cho việc điều trị bệnh tật của họ.  

Cũng có phương pháp chiết xuất sử dụng nước lạnh ở nhiệt độ thấp để tách các 

hạt nhựa ra khỏi nguyên liệu ban đầu. Tôi chỉ mới thử cách này một vài lần và kết quả 

đã không được tốt như mong đợi. Dù vậy, tôi biết nhiều người khác nói rằng họ đã 

sản xuất được loại dầu chất lượng cao theo cách này. Rõ ràng, nước lạnh không thể 

bắt lửa hay cháy/nổ, do đó sử dụng nước lạnh để chiết xuất có thể là một lựa chọn tốt, 

nhưng người thực hiện phải chắc chắn rằng dầu cần sa đã được kích hoạt trước khi 

đưa cho bệnh nhân sử dụng. 

Quá trình kích hoạt là gì? 

Phản ứng khử carboxyl (hay còn gọi là quy trình kích hoạt dầu cần sa) xảy ra khi 

các phân tử trong dầu được chuyển hóa thành delta 9 (THC) dưới tác động của nhiệt 

độ nên có nhiều khả năng trị liệu hơn trong y học. Nhiệt độ xảy ra phản ứng vẫn còn 

là điều đang tranh luận, vì có nhiều báo cáo tôi đã xem về đề tài này không đồng ý với 

cách làm như những gì tôi đã gợi ý. Làm theo cách của tôi, dầu được đun nóng đến 

nhiệt độ cao hơn mà tại đó phản ứng khử carboxyl được diễn ra. Các nhóm carboxyl 

được lấy ra, điều này cho phép các phân tử đã bị bẻ gẫy phù hợp với các cơ quan thụ 

cảm CB1 và CB2 thuộc hệ thống endocannabinoid của chúng ta và cho phép chúng 

vượt qua hàng rào bảo vệ não. 

Có cách nào khác để sản xuất ra loại dầu nhiều tiềm năng hơn? 
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Có nhiều cách để tăng cường hiệu quả của dầu cần sa, nhưng cũng cần phải nói rằng, 

đa phần những cách này đều yêu cầu những dụng cụ đặc biệt và những kiến thức chuyên 

sâu mà người bình thường không thể có được. Trong quá khứ, tôi đã từng sản xuất loại 

dầu như thế và tôi cho rằng loại dầu đó có giá trị y tế cao hơn, nhưng với pháp luật hiện 

tại ở nơi tôi đang sống thì gần như là không thể có được những thiết bị cần thiết, do đó 

tôi không thể sản xuất thêm bất cứ một lượng dầu nào theo cách này. 

Chúng ta có thể làm gì khi dầu cần sa chúng ta sản xuất hoặc đặt mua không đủ 

mạnh? 

Nếu nguyên liệu ban đầu dùng để sản xuất dầu đạt chất lượng tốt, vấn đề này sẽ 

khó có thể xảy ra, nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ có những người sẽ không sử dụng nguyên 

liệu đạt chất lượng tốt. Khi chữa trị các căn bệnh hiểm nghèo ta cần sử dụng dầu chất 

lượng tốt nhất. Do đó nếu dầu cần sa bạn có không đủ mạnh để giải quyết căn bệnh đó 

trong tầm tay, tôi sẽ kiếm thêm một lượng búp đạt tiêu chuẩn và tái sản xuất dầu theo 

hướng dẫn. Nếu mạng sống của một con người đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc thì thực 

sự chúng ta không có thời gian để thử nghiệm các loại dầu kém chất lượng. Nếu bạn là 

bệnh nhân, bạn sẽ muốn sử dụng dầu chất lượng tốt nhất chứ? Vì thế, hãy cố gắng cung 

cấp dầu tốt nhất cho người khác.” Rick Simpson, Cần sa: Loại thảo dược giá trị nhất 

13. SẢN XUẤT DẦU CẦN SA CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT CÓ THỂ 

“Để giúp mọi người có thể sản xuất được dầu cần sa với chất lượng cao nhất có thể, 

tôi đã tìm ra một phương pháp đơn giản cho phép mọi người sản xuất ra loại dầu cần sa 

có giá trị dược liệu cao hơn phương pháp tôi đã công bố trước đây. Tất cả những gì bạn 

phải làm là tiến hành thêm một số bước vào quy trình tôi đã công bố, sau khi bạn làm 

theo cách này tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý với tôi rằng nó sẽ tạo nên một sự khác biệt rất lớn. 

Nếu bạn có loại búp chất lượng tốt, bạn sẽ có thể sản xuất ra loại dầu cần sa với hàm 

lượng tinh dầu rất đậm đặc, chỉ đơn giản bằng cách sử dụng loại dung môi tốt và nồi 

cơm điện. Dầu cần sa tôi đã chiết xuất theo cách này thường đạt mức THC 95% hoặc 

nhiều hơn tùy theo hàm lượng của các tinh dầu trong các giống cần sa khác nhau được 

sử dụng để chiết xuất. Khả năng chữa bệnh của các loại dầu này cuối cùng cũng được y 

học công nhận, nhưng tôi vẫn thấy rằng khả năng chữa bệnh của dầu cần sa có thể được 

cải thiện để đạt đến một tiêu chuẩn cao hơn nữa mà không gặp bất cứ khó khăn nào. 

Tất cả những gì bạn phải làm là lấy dầu cần sa đặt lên một thiết bị sinh nhiệt cho 

đến khi các tinh dầu cần sa hóa hơi, giữ lại những tinh dầu hóa hơi này sẽ giúp ta thu 

được dầu cần sa với chất lượng cao hơn và tinh khiết hơn. Mặc dù các máy hóa hơi 

thông thường cũng có thể làm được điều này, nhưng sự thật thì các máy hóa hơi không 

được thiết kế để làm việc này, vì nó sẽ làm mất rất nhiều thời gian để làm ra thuốc 

chữa bệnh và hầu hết máy hóa hơi thường hay có hiện tượng rò rỉ. 

Để sản xuất dầu trên một quy mô lớn, ta sẽ cần một thiết bị hóa hơi lớn hơn nhưng 

vẫn kín hơi và cần phải sử dụng một vòm thu lớn hơn, để khi các tinh dầu cần sa ở dạng 

hơi tụ thành dạng lỏng, chúng sẽ chảy xuống đến điểm thấp nhất của mái vòm, ở đây 

tinh dầu sẽ được giữ lại ở dạng tinh khiết rất cao thông qua một ống dẫn nhỏ. Đối với 

những người không có nhiều hiểu biết về máy móc, họ cũng sẽ không gặp nhiều khó 

khăn để làm việc này, nhưng nó sẽ tốn thời gian và công sức để lắp ráp các thiết bị. 
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Lượng dầu cần sa thu thập được sau quá trình bay hơi phụ thuộc vào tỉ lệ phần 

trăm của các tinh dầu cần sa trong khối lượng dầu được sử dụng ban đầu. Nếu bạn sử 

dụng dầu cần sa có chứa 99% tinh dầu để chưng cất thì khối lượng dầu cần sa mà bạn 

sẽ nhận được sau khi chưng cất là như nhau. 

Tôi cũng muốn nói rằng đây là cách để cải thiện dầu chất lượng thấp có lẫn nhiều 

tạp chất, để mọi người có thể sử dụng loại thuốc mạnh hơn và hiệu quả hơn. Ngay cả 

khi dầu cần sa được sử dụng để chưng cất có hàm lượng tinh dầu thấp cũng có thể sản 

xuất ra thuốc có chất lượng tốt, nếu toàn bộ tinh dầu cần sa được cho hóa hơi hoàn 

toàn và để lại tạp chất trong nồi. Bạn có thể sẽ không nhận được nhiều dầu như khối 

lượng bạn đã cho vào nồi, nhưng ít nhất bạn cũng có thể nhận được loại dầu cần sa có 

hiệu quả trị liệu cao hơn so với dầu cần sa có lẫn nhiều tạp chất được sử dụng ban đầu. 

Khi dùng để trị liệu, sự tinh khiết và hiệu quả của thuốc là rất quan trọng đối với bệnh 

nhân, vì vậy nếu bạn muốn làm ra loại dầu cần sa có chất lượng cao nhất có thể, tôi 

nghĩ bạn nên xem xét những điều tôi nói một cách nghiêm túc. 

Nhìn chung thì tôi không thể giải thích tại sao dầu được sản xuất theo cách này lại 

có giá trị dược liệu cao hơn cả loại dầu tốt nhất được chiết xuất bằng phương pháp khác. 

Lượng dầu mà tôi đã xử lý bằng cách hóa hơi đã trải qua quá trình kích hoạt ngay trước 

cả khi tôi cho vào vào máy hóa hơi, điều đó có nghĩa là bản thân dầu này đã có giá trị 

dược liệu rất cao, vì vậy ta có thể mong đợi một sự thay đổi nhỏ về hiệu quả trị liệu của 

dầu thu được sau khi đã hóa hơi. Khi các tinh dầu cần sa được hóa hơi hoàn toàn thì 

trong nồi sẽ chỉ còn lại xác thực vật và các chất bẩn không mong muốn. Bằng cách giữ 

các chất không cần thiết ở lại trong nồi, dầu cần sa mà bạn thu được sẽ tinh khiết hơn, 

nhưng từ dầu cần sa có lẫn rất ít tạp chất trước khi được sử dụng để hóa hơi, ta không 

thể giải thích được tại sao dầu đã được hóa hơi lại có tiềm năng lớn hơn. 

Các tinh dầu cần sa bốc hơi ở nhiệt độ 300–400oF (tương đương 150‐200oC) và mức 

nhiệt độ này cao hơn nhiệt độ cần thiết mà chúng ta đã biết để kích hoạt tinh dầu cần 

sa (đây là quá trình biến đổi THCA thành THC). Chúng ta thật sự còn một vài điều 

chưa hiểu hết về quá trình kích hoạt các tinh dầu cần sa nhưng nó thật sự làm tăng 

hiệu quả của thuốc một cách đáng kinh ngạc, hoặc mức nhiệt độ rất cao (150‐200oC) 

làm bốc hơi các tinh dầu cần sa đã tạo ra một số phản ứng nào đó mà chúng ta chưa 

từng được nghe nói tới. 

Tôi đã nói về phương pháp sản xuất mới này một vài tuần trước buổi phỏng vấn 

và vào lúc này một số cá nhân sản xuất dầu theo cách này đã rất kinh ngạc về mức độ 

hiệu quả của nó. Theo kinh nghiệm của tôi, ngay cả loại dầu cần sa chất lượng cao nhất 

được sản xuất bằng các thiết bị chưng cất hoặc nồi cơm điện cũng không bằng loại dầu 

sản xuất bằng phương pháp làm bốc hơi các tinh dầu cần sa. Hai loại dầu cần sa này 

có thể nhìn giống nhau, nhưng tôi nghĩ loại dầu đã được cho bốc hơi sẽ mạnh hơn gấp 

nhiều lần và thật sự loại dầu này rất thích hợp để điều trị cho các bệnh nhân đang ở 

trong tình trạng nguy hiểm.  

Một số người đơn giản chỉ cho hoa cần sa sau khi phơi khô vào máy hóa hơi và thu 

được các tinh dầu cần sa dưới dạng dầu từ vòm thu, sau khi hoa cần sa khô đã được đốt 

nóng. Bằng cách chỉ sử dụng hoa cần sa sau khi phơi khô theo cách này ta cũng có thể 

thu được dầu cần sa chất lượng khá, nhưng sau khi kiểm tra thì chất lượng của dầu này 

không thể sánh bằng dầu được sản xuất bằng nồi cơm điện và đó là lý do tại sao tôi lại 
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chỉ dẫn mọi người sản xuất theo cách này. Nếu bạn cho dầu cần sa chất lượng cao vào 

máy hóa hơi thì chất lượng của dầu cần sa mới thu được từ quá trình bay hơi sẽ có chất 

lượng cao hơn cả loại dầu được sản xuất bằng phương pháp sử dụng hoa cần sa chất 

lượng tốt nhất để hóa hơi bằng máy. Do đó, nếu bạn muốn sản xuất loại dầu cần sa tốt 

nhất, chỉ cần sử dụng máy hóa hơi để hóa hơi loại dầu cần sa tốt nhất mà bạn có, dầu 

mới thu được có chất lượng tuyệt vời mà không có loại dầu nào khác có thể so sánh được. 

Không quan trọng việc chính phủ có thích điều này hay không, trong một tương 

lai không xa rất nhiều người trong số chúng ta sẽ chiết xuất được loại thuốc của riêng 

mình và bởi vì loại dầu này có khả năng chữa trị rất nhiều chứng bệnh, tôi rất mong 

chờ một ngày nào đó loại thuốc dân gian này sẽ được sản xuất ở mọi nơi, nhất là những 

người không đủ khả năng kinh tế để thoả mãn các ”trò chơi” của các công ty dược. Tôi 

chắc chắn rằng trong tương lai các công ty này sẽ cố gắng nói rằng chỉ có họ mới đủ 

khả năng sản xuất loại thuốc này và chúng ta sẽ biết rằng những tên ”tội phạm” này 

sẽ sẵn sàng cung cấp dầu với một mức giá rất đắt; và khi tất cả mọi người đều có thể 

tự sản xuất thuốc cho mình, đến lúc đó sẽ chẳng còn chỗ nào nữa cho các công ty dược. 

Sau khi tiến hành một vài nghiên cứu đơn giản, chúng tôi có thể pha trộn các loại 

tinh dầu cần sa có trong tự nhiên để tạo ra các loại dầu riêng biệt phù hợp với các loại 

bệnh khác nhau, nhưng ngay cả khi thứ dầu mới này có khả năng trị liệu tuyệt vời, thì 

loại dầu tôi đã hướng dẫn các bạn sản xuất cũng nên luôn có trong tủ thuốc của các bạn. 

Tôi chưa bao giờ cố gắng đăng ký bản quyền cho phương pháp mà mình đã tìm ra vì 

tôi thấy rằng đây là kiến thức mà mọi người nên biết và không một người nào có quyền 

ngăn cản một phương pháp chữa bệnh có thể cứu được rất nhiều người, như một vấn 

đề thực tế, tôi nghĩ thế giới sẽ tốt hơn nếu như không có những thứ như bằng sáng chế. 

Những người muốn ngăn cấm loại thuốc này, như các công ty dược, thời gian đã cho 

chúng ta thấy rằng họ rất hạnh phúc với việc đầu độc và giết chúng ta bằng cái thứ rác 

rưởi mà họ cung cấp, tôi chắc rằng họ sẽ cố nói với chúng ta rằng họ là những người duy 

nhất có thể sản xuất loại thuốc này. Sử dụng phương pháp mới mà tôi vừa hướng dẫn, 

bất kỳ ai cũng có thể chiết xuất ra được loại thuốc tinh khiết giống như các công ty dược 

phẩm. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng thuốc chúng ta tự chiết xuất sẽ hiệu quả hơn các loại thuốc 

do các công ty dược sản xuất, vì không như bọn họ chúng ta không làm vì đồng tiền, 

chúng ta đơn giản chỉ làm điều này để cứu lấy bản thân mình và người thân của mình. 

Chẳng có một lý do chính đáng gì để ngăn cản chúng ta tự chiết xuất thuốc cho riêng 

mình thay vì phải đóng thuế cho chính phủ để họ ngăn cấm chúng ta làm điều này, đây 

cũng là một ví dụ điển hình của nạn tham nhũng, một lần và mãi mãi chúng ta phải thoát 

khỏi tình cảnh này, tự do của nhân loại phải bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất. Vào lúc 

này, rõ hơn bao giờ hết các công ty dược và chính phủ họ không quan tâm gì đến sức 

khỏe và hạnh phúc của chúng ta, vì vậy chúng ta hãy phổ biến kiến thức cho mọi người 

và để Mẹ Thiên Nhiên có cơ hội cải thiện sức khỏe của chúng ta và một khi chúng ta làm 

được điều này, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thể nào tiếp tục chấp nhận thêm 

những gì đã xảy ra trong quá khứ.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

14. CÂY GAI DẦU HAY CÂY CẦN SA? 

ʺTrong suốt chiều dài lịch sử, cây cần sa đã luôn được biết đến như cây gai dầu và 

đã được con người canh tác, gieo trồng từ hàng nghìn năm trước. Những kẻ tham tiền, 
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bao gồm cả chính phủ đã kiểm soát các giống cây gai dầu có lượng nhựa cao, đổi tên 

và công bố chúng dưới tên cần sa rồi vu khống tội danh cho cần sa. Trở lại vào thời kỳ 

khi việc này diễn ra, hầu hết công chúng đều không biết cần sa là cái gì, tất cả những 

gì họ được biết từ truyền thông về cần sa là cần sa rất nguy hiểm, gây nghiện và có thể 

gây chết người. Tất cả chúng ta được dẫn dắt để tin rằng hút cần sa là con đường tự 

huỷ hoại và gây nguy hiểm cho bản thân. Tất nhiên là tất cả những điều này chỉ là một 

phần của sự dối trá và vào thời điểm đó, công chúng không có bất kỳ phương tiện 

thông tin nào để kiểm chứng điều này. 

Mọi người có biết rằng trong khi chính phủ đã cố gắng đưa cây cần sa ra ngoài vòng 

pháp luật thì trong quá khứ các nhà lập quốc và các tổng thống Mỹ trước đây đã hút cần 

sa khá thường xuyên trong suốt sự nghiệp của mình, họ có thể đã không bị hạn chế bởi 

những đạo luật mới. Có rất nhiều tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau đã mô tả rất sinh 

động về việc sử dụng cần sa của các chính khách và thậm chí cả tổng thống Abraham 

Lincoln cũng thường xuyên tận hưởng thời gian rảnh của mình bằng việc thả mình trên 

chiếc ghế đẩu trước hiên nhà và nhâm nhi cần sa bằng chiếc tẩu ưa thích của mình. 

Xét theo một số tài liệu của các nhà lãnh đạo chính trị thời đó đã soạn thảo, chẳng 

hạn như Tuyên Ngôn Độc Lập và Hiến Pháp (của nước Mỹ), tôi có thể chắc chắn một 

điều thực tế là họ là những người suy nghĩ rất khách quan, dường như hiệu ứng sợ hãi 

của cái thứ họ đang sử dụng và cũng là thứ được tuyên truyền trước công chúng rằng 

rất nguy hiểm lại không hề có bất cứ tác động xấu gì đến họ cũng như khả năng suy luận 

tuyệt vời của họ. Tuy nhiên, hàng chục năm sau khi các điều luật cấm cây cần sa được 

đưa ra vào đầu những năm 1900s, rất ít người có kiến thức về tất cả những điều này. 

Thuốc chiết xuất từ cây gai dầu được sử dụng rất phổ biến trong lịch sử. Nó được 

sử dụng để điều trị hầu hết các loại bệnh tật cũng như các chấn thương. Chỉ trong một 

vài thập kỷ gần đây việc sử dụng thuốc này mới bị cấm. Để nhận ra hiệu quả thật sự 

của cây gai dầu chúng ta cần thoát khỏi những điều dối trá.  

Cây gai dầu bị vu khống tội danh và được đưa ra công chúng dưới cái tên cần sa. Ông 

bà và cha mẹ chúng ta đã bị truyền thông lừa dối rằng cần sa hay cây gai dầu là loại cây 

nguy hiểm, gây chết người và gây nghiện. Không có gì có thể che dấu được sự thật nhưng 

vào thời đó thì điều này là điều không thể, mọi người không thể tự tìm ra được sự thật. 

Những kẻ tuyên truyền những điều ngu ngốc này hiện nay đã chết từ rất lâu rồi, 

nhưng tại sao những lời dối trá và lừa bịp vẫn còn tồn tại? Câu trả lời rất đơn giản 

‐ ”Tiền.” Chúng ta đang đau khổ và chết dần chết mòn bởi các công ty dược và những 

kẻ tham tiền luôn muốn nâng cao lợi nhuận của mình. Để tiếp tục làm điều này họ cần 

chắc chắn rằng cây gai dầu phải bất hợp pháp và mọi người phải không được tiếp cận, 

kể cả với lý do y tế hoặc bất cứ lý do nào khác. 

Nếu chúng ta nhìn lại đằng sau lịch sử, chúng ta sẽ nhận thấy rằng D. Rockefeller 

và bè lũ giàu có của hắn cùng với chính phủ tham nhũng trong thời đại đó đã tạo nên 

hệ thống y tế mà chúng ta đang có. Trường y hoạt động dựa vào tiền tài trợ của những 

người giàu có và quyền lực, các bác sỹ được dạy phép chữa đối chứng, ví dụ thuốc 

được làm từ hóa chất và chất độc. Theo thời gian, những lời nói dối trá và lừa bịp của 

họ không chỉ thuyết phục được các bác sỹ mà còn cả công chúng rằng các hóa chất và 

độc dược này có tác dụng tích cực về mặt y học. Nói cách khác, những cái gọi là trường 
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y đã tẩy não các bác sỹ và cả cộng đồng, những kẻ đó đã đổi trắng thay đen.” Rick 

Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

15. NÊN SỬ DỤNG GIỐNG CẦN SA NÀO ĐỂ CHIẾT XUẤT DẦU CẦN SA?  

“Đây là câu hỏi rất khó để trả lời, trên thực tế thì giống chịu ảnh hưởng khá nhiều từ 

những người cung cấp, họ là người quyết định then chốt với những thứ chúng ta sẽ trồng. 

Vấn đề là nếu bạn mua loại giống White Widow từ 5 nhà cung cấp khác nhau, khi bạn 

trồng, bạn sẽ thu hoạch được 5 kết quả hoàn toàn khác nhau. Loại White Widow tôi đã 

trồng ở Canada có hiệu ứng an thần rất mạnh, nó là một giống indica rất tốt và nó là một 

trong những loại thuốc giảm đau tốt nhất mà tôi từng thấy. Nhưng nếu tôi mua loại này 

từ một nhà cung cấp khác thì những hạt giống đó sẽ có giá trị y tế hoàn toàn khác biệt. 

Loại White Widow  tôi  thấy  ở Châu Âu gây hưng phấn hơn  là  loại  tôi  trồng  ở 

Canada, có vẻ là giống ở Châu Âu có tính sativa trội hơn. Nhưng đây lại là điều không 

may vì nó không có giá trị y tế mà tôi tìm kiếm như loại White Widow gây hiệu ứng 

buồn ngủ cực mạnh mà tôi đã từng trồng ở Canada.  

Một số giống có thể sử dụng để giảm đau rất tốt, một số giống khác lại có khả năng 

kiểm soát  lượng đường trong máu hiệu quả, thích hợp với bệnh nhân bị tiểu đường 

hoặc làm giảm áp lực nhãn cầu thích hợp với bệnh nhân bị tăng nhãn áp. Chúng ta cần 

một nguồn cung cấp hạt giống ổn định và liên tục, họ phải hiểu được các giá trị y tế của 

mỗi loại hạt và những gì họ đang làm. Tất cả những gì chúng ta cần là quyền tự do được 

trồng các giống cần sa có tác dụng y tế tốt nhất trên Trái Đất, sau đó ta chỉ cần sử dụng 

các phép loại trừ đơn giản để phân loại ra các loại giống khác nhau với giá trị y tế khác 

nhau dành cho việc chữa trị các chứng bệnh cụ thể. 

Sau khi điều này được thực hiện, một nguồn cung cấp hạt giống ổn định với những 

loại giống có giá trị y tế cụ thể, những loại này sẽ được sẵn sàng phổ biến rộng rãi cho 

cộng đồng và họ có thể trồng những loại cây có giá trị y tế thích hợp với mỗi người. 

Nhưng cho đến ngày đó, tôi không thể giới thiệu cho bạn được một giống hay một 

nhà cung cấp cụ thể nào và nói rằng ”loại này là tốt nhất cho bạn” hoặc nói rằng ”tác 

dụng của nó là bảo đảm.”  

Một số công ty phân phối hạt giống có sẵn các thông tin về giá trị y tế của loại hạt 

giống mà họ đang bán. Do đó, sẽ là ý tưởng tốt hơn khi xem lướt qua những thông tin 

này trước khi đặt mua hạt giống.  

Bệnh nhân nên chọn giống cần sa nào? 

Vào  thời điểm này,  tất cả những điều  tôi có  thể nói với mọi người  là hãy chọn 

những giống indica hoặc trội indica có hiệu ứng an thần mạnh nhất với hàm lượng 

THC cao hơn 20% để chiết xuất dầu. Ngoài ra, mọi người luôn hỏi tôi rằng họ có thể 

tìm được những hạt giống đó ở đâu và đây thực sự là một vấn đề với những người 

sống ở những quốc gia đang ngăn cấm việc buôn bán này. Hãy lên internet và bạn sẽ 

tìm được rất nhiều nhà cung cấp và một vài trong số đó nhận giao hàng trên toàn thế 

giới. (Mẹo: hãy sử dụng Google và tìm kiếm với từ khóa ”marijuana seeds worldwide” 

bạn sẽ thấy các cửa hàng trực tuyến để lựa chọn).  

Tôi cần phải xem xét những gì khi lựa chọn và mua hoa cần sa sấy khô để sản 

xuất dầu? 
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Đối với những người chưa từng có kinh nghiệm với cây cần sa, các bạn cần phải 

thận trọng, vì có rất nhiều người trồng và bán lẻ sẽ cố gắng bán mọi thứ mà họ có. Đối 

với những người chưa  từng hút cần sa,  tôi khuyên bạn hãy  tìm một người có kinh 

nghiệm đi cùng khi mua hàng. 

Không phải lúc nào bạn cũng có thể xác định được khả năng chữa trị của cây cần sa 

bằng cách nhìn và ngửi. Tôi đã từng thấy loại búp lóng lánh ánh nhựa và mùi vị rất tuyệt 

nhưng lại không đủ điều kiện để chế ra loại thuốc tốt. Nên tốt nhất hãy tìm một người có 

kinh nghiệm để hiểu rõ khả năng trị liệu của nguyên liệu trước khi mua với số lượng lớn. 

Khi một người nào đó mang đến 1 pound (tương đương 0,45kg) búp khô để chiết xuất 

thuốc, đầu tiên tôi sẽ thử nghiệm trên cơ thể mình, tôi lấy một ít búp, cuộn thành điếu. Nếu 

đây là giống tốt, tôi sẽ cảm nhận được hiệu ứng chỉ sau nửa điếu. Những gì tôi tìm kiếm là 

cảm giác buồn ngủ rất mạnh và bạn sẽ chỉ muốn tìm một cái giường và nằm xuống. Với 

giống thuần indica hoặc trội indica, thường thì bạn sẽ thấy những cảm giác như vậy.  

Tôi phát hiện rằng trên thực tế những giống cần sa cho cảm giác buồn ngủ cực mạnh 

có giá trị y tế rất lớn. Đây là những giống tôi đã sử dụng và đã rất thành công trong việc 

chữa trị Ung thư hoặc các chứng bệnh khác.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

16. LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA ĐƯỢC ĐÚNG LOẠI HOA CẦN SA? 

“Cách đơn giản nhất để xác định đặc tính y tế của búp chỉ đơn giản là hút thử và 

cảm nhận hiệu ứng trên cơ thể của bạn. Khi có người mang cần sa đến gặp tôi để chiết 

xuất thuốc, tôi sẽ quấn thử một điếu. Khi tôi hút được nửa điếu, tôi sẽ biết được đây 

có phải là nguyên liệu để sử dụng được hay không nếu tôi có được cảm giác an thần 

mà mình đang cần. 

Nếu bạn dự định mua cần sa và tự chiết xuất thuốc và bạn chưa có kinh nghiệm 

với việc hút cần sa, bạn nên đi cùng với một người có kinh nghiệm và đã từng thử qua 

loại cần sa có hiệu ứng mà bạn đang cần. Hãy nói với họ là bạn cần tìm loại búp cho 

hiệu ứng an thần và bạn không muốn mua loại búp cho hiệu ứng hưng phấn hoặc tràn 

trề năng lượng.  

Tốt hơn bạn nên mang theo một cái kính lúp để có thể kiểm tra được lượng nhựa 

bám trên búp mà bạn đang có ý định mua. Loại búp tốt nó trông như đang được phủ 

một lớp sương và thậm chí lớp sương này có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi bạn 

đã quen với việc chiết xuất dầu, bạn có thể biết được bao nhiêu lượng dầu mình có thể 

chiết xuất chỉ bằng cách nhìn vào búp qua một cái kính lúp. Lớp nhựa mà bạn thấy 

trên búp chính là nguyên liệu chính để chiết xuất thuốc, lớp nhựa này càng dầy thì 

lượng dầu bạn chiết xuất được sẽ càng nhiều. 

Tại sao ông  lại khuyên mọi người nên dùng 1 pound  (tương đương 0,45 kg) 

nguyên liệu hoặc hơn thế? Mọi người có thể chiết xuất thuốc với chỉ với 1 ounce 

(tương đương 28,3 gram) hoa cần sa khô hay không? 

Vâng, tất nhiên, bạn vẫn có thể chiết xuất dầu với lượng nguyên liệu ít hơn. Một 

ounce hoa cần sa khô có thể chiết xuất được từ 2–3g dầu chất lượng cao và chỉ cần 0,5 

lít dung môi cho 2 lần tẩy rửa. 

Nhưng  lý do  tôi đề nghị mọi người nên sử dụng  từ 1 pound nguyên  liệu hoặc 

nhiều hơn nếu có thể để bệnh nhân có thể thoải mái sử dụng nó, tôi thấy rằng ngay cả 

những người khỏe mạnh cũng nên sử dụng 60g dầu để có được sức khỏe tốt hơn. Để 
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chiết xuất lượng dầu như vậy ta cần khoảng 1 pound nguyên liệu búp và đôi khi điều 

này sẽ đơn giản hơn cho bệnh nhân vì họ sẽ không phải chiết xuất thuốc từ nhiều loại 

giống khác nhau. 

Mỗi giống lại cho một hiệu ứng khác nhau nên nếu bệnh nhân đổi từ giống này sang 

sử dụng một giống khác, họ sẽ không biết giống mới đó cho hiệu ứng như thế nào. Với 

những người đã quen với việc sử dụng thuốc, việc thay đổi giống để chiết xuất thuốc sẽ 

không gặp phải vấn đề gì. Nhưng với những người sử dụng thuốc lần đầu tiên, tôi nghĩ 

tốt nhất họ chỉ nên sử dụng thuốc được chiết xuất từ một giống. 

Ông chọn cây có độ mạnh và hiệu ứng như thế nào để chiết xuất dầu? 

Tôi luôn chế biến thuốc từ những giống mạnh nhất và gây ra hiệu ứng an thần 

nhiều nhất trên cơ thể của mình và đôi khi giống cây tôi sử dụng cũng có hiệu ứng gây 

phấn khích. Dầu được sản xuất bởi những giống có đặc điểm này thường cho hiệu ứng 

rất dễ chịu và bệnh nhân thật sự thích chúng. 

Ở nơi tôi sống, những người hút cần sa luôn phàn nàn về chuyện tôi đã mua tất cả 

cần sa tốt để sản xuất thuốc và làm họ chẳng còn gì để sử dụng. Tôi cũng chẳng quan 

tâm đến điều này nhiều, vì sinh mạng của người bệnh quan trọng hơn nhu cầu giải trí 

của những người khỏe mạnh. 

Tôi luôn tìm những giống cần sa có nhiều nhựa và giá trị dược liệu thích hợp nhất. 

Phần  lớn nguyên  liệu  tôi sử dụng để sản xuất  thuốc  là  từ những giống khác nhau, 

điểm chung là chúng đều có hàm lượng THC từ 20% trở lên. Với những giống có hàm 

lượng THC cao thế này thì cứ 1 pound (tương đương với 450gram) nguyên liệu bạn sẽ 

chiết xuất được khoảng 90‐100g dầu cần sa. Có một số người đang trồng những cây 

cần sa cho mục đích y tế với chất lượng như thế, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì 

chúng rất đắt và khó tìm mua. 

Hầu hết nguyên liệu tôi sử dụng đều chiết xuất được khoảng 60g dầu chất lượng 

cao với mỗi một pound (tương đương với 450g) búp khô; vì vậy tôi không nghi ngờ 

về việc có thể nâng cao hơn chất lượng của chúng. Trên thực tế, tôi không có nhiều sự 

lựa chọn, để cứu người tôi cần phải sử dụng những thứ mà mình đang có sẵn. Mọi 

người cần phải biết là mỗi loại giống sẽ chiết xuất được lượng dầu khác nhau và những 

loại dầu này đều có khả năng chữa bệnh rất tốt. 

Ngoài ra, phương pháp trồng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến lượng THC có trên búp. 

Giống mà bạn trồng có khả năng tạo ra 20% THC hoặc hơn thế, nhưng rất nhiều người 

trồng thiếu kỹ năng và trang thiết bị để đạt được điều này. Thật không may là những 

cây cần sa có chất lượng như thế khá là hiếm, vì vậy hãy vui mừng khi bạn chiết xuất 

được 60g dầu từ 1 pound (tương đương với 450gram) nguyên liệu khô. Hãy luôn tìm 

những cây cần sa có chất lượng tốt nhất có thể để làm nguyên liệu vì mạng sống của một 

người nào đó có thể phụ thuộc vào nó.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

17. SO SÁNH INDICA VÀ SATIVA 

Sự khác biệt chính giữa indica và sativa trong điều trị? 

“Tôi không khuyến khích việc sử dụng giống sativa để điều trị Ung thư hoặc các 

chứng bệnh nan y khác. Tất nhiên là dầu chiết xuất từ giống sativa có thể trị Ung thư 

nhưng hiệu ứng hưng phấn lại không có lợi cho việc chữa bệnh. Chắc chắn là bạn có thể 

sử dụng dầu chiết xuất từ giống sativa cho các bệnh ngoài da như Ung thư da, nhưng 
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việc ăn dầu sativa sẽ làm rối loạn giấc ngủ của bệnh nhân. Tôi thấy rằng loại dầu được 

làm từ giống sativa rất hiệu quả với những người bị trầm cảm. Trong một vài trường 

hợp, hiệu ứng hưng phấn rất có lợi cho bệnh nhân bị trầm cảm, họ có thể sử dụng một 

lượng nhỏ vào sáng sớm lúc thức dậy. Điều này giúp họ có thể vực dậy tinh thần, nhưng 

nếu dùng quá nhiều, một số loại dầu sativa quá mạnh có thể làm họ hưng phấn quá độ 

và hầu hết mọi người đều không thích cảm giác này. 

Mặc dù dầu sativa có thể có ích trong một vài trường hợp, nhưng tôi thường tránh 

việc sử dụng chúng. Loại dầu sativa  luôn  làm bệnh nhân phấn khích quá độ và tôi 

không muốn nhìn thấy một người bị Ung thư giai đoạn cuối hoặc một vấn đề nghiêm 

trọng nào đó làm những chuyện vô ích. Một số bệnh nhân không chịu nổi hiệu ứng 

hưng phấn của thuốc, đôi khi nó làm họ trở nên bồn chồn lo lắng. Theo kinh nghiệm 

của tôi thì bệnh nhân thích hợp nhất với giống cho hiệu ứng an thần và có những đặc 

điểm mà tôi đã nêu ra ở phần trên. 

Những giấc ngủ bổ sung của bệnh nhân rất tốt cho họ, một bênh nhân được nghỉ ngơi 

hợp lý sẽ hồi phục nhanh hơn những bệnh nhân ngủ không đủ giấc. Để chữa trị những 

vấn đề bên trong cơ thể tôi đặc biệt khuyên mọi người nên sử dụng giống indica hoặc 

giống trội indica. Indica làm cơ thể thư giãn và làm giấc ngủ của bệnh nhân thêm sâu. 

Tôi cũng nhận thấy rằng dầu từ giống indica cũng có hiệu quả với bệnh trầm cảm và 

một số vấn đề sức khỏe có liên quan khác. Theo quan điểm của tôi, dầu được chiết xuất từ 

giống indica tốt sẽ có hiệu quả về mặt y học nhiều hơn dầu chiết xuất từ giống sativa. 

Tôi đã thử qua rất nhiều loại dầu được chiết xuất từ nhiều giống khác nhau kể cả các 

loại giống lai. Tôi nhớ có một loại đã từng gần như đưa tôi đến ”sự giác ngộ” (nirvana). 

Bạn sẽ mô tả thế nào về loại dầu mang đến trải nghiệm thoải mái nhất cho bệnh nhân? 

Đạt đến cảnh giới giác ngộ chẳng giúp gì cho việc điều trị bệnh, nhưng nếu bạn 

dùng quá liều và đạt đến cảnh giới này thì cũng chẳng có tổn thương nào với cơ thể. 

Trên thực tế, với những bệnh nhân Ung thư đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết 

thì một liều lớn dầu cần sa sẽ giúp họ gia tăng cơ hội sống sót. 

Bệnh nhân có thể tự điều trị tại nhà nếu họ có dầu cần sa, tôi nghĩ rằng môi trường 

này sẽ tốt hơn so với môi trường ở bệnh viện. Với những bệnh nhân có tình trạng sức 

khỏe nằm trong tầm kiểm soát thì nên sử dụng dầu theo cách tôi đã hướng dẫn, nhưng 

với những bệnh nhân đang gặp nguy hiểm cận kề cái chết, tôi khuyên họ nên ăn dầu 

càng nhanh càng tốt. 

Rất nhiều người đã từng hút cần sa trong quá khứ, họ không hề e sợ dầu cần sa và 

tôi đã từng thấy vài người bị Ung thư giai đoạn cuối chỉ mất một tháng để chữa trị. 

Trong thực tế, việc này phụ thuộc hoàn toàn vào bệnh nhân và thời gian họ sử dụng. 

Khi mọi người đều biết rằng dầu cần sa rất an toàn, tôi hy vọng mọi người sẽ cố gắng 

ăn dầu theo cách nhanh nhất mà họ có thể. 

Indica, Sativa hay Ruderalis? 

May mắn thay, hầu hết các giống indica tốt đều có thể chữa trị tất cả các loại Ung 

thư. Có hàng ngàn giống khác nhau đã được các nhà vườn lai tạo. Cần sa được phân 

chia làm 3 họ chính là: canabis indica, canabis sativa và cannabis ruderalis. Giống cần 

sa thuần indica (cannabis indica) cho tác dụng an thần phù hợp để chữa trị hầu hết 

mọi loại bệnh tật khác nhau. 
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Giống thuần indica đã được lai với sativa hoặc ruderalis cũng có tác dụng an thần 

mạnh. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm indica có trong hạt giống, 

tuỳ vào đặc tính này mà ta có thể chiết xuất ra loại thuốc thích hợp với từng loại bệnh. 

Nói chung, càng nhiều tỷ lệ trội indica có trong hạt giống thì dầu cần sa càng có nhiều 

đặc tính an thần cũng như có hiệu quả trị liệu cao hơn. 

Mặt khác, giống cần sa thuần sativa sẽ làm người sử dụng cảm thấy tràn trề năng 

lượng, điều này không tốt cho việc chữa trị và sẽ làm rối loạn giấc ngủ của bệnh nhân. 

Thuốc được làm từ giống thuần sativa hoặc trội sativa khi lai với indica hoặc ruderalis có 

thể mang lại lợi ích cho những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm hoặc các bệnh ngoài da. 

Đối với phương pháp điều trị bằng cách ăn trực tiếp, dầu chiết xuất từ giống sativa 

hoặc trội sativa (các giống lai) nên được dùng một cách thận trọng. Loại dầu này sẽ 

mang đến nguồn năng lượng không tưởng khi sử dụng và theo quan điểm của tôi thì 

hiệu ứng này không giúp thúc đẩy quá trình chữa trị. 

Một vài năm trở lại đây, giống ruderalis rất được chú ý bởi những người trồng cần 

sa. Theo tôi được biết thì giống này được lai với các giống indica và sativa để tăng sự 

cứng cáp của cây và chống nấm mốc. Ngoài ra, giống ruderalis còn chứa hàm lượng 

CBD cao và một vài người nghĩ rằng điều này rất quan trọng, nhưng vẫn chưa được 

chứng minh. Tôi không thể nói cho bạn biết hiệu ứng và khả năng chữa trị của thuốc 

làm từ giống này. Vì tôi chưa từng có kinh nghiệm làm việc với giống ruderalis, ngay 

tại lúc này tôi nghĩ mình chưa đủ điều kiện để nói lên quan điểm cá nhân. 

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao nhất, tôi sẽ sử dụng giống thuần indica hoặc trội 

indica (lai sativa) để chiết xuất thuốc, vì hiệu quả của nó đã được chứng minh. 

Theo kinh nghiệm của tôi, trên thực tế thì tất cả các giống trội indica có thể được 

dùng để sản xuất thuốc cho việc điều trị hiệu quả nhiều chứng bệnh khác nhau. Ngay 

cả những bệnh nhân bị trầm cảm cũng thích hợp với hiệu ứng mà giống trội indica mang 

lại. Thế nên, tốt nhất chúng ta nên tránh sử dụng giống sativa để sản xuất thuốc cho việc 

sử dụng qua đường tiêu hóa bằng cách ăn trực tiếp. Tuy nhiên nếu bạn muốn chữa trị 

các vấn đề về da hoặc Ung thư da, bạn sẽ thấy dầu sativa cũng có hiệu quả. Tôi không 

thể trả lời được tại sao hiệu quả của từng giống lại khác nhau với những loại bệnh và 

tình trạng khác nhau. Trong tương lai chúng ta cần thêm các nghiên cứu khoa học về 

vấn đề này.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

18. TRỒNG NGOÀI TRỜI VÀ TRỒNG TRONG NHÀ 

Có sự khác biệt nào không giữa việc trồng cần sa ngoài trời và trong nhà? 

“Tôi đều đã chiết xuất được dầu chất lượng cao với cả cây cần sa trồng trong nhà 

lẫn ngoài trời. Tôi thích sử dụng cần sa trồng ngoài trời hơn, chất lượng trung bình 

của các cây trồng ngoài trời vào đúng vụ mùa sẽ cho nhiều nhựa với chất lượng tốt 

hơn. Tôi cho rằng điều này là do mặt trời, bởi vì không một hệ thống ánh sáng nhân 

tạo nào có thể so sánh được với ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra, có những áp lực và các 

yếu tố khác trong tự nhiên có thể ảnh hưởng đến hiệu lực của các cây được trồng ở 

ngoài trời mà cây trồng trong nhà không gặp phải.  

Cây được trồng trong nhà tất nhiên vẫn rất hiệu quả và vẫn sẽ chiết xuất ra được 

thuốc tốt. Tuy nhiên, việc trồng trong nhà có nhiều hạn chế: Cây trồng trong nhà sẽ 

nhỏ hơn về kích thước so với cây trồng ngoài trời; Ngoài ra, với hệ thống trồng cây 
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trong nhà, các vấn đề phát sinh thường là các vấn đề về mùi, lưu thông khí, nhiệt độ, 

ký sinh trùng và việc sử dụng dinh dưỡng hóa học.  

Tôi chưa từng gặp bất cứ vấn đề gì với việc sản xuất thuốc từ cần sa trồng trong 

nhà; cho nên nếu không còn sự lựa chọn nào khác thì đây cũng là một cách rất tốt. Với 

những người không sống ở những nơi vắng vẻ như nông thôn, tôi đề nghị họ mua 

hoặc tự làm một buồng trồng cây nhỏ để có thể tự trồng và sản xuất thuốc chữa bệnh 

cho cả gia đình của họ. Hiện nay có rất nhiều loại buồng trồng cây khác nhau trên thị 

trường để bạn chọn lựa hoặc bạn cũng có thể tự làm cho mình một cái. Tuy nhiên, theo 

quan điểm của tôi, cách trồng thích hợp nhất vẫn là trồng ngoài trời. Mặt đất rộng lớn 

với hệ thống thoát nước tốt và độ pH thích hợp là những yếu tố cần thiết. Cùng với 

ánh sáng mặt trời, phân ngựa và lượng nước dồi dào có thể cho một mùa vụ tuyệt vời. 

Tôi không nhận thấy sự khác biệt nào giữa cây trồng trong nhà và ngoài trời nhưng 

sự thật thì cây trồng trong nhà có hiệu quả hơi kém hơn. Nhưng cũng có một số lý do 

giải thích tại sao lại xảy ra điều này và có thể, dưới điều kiện thích hợp, cây trồng trong 

nhà cũng có thể khỏe mạnh như cây trồng ngoài trời. 

Các loại dầu mạnh nhất mà tôi đã từng sản xuất ở Canada là từ những cây trồng ngoài 

trời. Loại dầu sản xuất từ cây trồng trong nhà có thể sẽ không mạnh bằng nhưng nó vẫn 

cho hiệu quả chữa trị rất cao. Nên vào thời điểm này, tôi sẽ chiết xuất dầu với bất cứ búp 

cần sa nào có hiệu ứng an thần mạnh nhất, không quan trọng là chúng được trồng trong 

nhà hay ngoài trời.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

19. LOẠI ÁNH SÁNG NHÂN TẠO NÀO CHO KẾT QUẢ TỐT NHẤT? 

“Tôi đã đạt được kết quả trồng trong nhà cao nhất bằng cách kết hợp sử dụng nhiều 

đèn cao áp. Chúng tôi đã sử dụng một đèn cao áp Natri 1000W hay còn gọi  là High‐

Pressure Sodium (HPS) và đèn Halogen kim loại (MH) 1000W trong cùng một buồng để 

đạt được sản lượng búp lớn nhất. Mặc dù tôi chưa bao giờ dùng loại đèn cao áp Natri 

600W (HPS) để trồng trong nhà nhưng theo những gì tôi biết thì loại bóng này sẽ cho hiệu 

quả cao nhất vì loại này có lượng ánh sáng (lumen) trên 1W cao nhất. Vấn đề lớn nhất của 

các bóng cao áp là nhiệt lượng chúng toả ra và lượng điện năng chúng tiêu thụ, vì vậy tôi 

đã tìm ra những loại bóng đèn khác để giải quyết vấn đề này. 

Bóng đèn huỳnh quang lạnh tiêu chuẩn với 4 chân đèn sẽ giúp cây cần sa phát triển 

rất tốt trong giai đoạn phát triển; nhưng với giai đoạn ép búp ta sẽ cần một cường ánh 

sáng mạnh hơn. Ngày nay có rất nhiều loại đèn khác nhau ví dụ như đèn LED cường 

độ cao hay đèn huỳnh quang compact (CFL) mà những người trồng khác nói với tôi 

rằng họ nhận được kết quả rất tốt với loại đèn này. Loại bóng này tỏa ra ít nhiệt lượng 

và có mức tiêu thụ điện năng rất thấp, tuổi thọ của loại này cũng rất cao. 

Một vài năm gần đây, giá cả của các loại đèn này đã giảm đi đáng kể, những loại đèn 

này đang ở mức giá hợp lý mà rất nhiều người trồng có thể mua được. Với những người 

lần đầu trồng cây trong nhà, tôi nghĩ rằng đèn huỳnh quang là một loại đèn khá tốt để bắt 

đầu và để tránh những vấn đề mà các loại đèn cao áp mang đến. 

Mặc dù đèn LED và đèn huỳnh quang có thể trồng cây trong nhà rất tốt, nhưng loại 

đèn mà tôi thích nhất là đèn plasma. Theo những gì mà tôi biết thì loại này cực kỳ tiết 

kiệm năng lượng và nhiệt lượng chúng toả ra cực kì thấp, lượng ánh sáng từ một bóng 

plasma 1000W thật sự làm tôi bất ngờ. Chỉ sử dụng một bóng này có thể thay thế được 
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một vài bóng cao áp Natri 1000W (HPS). Với những người trồng mô hình lớn thì loại 

bóng này có thể giúp họ giải quyết được các vấn đề như là nhiệt lượng toả ra từ bóng 

và chi phí về tiền điện một cách đáng kể. Hiện nay, loại đèn này còn có giá rất đắt nhưng 

cũng sẽ như đèn LED, giá của loại này sẽ sớm giảm trong tương lai không xa. 

Tôi nghĩ rằng quang phổ của bóng plasma tương đối giống với quang phổ của mặt 

trời và nó sẽ là một khoản đầu tư rất đáng với những người trồng nghiêm túc. Trong 

thời gian tới, tôi mong rằng các loại bóng đèn mới như LED, huỳnh quang và plasma 

sẽ làm thay đổi hoàn toàn phương pháp trồng cây trong nhà, chúng làm mọi thứ trở 

nên đơn giản hơn rất nhiều cho những người trồng cần sa trong nhà.” Rick Simpson, 

Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

20. BỆNH NHÂN CẦN NHỮNG HIỂU BIẾT GÌ ĐỂ CÓ THỂ TỰ TRỒNG CÂY 

CẦN SA? 

“Đối với bất cứ người nào mới bắt đầu trồng cây cần sa, cái họ cần chính là một 

quyển sách tốt hoặc một video hướng dẫn chi tiết. Chỉ cần lên mạng là có thể tìm thấy 

các  ấn phẩm hoặc bạn có  thể  tìm  thấy ở các  tiệm sách  tại địa phương. Thường  thì 

những cuốn tạp chí về cần sa sẽ chỉ cho bạn một quyển sách hay phù hợp với bạn. 

Quyển sách yêu thích của tôi là ”The Indoor Outdoor Medicinal Grower’s Bible” được 

viết bởi Jorge Cervantes. Ngoài ra, nhiều tác giả khác như Ed Rosenthal cũng có những 

quyển sách rất chất lượng. 

Dành cho những người muốn tìm hiểu thêm về cây gai dầu và các công dụng khác 

của nó. Tôi đề nghị họ nên đọc sách của Jack Herer, cụ thể là cuốn ”The Emperor Wears 

No Clothes” và xem bộ phim của Jack: ”Emperor of Hemp.”  

Sau những hành trình nghiên cứu về cây cần sa, tôi cảm thấy rằng bất kể vấn đề sức 

khỏe nào bạn đang gặp phải, nếu như nó không thể giúp được bạn thì tôi nghĩ cũng sẽ 

chẳng có một thứ thuốc nào khác có thể. Tôi có đầy đủ lý do để gọi nó là ”điều kỳ diệu 

của thiên nhiên” với hàng nghìn công dụng y tế khác nhau. Một khi bạn đã chứng nghiệm 

hiệu quả từ dầu cần sa được làm từ nhiều giống khác nhau, bạn sẽ hiểu chính xác những 

gì tôi muốn nói.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

 Câu hỏi: Afghan Kush có phải  là một giống tốt để chiết xuất dầu? Tôi đã chiết 

xuất được một lượng dầu nhỏ từ búp mua được ở ngoài đường (chợ đen) và tôi đã 

dùng nó được 02 tuần vì tôi mắc chứng mất ngủ, giờ đây tôi ngủ như một đứa trẻ và 

tôi cảm thấy cực kỳ sảng khoái khi tỉnh giấc. Vấn đề là rất khó để mua được những 

nguyên liệu tốt ở Luân Đôn vì vậy tôi đã mua giống AK, tôi muốn biết quan điểm của 

bạn về việc này. Cảm ơn rất nhiều. 

Trả lời: Tôi không thể đưa ra ý kiến của mình mà chỉ dựa trên cái tên của giống cần 

sa. Nhưng nếu nó có hiệu quả và làm bạn buồn ngủ, nó có thể được sử dụng để chiết xuất 

ra loại thuốc tốt. Như bạn đã biết, chúng tôi luôn khuyên mọi người nên chọn giống mạnh 

nhất và có hiệu ứng an thần cao nhất (giống phải đạt 20% THC hoặc hơn) và loại dầu tốt 

nhất luôn được chiết xuất từ sự kết hợp của một số giống mạnh nhất và có hiệu ứng an 

thần cao nhất, thế nên tôi cũng sẽ sử dụng kết hợp nhiều giống có hiệu ứng an thần nếu 

có thể, đây là cách tốt nhất. Tuy rằng dầu được chiết xuất từ một giống duy nhất cũng có 

khả năng chữa trị rất tốt, nhưng loại dầu tuyệt vời nhất luôn được chiết xuất từ sự pha 

trộn của nhiều giống cần sa khác nhau. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, JB. 
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Hỏi: ”Xin chào, tôi được biết đến bạn thông qua bạn của tôi Bobby…Tôi là một 

người  trồng  cần  sa  (grower)  và  đồng  thời  cũng  là  người  chăm  sóc  bệnh  nhân 

(caregiver) ở tiểu bang RI (Mỹ) và tôi mới được biết rằng cha của mình bị mắc Ung 

thư, vì vậy việc chiết xuất dầu RSO là ưu tiên hàng đầu của tôi vào lúc này. Tôi có một 

câu hỏi nhanh về vấn đề nguyên liệu để chiết xuất dầu cần sa…  

Có nhất thiết phải là giống trội indica? Tôi có thể sử dụng rất nhiều nguyên liệu 

chất lượng cao để chiết xuất dầu nhưng hầu hết trong số chúng là giống sativa ví dụ 

như là: East coast sour diesel, chemdog d, chemdog 4, chemdog sister, blueberry sativa 

clone, girl scout cookies, OG Kush..v.v Tất cả đều có tính sativa trội hơn… Tôi cũng 

vẫn có thể sử dụng những giống trội indica nếu nó thật sự cần thiết… Cảm ơn tất cả 

những gì bạn đã làm...” Sam 

Trả lời: Sam, bạn cần phải chiết xuất dầu từ giống có hiệu ứng an thần mạnh nhất, giống 

sativa sẽ làm người bệnh hưng phấn và chúng không phải là hiệu ứng mà chúng ta tìm 

kiếm để chữa bệnh. Vì vậy hãy chọn lựa loại búp cho hiệu ứng an thần mạnh nhất và chiết 

xuất một vài gram dầu để cha của bạn có thể bắt đầu điều trị, hãy luôn tìm kiếm loại nguyên 

liệu thích hợp nhất cho việc điều trị. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, JB. 

21. LIỆU CÓ GIỐNG CẦN SA NÀO KHÔNG THỂ CHỮA TRỊ UNG THƯ HAY 

KHÔNG? 

“May mắn cho chúng ta, nếu dầu được sản xuất đúng cách từ những giống có hiệu ứng 

an thần, nó sẽ rất hiệu quả với tất cả các loại Ung thư. Như tôi đã đề cập, tôi thường chiết xuất 

dầu từ giống thuần indica tốt nhất nhưng đôi khi giống lai trội indica cũng cho chất lượng 

dầu rất tuyệt vời.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

“Sau khi vợ tôi qua đời vì Ung thư ở tuổi 35 và anh trai tôi đã phải chờ đợi để tiến 

hành ghép gan sau 5 năm cũng bởi Ung thư, tôi đã tìm mua RSO ở các trạm phát thuốc. 

Với giá dao động rất lớn từ 100 USD/30g cho tới 100 USD/1g ở bang Washington. Một 

trong số những loại dầu này có tên gọi là RSO với thành phần bao gồm 7%THC và 

hàm lượng CBD rất cao, liệu loại này có giá trị sử dụng? Loại này có giá 100$/30g. Còn 

loại có giá 100$/1g có chứa  lượng THC khoảng 90‐92%. Loại dầu tốt nhất  là  loại có 

phần trăm các thành phần như thế nào?” Heath 

‐‐Heath, loại dầu tốt nhất chứa từ 95‐98% THC và có lượng CBD ở khoảng 1% với 

hiệu hiệu ứng an thần cực mạnh. Hiệu ứng an thần có nghĩa là nó sẽ làm cho bạn cực kỳ 

buồn ngủ và thoải mái khi ăn, nhưng nếu dầu không có những hiệu ứng này thì bạn nên 

sử dụng một loại khác và giữ loại này lại để sử dụng ngoài da. 

Với loại dầu chứa 7% THC và có hàm lượng CBD cao, bạn nên biết rằng chúng ta 

sẽ không dùng loại này, những loại dầu có hàm lượng CBD cao chỉ là thứ vứt đi, vì 

chúng ta đã quá hiểu rõ sự khác nhau giữa loại dầu chất lượng cao và tất cả các loại 

kém chất lượng khác. 

Tốt nhất là bạn tự chiết xuất dầu cho bản thân nếu bạn có thể. Hãy mua loại búp tốt 

nhất từ trạm phân phát cần sa và tự chiết xuất dầu cần sa, thật sự điều này rất dễ dàng. Cá 

nhân tôi sẽ không mua dầu từ bất cứ ai, tôi sẽ luôn luôn tự chiết xuất lấy dầu. Bạn muốn 

kiểm soát chất lượng của dầu, bạn không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Nếu bạn có thể 

làm được một ly cà phê hay một ly mojito thì bạn cũng sẽ tự chiết xuất được dầu RSO. JB 
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22. BẢO QUẢN 

Dầu có thể được bảo quản trong bao lâu? 

“Theo kinh nghiệm của tôi thì dầu không có thời hạn sử dụng tùy thuộc vào cách 

thức bảo quản. Có 3 yếu tố sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của dầu là: không khí, ánh 

sáng và nhiệt độ. Tôi thường hướng dẫn mọi người cất giữ thuốc vào nơi thoảng mát, 

tránh ánh sáng và không yêu cầu phải giữ trong tủ lạnh. Việc này đảm bảo an toàn 

cho những vấn đề có thể xảy ra với yếu tố ánh sáng và nhiệt độ. Đối với không khí, do 

dầu là một lớp thuốc mỡ dày nên không khí không thể lọt vào bên trong được. Vì vậy 

dầu có thể được cất giữ hàng chục năm mà vẫn giữ nguyên chất lượng.  

Trên  thực  tế,  tôi  thường để dầu  trong những ống xilanh để vừa giúp cho bệnh 

nhân có thể đo lường được liều lượng, vừa giúp cho dầu không bị nhiễm bẩn. Để cất 

giữ được lâu nhất, tôi đề nghị mọi người nên sử dụng một một cái hộp thép hay một 

bình nhựa tối màu được đậy nắp kín. Nếu được cất giữ đúng cách thì hạn sử dụng của 

dầu sẽ rất dài.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

23. LIỆU CÓ TỐT HƠN HAY AN TOÀN HƠN NẾU SỬ DỤNG CỒN THỰC 

PHẨM (FOOD‐GRADE ALCOHOL) ĐỂ CHIẾT XUẤT DẦU? 

“Mọi người thường nói với tôi  là họ thích sử dụng rượu (grain alcohol) để  làm 

dung môi chiết xuất dầu cần sa hơn. Bởi một vài lý do, nhiều người nghĩ rằng rượu sẽ 

an toàn hơn cho bệnh nhân, nhưng trên thực tế thì nó vẫn chứa độc tố như những 

dung môi khác. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là rất khó để tìm được loại rượu có 

nồng độ cồn đến 99% hoặc 100%. Trong hầu hết trường hợp, rất khó để tìm được rượu 

có nồng độ cao hơn 95% và thường thường, 5% còn lại sẽ là nước. Với lượng nước có 

trong rượu, nó sẽ làm dung môi kém hiệu quả và khi kết thúc quá trình chiết xuất, sẽ 

có một ít nước đọng lại và nó cần phải được làm bốc hơi sạch sẽ.  

Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi không thấy việc sử dụng rượu (grain alcohol) sẽ an 

toàn hơn dùng cồn (isopropyl alcohol) hoặc pure light naphtha để chiết xuất dầu. Dù 

cho bạn có nói thế nào đi chăng nữa, thì rượu vẫn là chất độc và khi bạn uống nó, sẽ 

sản sinh ra một lượng độc tố làm giảm khả năng hoạt động của bạn và chúng ta gọi 

điều đó là say rượu. Tôi không nói rằng chúng ta không thể chiết xuất được loại dầu 

cần sa tốt nhất khi sử dụng rượu để làm dung môi. Thay vào đó, tôi muốn bạn hiểu rõ 

rằng việc sử dụng rượu cũng sẽ không tốt hơn và không an toàn hơn các loại dung 

môi khác mà tôi đã sử dụng và đôi khi dầu được chiết xuất với dung môi là rượu cũng 

không được hiệu quả cho lắm. 

Nhiều người thường liên lạc với tôi, họ muốn chiết xuất dầu bằng những thứ như 

bơ hay dầu ôliu..v.v. Rất nhiều người hỏi như vậy, họ hỏi rằng dầu chiết xuât bằng cách 

này liệu vẫn có hiệu quả như dầu được chiết xuất theo cách của tôi. Câu trả lời là không. 

Tôi nhận thấy rằng chiết xuất dầu bằng cách này sẽ làm giảm hiệu quả trị liệu của cây 

cần sa. Không thể nào loại thuốc được sản xuất bằng cách này lại có hiệu quả trị liệu 

giống như loại thuốc mà tôi đã sản xuất theo cách của mình. Nếu bạn bị chẩn đoán Ung 

thư và đang ở trong tình trạng nguy kịch, bạn có muốn sử dụng một loại thuốc kém chất 

lượng hay là bạn sẽ muốn sử dụng một thứ thật sự chữa khỏi được Ung thư?  

Có thể sử dụng dầu cùng với rượu? 

Tôi đã từng thấy rất nhiều người nghiện rượu đã kìm hãm được cơn nghiện của họ 
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sau khi hút một điếu cần sa. Không khó để nhận thấy rằng rượu là một trong những thứ 

hủy hoại mạnh nhất trên Trái Đất, nhưng con người vẫn là con người và rất nhiều người 

vẫn thích uống rượu. Theo những gì tôi biết thì cần sa không gây ảnh hưởng gì đến người 

nghiện rượu và thậm chí còn giảm thiểu được tác hại của rượu. Một số người nghiện rượu 

nặng đã từng sử dụng cần sa cho biết rằng cơn nghiện của họ đã giảm đi rất nhiều, một 

vài người còn bỏ được rượu hoàn toàn.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

24. DUNG MÔI VÀ CẶN THỪA CỦA DUNG MÔI CÒN SÓT LẠI TRONG DẦU 

“Trong những năm qua, đã có rất nhiều người liên lạc với tôi, họ đều quan tâm 

đến việc có khả năng sẽ còn sót lại một lượng nhỏ dung môi trong dầu cần sa. Theo 

kinh nghiệm của tôi thì chẳng có gì nguy hiểm với việc sử dụng dầu được chiết xuất 

theo phương pháp mà tôi đã hướng dẫn. Tôi đã sử dụng loại dầu này suốt 10 năm qua 

mà chẳng gặp phải một vấn đề nào về sức khỏe. Ngoài ra, tôi cũng hướng dẫn cách 

này cho hàng nghìn người khác nhau và chỉ nhận được một vài lời phàn nàn. Nếu bạn 

gặp vấn đề với mùi vị, thì nguyên nhân không phải bởi dung môi. Thay vào đó là do 

các tecpen tự nhiên có chứa trong dầu. Một số loại dầu hầu như không có mùi vị nhưng 

một số khác lại có mùi vị hết sức khó chịu, nhưng mà ”thuốc đắng giã tật”, vì vậy tôi 

cũng không quan tâm về vấn đề này cho lắm. 

Khi kiểm tra dầu do tôi chiết xuất trong phòng thí nghiệm, không phát hiện ra bất 

cứ chút dung môi thừa nào còn sót lại. Tôi cảm thấy thật là vô lý tại sao mọi người lại lo 

lắng về lượng dung môi còn sót lại trong khi chẳng bao giờ để ý đến hệ thống y tế cộng 

đồng. Chất độc, thuốc độc, chất hóa học, hóa trị, xạ trị, vắc‐xin,…Tôi nghĩ rằng những 

người đang lo lắng về vấn đề mình bị đầu độc nên quan tâm nhiều hơn tới những gì mà 

hệ thống y tế đang cung cấp cho chúng ta, hơn là lo lắng về vấn đề lượng dung môi còn 

sót lại trong dầu mặc dù nó đã bốc hơi hoàn toàn. 

Nếu một người nào đó gặp vấn đề khi sử dụng dầu, nó thường là do hiệu ứng 

hưng phấn quá mức do giống sativa thuần hoặc trội sativa được sử dụng để chiết xuất 

dầu gây ra. Ngoài ra, cũng có một số vấn đề phát sinh khi bệnh nhân sử dụng thuốc 

tây cùng với dầu, hoặc họ đã sử dụng không đúng cách. Để việc chữa trị được diễn ra 

thuận lợi nhất, người nhà của bệnh nhân cũng nên sử dụng dầu cùng với bệnh nhân. 

Điều này giúp họ hiểu rõ hơn về các hiệu ứng và họ sẽ không còn lo lắng nhiều đến 

các hiệu ứng của dầu trên bệnh nhân. Khi các thành viên trong gia đình không biết 

chuyện gì sẽ xảy đến khi sử dụng dầu, họ thường có xu hướng phản ứng thái quá khi 

bệnh nhân ăn quá nhiều. Nhưng hiệu ứng này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và hoàn 

toàn không gây tổn hại gì cho bệnh nhân. Vì vậy, các thành viên trong gia đình cũng 

nên dùng thử một lượng nhỏ để họ có thể hiểu rõ hơn về thứ thuốc này. 

Dầu chất lượng cao có khả năng thay thế hầu hết các loại thuốc tây nhưng khi bệnh 

nhân sử dụng thuốc tây chung với dầu, đôi khi sẽ nảy sinh vấn đề do hai thứ này bị 

xung đột. Rất nhiều loại thuốc được bác sỹ kê đơn là những chất độc có sẵn trong tự 

nhiên và dầu  cần  sa không  thích  chất  độc hiện diện  trong  cơ  thể  của bệnh nhân. 

Thường thì ngay khi bệnh nhân ngừng việc uống thuốc tây, những vấn đề xung đột 

này sẽ biến mất.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

“Naphtha là tên thương mại của một sản phẩm từ dầu lửa, nên hãy tìm bằng từ 

khóa này, dung môi này có rất nhiều công dụng, ví dụ như là pha loãng sơn.” Al 
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“NÊN NHỚ rằng CBD và THC là chất không phân cực (non‐polar)… diệp lục và 

nước là chất phân cực… vì vậy loại dầu tốt nhất sẽ được làm bằng dung môi không 

phân cực… nó tinh khiết… và không chứa diệp lục.” Micheal 

“Một người bạn của tôi là nhà hóa học đã đơn giản hóa và giải thích cho tôi tại sao 

naphtha có thể sẽ tốt hơn (mặc dù anh ấy nghĩ điều này là không đáng kể). Naphtha 

là dung môi không phân cực nên nó trích xuất phân tử không phân cực dễ dàng và 

hiệu quả hơn (THC và CBD là những phân tử cơ bản không phân cực) và để lại những 

phân tử phân cực lại phía sau.  

Isopropyl alcohol (cồn) và các hợp chất ether khác là dung môi phân cực yếu vì vậy 

nó rất thích hợp cho việc mà chúng ta đang làm. Nhưng sẽ kém hiệu quả hơn naphtha 

một chút ‐ JB đã thử nghiệm với cả hai dung môi và nhận thấy dầu làm bằng naphtha 

hiệu quả hơn. TÁI BÚT: Tôi gần như đã quên nhắc đến điều này: không có gì phải lo 

lắng về việc naphtha (hoặc rượu) còn sót lại trong thành phẩm nếu bạn làm theo cách 

mà Rick Simpson đã hướng dẫn (bạn của tôi đã nói rằng không nên dùng thùng có chất 

liệu nhựa mà hãy sử dụng chất liệu thép không gỉ hoặc thuỷ tinh để chiết xuất dầu) và 

nếu bạn muốn loại bỏ chắc chắn chút dung môi còn sót lại trong thành phẩm, hãy làm 

theo chính xác những gì JB đã hướng dẫn ‐ bỏ thêm một chút nước vào dầu và đặt vào 

lò nướng để nước bốc hơi hoàn toàn. Ông ấy cũng sử dụng Isopropyl alcohol để thay 

thế chút nước này, vì sao thì các bạn cũng đã hiểu rõ…”Sandra 

‐‐Sandra, phương pháp mà Rick hướng dẫn là phương pháp cơ bản nhất, không 

phức tạp và không tốn nhiều chi phí. Nó hết sức rõ ràng với từng bước cụ thể. Thủy 

tinh thì tốt nhưng nó dễ vỡ và bạn sẽ không muốn điều này xảy ra, không bao giờ. 

Chất liệu thép không gỉ rất tốt, tất nhiên rồi. Sử dụng cồn 99,9% để chiết xuất dầu cũng 

tốt nhưng chúng ta vẫn nên sử dụng light aliphatic naphtha bất cứ khi nào có thể. JB  

“Tôi cũng khuyên mọi người nên giữ lạnh mọi thứ trước khi chiết xuất. Dung môi, 

cần sa, thùng chứa và các thứ liên quan khác trong tủ đá khoảng 24‐48 tiếng. Bạn sẽ 

nhận được sản phẩm sạch sẽ hơn nhiều với cách làm này. Mặc dù sản lượng sẽ có đôi 

chút giảm nhưng chất lượng sẽ tốt hơn. Xin lỗi về lỗi chính tả và thiếu từ nếu có. Căn 

bệnh đa xơ cứng thật tệ hại và tôi không còn lựa chọn nào khác. lol. Tạm biệt.” Chuck 

‐‐ Chuck, làm lạnh tất cả rất tốt và không có vấn đề gì với cách làm này, nhưng ta 

không cần thiết phải làm điều đó khi chúng ta làm việc với dung môi và nguyên liệu có 

chất lượng tốt. Thêm vào đó, chúng ta sẽ không muốn tay của mình bị đông cứng, nhiệt 

độ phòng là thích hợp nhất cho chúng ta và chúng ta sẽ không gặp các vấn về bệnh viêm 

khớp sau nhiều tháng hoặc nhiều năm làm việc với các thiết bị và nguyên liệu được làm 

lạnh. Ngoài ra, thường thì dầu được chiết xuất ở những nơi không có tủ đá. Vì vậy, bạn 

có thể làm lạnh nó nếu bạn muốn nhưng chúng tôi sẽ không làm điều đó. 

Tôi không thích rau quả đông lạnh, tôi thường từ chối ăn chúng, vì vậy tôi không có 

lý do cho việc làm lạnh thực vật mà tôi sẽ sử dụng. Nhưng nó có thể hữu ích khi bạn phải 

sử dụng rượu để chiết xuất dầu, vì vậy tôi không hoàn toàn chống lại điều này. 

Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi không sử dụng rượu để làm dung môi (hay 

chính xác hơn: Nó không phải là loại dung môi mà chúng tôi sẽ nghĩ đến đầu tiên), tôi 

không thấy bất kỳ một lý do gì để chúng ta trả cho chính phủ thêm tiền thuế phụ trội 

khi mua một loại dung môi sẽ tự động bay hơi (trừ khi là bạn còn thừa lại và chúng ta 
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nên sử dụng ngay khi có cơ hội). Tôi có thể mua 01 lít light naphtha với giá khoảng 3‐

4 USD, trong khi 1 lít rượu (cồn) 99% có giá gấp năm lần như thế và bạn sẽ chiết xuất 

được ít dầu hơn với chất lượng kém hơn so với việc sử dụng naphtha. Nói chung nó 

sẽ làm giảm chất lượng của dầu về mọi mặt. 

Những lợi thế nào chúng ta sẽ nhận được khi dùng rượu để  làm dung môi? Tôi 

không thấy bất kỳ một lý do nào cho việc dùng rượu để làm dung môi sẽ tốt hơn dùng 

naphtha, một số người cho rằng sử dụng rượu làm dung môi thì thành phẩm thu được 

sẽ không còn lẫn cặn thừa của dung môi và họ có thể yên tâm về điều này. Tôi xin nhắc 

lại rằng dầu được chiết xuất với naphtha đúng cách sẽ không có dung môi còn sót lại 

bên trong. Nhưng đừng trách chúng tôi về chất lượng dầu khi nó không được sản xuất 

đúng cách, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc dầu kém chất lượng được cung 

cấp bởi những người khác. Đơn giản chỉ có thể.” JB 

ʺMột lời giải thích đơn giản cho câu hỏi không bao giờ kết thúc...Cá nhân tôi đã sử 

dụng naphtha... cồn, rượu... và butan để chiết xuất dầu... và cho đến nay loại tốt nhất tôi 

đã dùng... sạch sẽ nhất... mạnh mẽ nhất... và mùi vị tốt nhất là naphtha... Tôi không hiểu 

nổi những gì mọi người không hài lòng... Không có bất kì dấu vết dung môi nào còn sót 

lại khi chiết xuất đúng cách... và có vẻ như naphtha cũng tách được nhiều nhựa hơn… 

điều này giúp tiết kiệm thời gian… và có được dầu tinh khiết hơn…” Peter 

“Light naphtha có nhiệt độ sôi vào khoảng 30°C–90°C (86oF–194oF) và bao gồm các 

phân  tử với 5‐6 nguyên  tử  carbon. Heavy Naphtha  có nhiệt  độ  sôi  từ 90°C–200°C 

(194oF–392oF) và bao gồm các phân tử với 6‐12 nguyên tử cacbon.  

Naphtha được sử dụng làm nguyên liệu chủ yếu để sản xuất xăng có chỉ số octan 

cao (qua quá trình cải cách xúc tác). Nó cũng được sử dụng trong ngành công nghiệp 

nhựa đường như một chất làm loãng, được sử dụng trong ngành công nghiệp hóa dầu 

để sản xuất olefins bằng quá trình bẻ gãy các liên kết cacbon và các ngành công nghiệp 

hóa chất như dung môi để làm sạch. Các sản phẩm thông thường được làm từ nó bao 

gồm gas bật lửa, nhiên liệu cho các lò đốt và chất tẩy.” 

ʺNaphtha có công thức hóa học là CnH2n+2. Light Naphtha có 5 và/hoặc 6 nguyên tử 

carbon, nên xuống thành C5H12 và C6H14, còn được gọi là Pentan và Hexane. Vì vậy, những 

gì bạn đang cần tìm là loại naphtha làm từ hỗn hợp của pentan và hexane.” Wouter  

ʺTôi chỉ muốn nói một chút về vấn đề dung môi. Tôi đã đến gặp một người bạn, 

anh ấy là Tiến sĩ và là Thạc sĩ hóa học và hỏi anh ta những gì tôi có thể làm để loại bỏ 

hoàn toàn naphtha còn sót lại trong dầu. Anh ấy nói: ”lấy 5ml cồn (isopropyl alcohol) 

cho vào thành phẩm dầu cần sa vào thời điểm cuối cùng trong quy trình chiết xuất và 

khuấy đều cho tới khi nó đã ngừng sủi bọt. Nó sẽ bay hơi và mang naphtha theo cùng 

với nó. Dung môi độc hại sau đó sẽ trở thành dung môi không độc hại. Đây không 

phải là tên thật của tôi, thật là xấu hổ khi tôi không dùng tài khoản thật của mình vì 

tôi sợ bì đuổi việc hoặc sẽ bị trở thành y tá.” Bobbie 

ʺĐể tìm Naphtha ở Anh, hãy sử dụng từ khóa ”panel wipe” hay ”fast panel wipe”. 

Nó là một sản phẩm được sử dụng trong ngành sửa chữa ô tô, để làm sạch các kim loại 

và không để lại dư lượng. Khó khăn ở đây là tìm được loại có thành phần chính xác như 

thứ chúng ta cần. 99,9% isopropanol có thể sẽ dễ tìm hơn.” Em 

ʺRick Simpson, chúng  tôi đã  làm  theo những hướng dẫn của ông bằng cách sử 
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dụng VM&P Naphtha và tất cả mọi thứ đã đi đúng theo kế hoạch ngoại trừ một vài 

ống dầu đầu tiên, nó cho ra lượng dầu lỏng hơn so với dự kiến. Tôi đã thêm một vài 

giọt nước và làm lại một lần nữa và có vẻ như mọi thứ đã tốt hơn. Tôi chỉ quan tâm và 

muốn đặt câu hỏi về vấn đề mùi vị. Nó vẫn còn mùi dung môi. Điều này vẫn ổn chứ 

hay tôi phải làm thêm điều gì khác? Người sử dụng ngủ khoảng 12 giờ mỗi lần anh ta 

ăn dầu. Điều này ổn cả chứ cho tới khi cơ thể anh ta quen dần với thuốc? Bất kỳ góp ý 

nào của mọi người cũng được chúng tôi chào đón.” Pamela 

‐‐VM & P có vẻ không phải là là một dung môi tốt (mặc dù một số MSDS nói nó 

rằng nó giống với chất chúng tôi sử dụng). Nó có vẻ giống như naphtha nặng (heavy 

naphtha) và dường như không bốc hơi hoàn toàn và đòi hỏi phải tiến hành làm thêm 

những bước khác.  

Tôi sẽ thêm vào một ít nước và đặt nó trong một lò nướng điện ở nhiệt độ khoảng 

130°C (266oF) trong một vài giờ, có thể qua đêm, cho đến khi dung môi đã biến mất 

hoàn toàn, một số người nói rằng phải mất đến bốn ngày để loại bỏ hoàn toàn dung 

môi. Sẽ không có bất kỳ dấu vết nào của dung môi khi dầu đã được sản xuất đúng 

cách và dầu không nên quá lỏng, nó nên giống như mỡ (như mỡ bò dùng bôi trơn). 

Hãy chắc chắn rằng dầu thực sự được chiết xuất đúng cách trong công đoạn lọc bỏ bã 

thừa  (sử dụng miếng  lọc cà phê), bởi vì dung môi dư  thừa có xu hướng dính vào 

nguyên liệu còn sót lại trong dầu. 

Có thể kiểm tra dung môi bạn muốn sử dụng bằng một phương pháp đơn giản: nhúng 

ngón tay của bạn vào trong dung môi đó và xem nếu nó bốc hơi hoàn toàn trong vòng 30 

giây hoặc nhanh hơn. Loại bốc hơi nhanh hơn, không để lại lớp màng mỏng sẽ tốt hơn.  

Nếu không thể tìm được light aliphatic naphtha nguyên chất, còn có tên gọi là benzine 

ở Châu Âu, số CAS 64742‐49‐0. Nó được bán ngoài thị trường với nhiều tên gọi khác nhau. 

Nó không phải là loại được sử dụng làm nhiên liệu cho xe ô tô nhưng được sử dụng như 

một dung môi hoặc chất pha loãng sơn hoặc chất tẩy nhờn. Tôi sẽ dùng 99% hoặc 99,9% 

isopropyl alcohol ‐ Nó có thể được tìm thấy tại bất cứ nơi nào trên thế giới.  

Tại thời điểm này chúng tôi ưa thích light aliphatic (nhiệt độ đun sôi thấp, hydro 

hóa) naphtha, mặc dù, nó tạo ra các loại dầu tốt hơn và mạnh hơn so với hầu hết các 

dung môi khác mà hiện tại chúng ta đang được sử dụng. Càng ít bã thực vật và chất 

diệp lục còn lại trong dầu thì chất lượng dầu càng tốt hơn khi được sử dụng như một 

loại thuốc, mùi vị sẽ tốt hơn và sẽ hiệu quả hơn. Toàn bộ các lưu ý này đều dẫn tới mục 

đích có được dầu cần sa có đặc tính an thần mạnh cho khả năng trị liệu cao nhất, dầu 

càng mạnh và càng có hiệu ứng an thần lớn, càng tốt hơn. JB 

ʺLoại naphtha chúng ta cần KHÔNG có bán tại Mỹ. Không có ở Tractor Supply hay 

Home Depot hoặc Lowes hoặc thậm chí cả Sherwin Williams. Mặc dù nó vẫn được bán 

ở Canada. Tôi có một người bạn, anh ấy đã chưng cất nó đến 37,8°C (100oF) và thu lại 

những gì bốc lên từ dung môi để sử dụng cho việc chiết xuất dầu.” Steve 

ʺNếu bạn sống ở Mỹ thì bạn sẽ không mua được loại naphtha chính xác, tất cả các 

loại naphtha sản xuất ở Mỹ đều không thể tin tưởng được vì các quy định lỏng lẻo về 

các thành phần bên trong loại dung môi này. Bạn sẽ không bao giờ có được naphtha 

tinh khiết tại Mỹ, ngay cả hãng VM&P cũng có thể có mâu thuẫn với hai chai naphtha 

khác nhau và họ cũng chưa từng quảng cáo rằng sản phẩm naphtha của họ là nguyên 
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chất. Tại Canada, họ vẫn sản xuất naphtha tinh khiết và nó là loại dung môi tốt nhất để 

sử dụng khi so sánh với cồn (isopropyl alcohol) hoặc rượu (grain alcohol), đừng nên gây 

ra sai lầm lớn, phung phí nguyên liệu hoặc thậm chí tồi tệ hơn là làm cho mình hoặc 

người khác bệnh nặng hơn do  sử dụng  sai dung môi. Tôi  cảnh báo mọi người  loại 

naphtha ở Mỹ có thể sẽ làm ra loại dầu trông giống như những loại khác nhưng nó sẽ 

làm bệnh tình của bạn trở nên tồi tệ hơn” Chase 

‐‐Thực tế  là mặc dù pure aliphatic naphtha không được bán rộng rãi trên nước Mỹ 

không có nghĩa là pure aliphatic naphtha với số hiệu CAS 64742‐49‐0 và điểm sôi nằm trong 

khoảng 60‐80°C không tồn tại hay nó không thể được sử dụng để chiết xuất ra loại dầu chất 

lượng cao hơn so với các dung môi khác. Nếu bạn không thể có được light naphtha tinh 

khiết, thì cồn 99% hoặc thậm chí tốt hơn là cồn 99,9% sẽ là sự lựa chọn thứ hai của chúng tôi.  

Nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc – light naphtha (benzine) hoặc dung môi tương tự 

được sử dụng để chiết xuất dầu từ thực vật, vì vậy tôi sẽ đến xem các nhà máy sản 

xuất dầu thực vật và xem họ đã sử dụng cái gì. Nơi tôi sống ở Châu Âu, tôi có thể mua 

dung môi ở tất cả các cửa hàng tạp hóa hoặc cửa hàng sơn, nó là một trong những chất 

lỏng phổ biến dùng trong kỹ thuật. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, chúng tôi đã sử dụng nó 

để tẩy rửa xích xe đạp,….và mọi người đều có một hũ ở nhà. Vì vậy, cuộc tranh cãi 

không bao giờ kết thúc về dung môi có vẻ rất nhảm nhí đối với tôi. Khi bạn sử dụng 

đúng loại light naphtha, sẽ không có bất kỳ dấu vết nào của dung môi còn sót lại để 

bạn phải lo lắng, nếu có thì cũng chỉ vài ppm, nó cũng giống như hầu hết loại dầu thực 

vật rẻ tiền được sản xuất bằng loại dung môi gần như giống loại dung môi chúng tôi 

khuyên các bạn sử dụng. JB 

ʺLight aliphatic naphtha sử dụng rất tốt và mùi vị cũng rất tuyệt, không có dấu 

vết của dung môi còn sót lại trong dầu của tôi. Nếu bạn làm theo hướng dẫn của Rick 

tỉ mỉ, sẽ không có bất cứ điều gì phải lo lắng.” Rick 

ʺCó 2 loại naphtha chính – light và heavy. Light Naphtha KHÔNG có lẫn benzene, 

đây là những gì Raina muốn nói đến. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng bạn đun 

sôi để chiết xuất ra được dầu trông như một lớp mỡ dày ‐‐tinh dầu trong tình trạng như 

vậy sẽ đảm bảo lượng naphtha đã bốc hơi hoàn toàn. Sử dụng thiết bị chưng cất là cách 

để điều chế tinh khiết nhất, không còn sót lại dung môi thừa, nhưng điều này vượt quá 

khả năng của hầu hết mọi người. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ có ích.” Mark 

ʺRaina, tôi sẽ không tranh luận với bạn. Từ Wikipedia:” Petroleum ether, mặc dù từ 

đồng nghĩa của nó là benzine, không nên nhầm lẫn với benzene hoặc benzyne và cũng 

nó không nên bị nhầm lẫn với dầu lửa, mặc dù nhiều ngôn ngữ gọi nó với cái tên bắt 

nguồn từ benzine, ví dụ: ”Benzinʺ (tiếng Đức) hoặc ”benzina” (tiếng Ý). Petroleum ether 

là một hỗn hợp của ankanes, ví dụ như pentane, hexane và heptan, trong khi benzene 

là  một  vòng  hydrocarbon  thơm,  C6H6.  Tương  tự  như  vậy,  không  nên  nhầm  lẫn 

Petroleum ether với các nhóm hợp chất hữu cơ ethers khác, trong đó có chứa nhóm chức 

năng R‐O‐Rʹ. Chuyên ngành của tôi là vi sinh ‐ tôi học hóa học hữu cơ, một chút hóa 

sinh/một chút hóa học vô cơ,... chắc chắn là tôi sẽ không hoàn toàn hiểu nó, nhưng tôi 

biết được một ít. Light Naphtha không chứa benzene. Tôi sẽ bỏ qua lời nhận xét của 

bạn,” Nó sẽ làm mọi người hứng thú nếu bạn dựa vào các dữ liệu khoa học.” Mark 

ʺBạn sẽ đưa cho cha bạn thứ gì? Loại tốt nhất hoặc những thứ có vẻ ngoài tương tự như 
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thế nhưng không có hiệu ứng phù hợp? Khi bạn điều chế thuốc theo cách mà Rick đã hướng 

dẫn, cơ hội thất bại trong điều trị là rất thấp. Khi bạn điều chế dầu theo hướng dẫn từ ”các 

chuyên gia và các nhà khoa họcʺ, bạn đang làm ra một sản phẩm khác. Và theo kinh nghiệm 

của chúng tôi, nó có thể không hiệu quả như những gì chúng tôi đã hướng dẫn. 

Vì vậy, bạn muốn tôi sẽ im lặng và để cho họ cung cấp cấp những thứ rác rưởi có 

chất lượng thấp? Hoặc bạn sẽ muốn học hỏi từ tôi/chúng tôi và biết làm thế nào cho 

đúng, rồi bạn sẽ có kết quả tương tự như bệnh nhân của chúng tôi đã nói?” JB 

ʺTôi sử dụng 99% isopropyl alcohol, đó là những gì tôi có. Tôi sử dụng loại búp tốt 

nhất, được trồng 100% hữu cơ và không có thuốc trừ sâu, được cắt tỉa cẩn thận và phơi 

khô hoàn toàn. Tôi trộn nó với nhiều chủng indica khác. Tôi đã điều trị cho một bệnh 

nhân U Lympho Hodgkin, ông ta đã ở giai đoạn IV và trong vòng 06 tháng uống dầu cần 

sa theo chỉ dẫn, Ung thư của ông ta đã không còn!! Cảm ơn Rick Simpson cho những hy 

sinh của ông để thông tin này có thể đến với mọi người! Gần đây một bệnh nhân khác bị 

Ung thư giai đoạn IV đã đến gặp tôi để xin giúp đỡ, ông có một khối u không thể mổ nằm 

trên một quả thận. Tôi đang cầu nguyện để bệnh nhân này cũng sẽ khỏi bệnh. Cầu chúa 

ban phước lành cho các bạn, Rick Simpson và JB, hãy tiếp tục chia sẻ kiến thức và chỉ dạy 

mọi người về khả năng trị bệnh của loại thực vật tuyệt vời này.” GowGoddess 

‐‐Pha trộn nhiều giống cần sa với nhau luôn luôn là một ý tưởng hay. Hãy nhìn theo 

cách đơn giản, bạn sẽ không biết chính xác giống đó có tác dụng như thế nào, vì vậy khi 

bạn kết hợp một số giống, bạn sẽ có được nhiều hiệu ứng hơn. Thêm vào đó loại dầu như 

vậy sẽ làm bạn ”high” hơn nhiều – những người hút cần sa để ”giải trí” sẽ hiểu những gì 

tôi đang nói. Hãy tưởng tượng chúng ta ngồi chơi với bạn bè và mọi người cùng góp một 

loại búp tốt nhất mà họ đang có. Trong một vài giờ, bạn sẽ không thể làm được gì nhiều. 

Và đây là hiệu ứng bạn cần cho kết quả tốt nhất, vì vậy tôi nhắc lại một lần nữa, pha trộn 

nhiều giống là một cách làm cần hướng tới. Mong những điều tốt đẹp nhất đến với bạn 

và cảm ơn bạn nhiều, GrowGoddess, tôi luôn luôn hạnh phúc khi nghe về những người 

chỉ đơn giản là làm theo hướng dẫn và nhận được kết quả như chúng tôi đã nói. JB 

ʺChào JB, tôi có một vấn đề với nồi cơm điện, tất cả các loại tôi thấy đều cho nhiệt 

độ dưới 100°C, tôi đã tìm ở tất cả các thương hiệu trên thị trường và tất cả chúng đều 

có một bộ điều chỉnh nhiệt độ mà khi gần đến nhiệt độ giới hạn nó sẽ tự động tắt. Bạn 

khuyên tôi nên dùng loại nào?” Cristina 

– Cristina, Thế chính xác là có vấn đề gì ở đây? Bạn có thể đặt dầu trong lò nướng 

điện ở 130°C và để đó trong khoảng 01 giờ đồng hồ để kích hoạt dầu theo cách này. JB 

ʺKhi nhiệt độ đến 100°C, nồi cơm điện tự tắt! dung môi không đạt đến 110°C.” Cristina 

– Dung môi có thể không thực sự đạt được nhiệt độ đó bởi vì nó bay hơi, tôi nghĩ 

thế. Cứ tiếp tục để cho dung môi bay hơi cho đến khi nồi cơm điện tự tắt lần đầu tiên 

– nồi chuyển sang chế độ giữ nóng (warm) (thêm một vài giọt nước vào nồi ở mẻ cuối 

cùng). Sau đó để nguội lại rồi tiếp tục bật nút cook. Đó là cách chúng tôi làm. JB 

“Bật lại (nút cook) và kệ nó sôi cho đến khi nó tự ngắt (chuyển qua nút warm)? 

Rồi kết thúc quy trình và dầu đã có thể sử dụng?” Cristina 

‐‐Mở nồi cơm điện lên (chế độ nấu – cook), đợi nó sôi cho đến khi nó tự chuyển 

qua chế độ hâm nóng – warm lần đầu tiền, sau đó chờ khoảng năm phút cho nó nguội 

đi (ngưng sôi), rồi bật lại chế độ cook và chờ đợi cho đến khi nó chuyển chế độ warm 
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lần thứ hai. Sau đó đổ dầu trong một cái cốc bằng thép không gỉ và đặt vào lò nướng, 

thiết lập nhiệt độ 130°C trong vòng 1 giờ và dầu của bạn có thể sử dụng. JB 

‐‐Cảm ơn JB, bạn cứu sống tôi. Cristina 

ʺBạn sẽ hít phải naphtha trong khi bạn chiết xuất dầu. Bạn sẽ hít phải ĐỘC TỐ khi 

làm theo cách này. Nếu bạn hít phải nhiều dung môi, bạn chắc chắn sẽ bệnh. Tôi đã 

đã từng hít phải nhiên liệu của đèn Coleman (đèn măng‐xông), xăng của bật lửa zippo 

và naphtha được sử dụng để tẩy rửa trong các ứng dụng công nghiệp, tôi đã ngửi nó 

hàng trăm lần trong đời mình... và tôi vẫn chưa chết. Lol. 

Nói một cách nghiêm túc… Nếu bạn sử dụng dung môi tinh khiết (không có chất 

phụ gia) và đun sôi dung môi đúng cách, nhớ thêm vài giọt nước ở cuối giai đoạn chiết 

xuất, do nước có nhiệt độ sôi cao hơn dung môi (isopropyl, rượu hoặc naphtha) nên 

bạn sẽ loại bỏ được được hoàn toàn lượng dung môi còn sót lại trong dầu. Bạn hít phải 

nhiều naphtha hơn từ gas trong xe hơi hàng năm, nhiều hơn cả lượng bạn hít phải khi 

điều chế dầu.” Matthew 

ʺChào Rick (hoặc người đọc bức thư này), trước hết tôi muốn nói với ông rằng ông 

đang làm một công việc cao cả là biến thứ xấu xí này thành một loại thuốc tuyệt vời! 

Tôi đang sống ở Na Uy và bị chẩn đoán là mắc bệnh Crohn. Tôi cũng có một người 

bạn rất thân bị Ung thư, các bác sỹ đã ngừng điều trị vì họ không thể làm thêm được 

gì. Tôi muốn thử điều trị bằng dầu cần sa với hai trường hợp này. 

Tôi có một câu hỏi về việc  điều chế dầu cần  sa. Ở Na Uy  rất khó  để  tìm  thấy 

naphtha tinh khiết (với kinh nghiệm ít ỏi của tôi) vì vậy tôi đang tìm kiếm giải pháp 

tốt để thay thế. Một vài năm trở lại đây tôi có mua ”honeybee extractorʺ (một xi lanh 

bạn cho vào đó hoa cần sa sấy khô và sử dụng butane gas để chiết xuất dầu). Có pha ̉i 

đây cũng  là một cách  tốt để chiết xuất dầu  tương  tự như việc chiết xuất dầu bằng 

naphtha? Nếu sử dụng rượu mạnh với độ cồn  trên 90%  thì  thế nào? Tôi có một số 

người bạn tự làm rượu và nó không phải là một lựa chọn tốn kém nhiều chi phí với 

tôi. Nó có tốt hơn so với butane hay không? Tôi đã hút dầu chiết xuất sử dụng dụng 

cụ ”honeybee extractor” mà tôi đã làm lần mới đây nhất và tôi tự hỏi là thuốc này có 

hiệu quả đối với hai căn bệnh mà tôi nói tới ở trên nếu tôi ăn chúng hay không. Nếu 

cả butan hoặc rượu không phải là một lựa chọn tốt – bạn có thể giới thiệu một số lựa 

chọn khác trong hiểu biết của bạn mà có thể dễ dàng mua được ở Na Uy hay Thụy 

Điển? Cảm ơn bạn rất nhiều! Tôi thực sự mong muốn được thử dầu cần sa với căn 

bệnh của mình. Gửi đến bạn lời chúc tốt đẹp nhất, Henry.” 

ʺHenry  thân mến,  tôi  không  có  kinh  nghiệm  với  việc  chiết  xuất dầu  bằng dụng 

cụ ”honeybee extractor” nhưng tôi không cảm thấy phương pháp này sẽ có hiệu quả như 

các phương pháp tôi đã sử dụng. Sản xuất dầu theo cách của tôi là làm nóng dầu đến nhiệt 

độ cần thiết để tách hoàn toàn carboxyl ra khỏi sản phẩm để làm cho dầu có được hiệu quả 

trị liệu cao nhất có thể. Quá trình đốt nóng này làm thay đổi vị trí các phân tử vào vị trí Δ9 

(delta9) để làm tăng dược tính của các tinh dầu cần sa. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc 

tìm kiếm dung môi thì bạn có thể dùng acetone. Tôi chưa bao giờ thử dùng acetone để 

chiết xuất dầu nhưng tôi thấy không có lý do gì mà acetone không làm được những việc 

mà rượu hoặc naphtha có thể làm để sản xuất thuốc. Bạn sẽ có thể mua được light aliphatic 

naphtha từ các cửa hàng cung cấp sơn vì họ thường bán naphtha để pha loãng sơn. 
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Chắc chắn là dầu được chiết xuất đúng cách có thể giúp đỡ cho căn bệnh của bạn 

và cũng sẽ mang lại cho người bạn bị Ung thư một cơ hội sống sót. Rượu với nồng độ 

cồn 90% sẽ  là một dung môi kém hiệu quả khi có đến 10% tạp chất khác (thường  là 

nước). Vì thế, trong quá trình chiết xuất, bạn sẽ có rất nhiều nước thừa cần phải làm bay 

hơi. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn, Rick Simpsonʺ 

ʺKích hoạt tinh dầu (Phản ứng khử carbonxyl) đúng cách là một phần rất quan trọng 

trong quy trình chiết xuất dầu cần sa, bởi vì trong cây tươi không có nhiều delta9‐THC 

và CBD ở dạng hoạt động, thay vào đó nó có nhiều các axit THCA và CBDA. Để loại bỏ 

các nhóm carboxyl, đốt nóng là việc cần phải làm. Phải làm điều này thật cẩn thận không 

để  các  phân  tử  có  giá  trị  bị  đốt  cháy  (bay  hơi).  Tôi  tìm  thấy  trong  Tạp  chí 

Chromatography (Tạp chí sắc ký) một lưu ý hay mà mọi người nên biết là nhiệt độ cần 

thiết và thời gian cần thiết để kích hoạt tinh dầu, bởi vì dựa vào nhiệt độ từ nồi cơm điện 

có thể không đủ. Theo lưu ý này, tốt nhất bạn nên đốt nóng tinh dầu tối thiểu 27 phút ở 

nhiệt độ 122°C. Kiểm tra thường xuyên nhiệt đô bằng một thiết bị đo lường kỹ thuật số 

để tránh làm cháy dầu. Trong bảng dưới đây, bạn sẽ thấy điểm sôi của một số tinh dầu 

cần sa chính yếu và bạn không bao giờ được phép để nhiệt độ cao quá mức này khi điều 

chế dầu hoặc chúng sẽ bay hơi hết. Tôi bổ sung lưu ý dựa trên đúng những gì Rick nói 

trong các video của ông: không bao giờ đun nóng dầu quá 143°C nhưng việc đốt nóng 

là cần thiết để chiết xuất thuốc chữa bệnh. 106,2°C là nhiệt độ tối thiểu cần thiết cho các 

phản ứng tách carboxyl xảy ra, theo lý thuyết thì quá trình này xảy ra trong khoảng 1 

tiếng đồng hồ. Nếu dầu của bạn chỉ có các tinh dầu ở dạng axit như THCA và CBDA 

thì nó sẽ không có nhiều hiệu quả bởi vì các axit không phù hợp để kết nối tới các cơ 

quan thụ cảm CB1 và CB2. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ làm đúng cách vì những gì 

Rick nói là chính xác, chỉ có loại dầu tốt mới có thể cứu sống bạn. (…) 

Vâng, hãy xem xét và giải thích sơ đồ khoa học này để hiểu thêm về quá trình kích 

hoạt đang diễn ra trong suốt quá trình mà bạn đốt nóng hỗn hợp dung môi và các tinh 

dầu cần sa trong nồi cơm điện. Các đồ thị cho thấy là nhiệt độ tốt nhất là 130°C đủ lâu 

để cho carboxyl được tách hoàn toàn. Đây là câu trả lời cho tất cả các câu hỏi về nhiệt 

độ và thời gian để chiết xuất ra được dầu có chất lượng cao nhất. 

 

Nếu bạn sử dụng nhiệt kế điện tử và đặt nó vào dưới nồi cơm điện thì trong suốt 

quá trình làm bay hơi dung môi, bạn sẽ thấy rằng trong giai đoạn cuối cùng của quá 

trình khi cho  thêm vài giọt nước vào nồi, nhiệt  độ sẽ ở khoảng 100‐110°C. Nhưng 
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khoảng thời gian này không đủ lâu cho toàn bộ phản ứng tách carboxyl hoàn thành. 

Sau đó, bạn tiếp tục đun nóng dầu trong một cái chén thép nhỏ trên một tấm kim loại 

nóng trong thời gian dài hơn. Để yên nó như thế (cho đến khi không còn bọt khí) chỉ 

đốt nóng và chờ đợi. Liên tục kiểm soát nhiệt độ và tốt nhất là không để quá 130°C 

trong khoảng nửa giờ. Hãy nhớ rằng THC có điểm sôi là 157°C. Vì vậy, xin đừng mạo 

hiểm để dầu quá nóng nếu không muốn các tinh dầu mang dược tính trị liệu trong 

dầu cần sa bay hơi và biến mất… 

Mấu chốt của vấn đề không phải lượng carboxyl bị khử là bao nhiêu, rồi bạn cũng 

sẽ sử dụng đủ lượng tinh dầu. Điều thú vị ở đây là ở chỗ 1g/ngày hoặc bạn có thể dùng 

nhiều hơn. Tất nhiên lượng tinh dầu bạn cần phụ thuộc vào việc có bao nhiêu delta9‐

THC thực sự có trong dầu – có nghĩa là phản ứng khử carborxyl hiệu quả như thế nào. 

Nếu bạn làm theo những gì Rick hướng dẫn và chắc chắn đốt tinh dầu đủ lâu ở nhiệt độ 

130°C ‐ tất cả đều ổn. Nó hoàn toàn chỉ dựa vào loại dung môi mà bạn sử dụng.” Stephan 

ʺChào JB, tôi tìm thấy loại Naphtha này trong khu vực của mình... Nó không ghi 

là Light Naphtha… Loại này sẽ dùng được chứ? Cảm ơn một lần nữa cho tất cả sự 

giúp đỡ và các thông tin mà bạn cung cấp!” 

‐‐Bạn nên dùng  loại  light aliphatic naphtha – kiểm  tra MSDS để xem nếu nó  là 

light naphtha tinh khiết (không có phụ gia), ở Úc gọi là shellite (dùng trong kỹ thuật 

hoặc công nghiệp), ở châu Âu gọi là benzine (benzine, không phải là benzene và không 

phải loại dùng làm nhiên liệu cho xe hơi). Nó được bán dưới nhiều tên gọi khác nhau. 

Nó được sử dụng để pha loãng sơn, làm dung môi, chất tẩy nhờn, nó được sử dụng 

rất phổ biến ở các gia đình để làm dung môi hoặc thuốc tẩy quần áo, nó cũng có thể 

được sử dụng làm gas bật lửa,… nhiệt độ sôi vào khoảng 60‐80°C, thấp hơn càng tốt. 

Bôi một chút lên đĩa Petri sạch hoặc nhúng ngón tay của bạn vào nó và nếu nó bay 

hơi trong vòng 30 giây và không để lại dư lượng dung môi nào, thì nó có thể sử dụng 

được. Có rất nhiều nhà cung cấp và tôi không thể cho bạn biết nhà cung cấp nào là tốt 

nhất hoặc đề nghị bạn sử dụng loại nào, vì vậy chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn 

những hướng dẫn chung chung. 

Light naphtha tinh khiết có số hiệu là CAS 64742‐49‐0, là sản phẩm được chưng 

cất từ dầu mỏ, không có chất phụ gia và nếu có thể thì nên tìm loại có nhiệt độ sôi càng 

thấp càng tốt. Hầu hết các nhà máy lọc dầu đều sản xuất chúng, Chỉ cần đến hỏi họ 

loại nào là tốt nhất để chiết xuất dầu từ thực vật. 

Lựa chọn thứ hai là isopropyl alcohol nồng độ 99% hay 99,99% hoặc loại cồn thực 

phẩm có nồng độ 99% ‐ loại này rất đắt tiền. Isopropyl alcohol và cồn thực phẩm không 

hiệu quả như naphtha và nó làm xác thực vật và chất diệp lục ngấm vào dầu nhiều hơn, 

làm cho tinh dầu kém hiệu quả và có vị khó chịu, đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn 

luôn luôn sử dụng naphtha ngay khi có thể. Gửi tới bạn những lời chúc tốt đẹp nhất, JB” 

Hỏi: Rick, ở Mexico ”naphtha” là một trong nhiều cái tên của sản phẩm naphtha. 

Để tránh sai lầm chết người, xin làm ơn cho tôi biết tên khoa học của loại ”naphtha” 

mà bạn sử dụng? 

A. Hãy tìm light naphtha tinh khiết không có thành phần phụ gia. Về cơ bản, nó 

giống như dầu Coleman, nhưng không có chất phụ gia chống gỉ ‐ chất này được thêm 

vào dầu Coleman. 
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Nếu light aliphatic naphtha bị cấm tại quốc gia của bạn (ví dụ như trường hợp của 

Honduras), hãy tìm mua isopropyl alcohol 99% hoặc tốt hơn nữa là isopropyl alcohol 

99,9%,  loại này rất dễ  tìm. Rượu/cồn 99%  là dung môi  thứ ba chúng  tôi sẽ sử dụng, 

nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tránh sử dụng nó bởi vì nó làm quá nhiều 

chất diệp lục và xác thực vật không mong muốn ngấm vào dầu. Một số người muốn 

làm  lạnh dung môi và nguyên  liệu khi họ sử dụng  isopropyl alcohol hoặc rượu  làm 

dung môi. Chúng tôi không muốn sử dụng loại dung môi này, trừ khi là không còn lựa 

chọn nào khác, và chúng tôi không muốn tay mình bị đông cứng, vì vậy chúng tôi không 

ủng hộ việc làm lạnh các thiết bị, nhưng một số người nói rằng nó sẽ giúp cải thiện chất 

lượng của dầu. Khi bạn sử dụng light naphtha tinh khiết không phân cực với nhiệt độ 

sôi thấp, bạn không cần phải làm lạnh bất cứ thứ gì mà bạn vẫn sẽ nhận được một sản 

phẩm tốt nếu bạn làm theo hướng dẫn của chúng tôi. JB 

ʺChào JB, nếu một người bị dị ứng khi sử dụng naphtha? Gia đình chúng tôi có 

một người bị dị ứng nghiêm trọng, cô ấy dị ứng với TẤT CẢ những thứ nhỏ nhất, đặc 

biệt là dung môi. Chúng tôi muốn chiết xuất dầu cho cô ấy nhưng lại phải sử dụng 

dung môi hữu cơ. Chúng tôi nghĩ về việc sử dụng ”rượu lậu” hữu cơ tự nhiên đã được 

chưng cất nhiều lần để đạt được sự tinh khiết nhất, bạn nghĩ sao về điều này? Bạn sẽ 

khuyên chúng tôi những gì với trường hợp dị ứng nghiêm trọng như thế này? Cô ấy 

không thể dùng tất cả các loại dược phẩm vì cô bị dị ứng, cô ấy đã chịu khổ RẤT nhiều 

vì căn bệnh dị ứng. Cảm ơn nhiều” Sara 

‐‐Vâng, bạn có thể sử dụng rượu/cồn 99%, chúng tôi chưa bao giờ nói là bạn không 

thể sử dụng nó. Ý chúng tôi chỉ là dựa trên kinh nghiệm của mình, tôi thấy rằng điều chế 

tinh dầu với các dung môi không phân cực sẽ làm tinh dầu hiệu quả hơn và ít xác thực vật 

còn lẫn trong tinh dầu hơn. Một số người làm lạnh rượu và búp trước khi chiết xuất dầu 

để dầu có màu hổ phách hơn: Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là cách giải quyết cho bạn, Sara. 

25. DẦU CÓ THC CAO HAY DẦU CÓ CBD CAO? 

ʺTôi hơi bị lúng túng. Bạn tôi đang bị Ung thư thận giai đoạn IV và Ung thư phổi. 

Thì tốt nhất nên dùng loại tinh dầu có CBD cao hay dầu có THC cao? Dầu CBD chỉ có 

một ít THC? Tôi đã cho anh ta dùng một ống 10g với 18% CBD và ít hơn 1% THC. Tôi 

có đang làm sai cách hay không?” Richard 

Mikees: vâng nó không phải là loại đó, bạn cần sử dụng RSO thực sự được miêu tả 

ở trang web này: www.phoenixtears.ca. 

‐‐Dầu chứa 95‐98% THC chứ không phải là 18% CBD, đúng không? Hãy nói với 

người cung cấp loại dầu đó dừng việc này lại. Những quảng cáo loại dầu có hàm lượng 

cao CBD này đang giết chết những bệnh nhân mà họ không hề hay biết, điều này thật 

là đáng buồn. Tại sao họ không thể chỉ đơn giản tuân thủ các hướng dẫn thực sự hiệu 

quả này? Hiệu quả của dầu CBD là rất hạn chế, nó không hiệu quả ngay cả với các 

bệnh ngoài da, tôi thực sự không hiểu tại sao tất cả mọi người lại mù quáng về loại 

dầu CBD vô nghĩa này. Đúng, nó là một loại thuốc tốt, nhưng công dụng của nó thực 

sự rất hạn chế khi so sánh với loại dầu RSO thực sự. 

95‐98% THC, 1‐2% CBD, cực kỳ mạnh và an thần và gây hưng phấn; đó là loại dầu 

tốt nhất và đó là loại hiệu quả nhất. Hãy thử dùng nó trước. Khi bạn làm điều này, bạn 

sẽ không muốn sử dụng hoặc đụng vào dầu CBD nữa và bạn sẽ biết sự khác biệt giữa 
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chúng và mọi người sẽ không phải tới dự đám tang của bạn. Hãy sử dụng RSO trước. JB 

ʺTôi thực sự thích trang này và các thông tin mà tôi có thể học từ nó. Tuy nhiên, thật 

đáng thất vọng khi các tinh dầu khác ngoài THC lại được cho là thứ yếu. Cô gái này và 

cha mẹ cô ấy lại không cho rằng CBD chỉ là một thứ yếu. Nó đã cứu mạng cô ấy. Không 

phải là THC đã làm điều đó, mà chính là CBD. Làm ơn đừng hạ thấp nó nữa. Bạn đang 

làm mọi người chán nản với các giống có hàm lượng CBD cao trong khi một vài trường 

hợp nó có thể hữu ích. THC cao không phải là câu trả lời cho tất cả mọi thứ và đó là lý 

do tại sao có nhiều hơn một cannabinoid trong cây cần sa.” Tina 

ʺJB trả lời về Ung thư phổi, không phải hội chứng Dravet, chẳng có ai hạ thấp bất 

cứ điều gì. Đối với Ung thư các báo cáo của bệnh nhân và các nghiên cứu khoa học đã 

chỉ ra THC là thứ tiêu diệt Ung thư. Có vài nghiên cứu nói rằng CBD có tác dụng với 

một số loại Ung thư nhưng vẫn hiệu quả rất ít khi so sánh với các nghiên cứu được 

thực hiện với THC. Với một số trường hợp đặc biệt liên quan tới các cơn co giật thì 

CBD là thứ bạn đang cần.” Kellin 

‐‐Kellin và Tina, loại dầu chúng tôi hướng dẫn điều chế cũng có tác dụng với cơn 

co giật. Và bệnh nhân sẽ nhận được kết quả tốt hơn nếu họ sử dụng những thứ thực 

sự có tác dụng và cố gắng để điều trị các nguyên nhân gây bệnh chứ không chỉ là các 

triệu chứng.  

Tôi không coi thường CBD, nó là một loại thuốc thực sự mạnh và tôi nghĩ là nó rất 

tốt khi được dùng để chế biến kẹo cao su cho bọn trẻ,… Nhưng nếu bạn muốn loại 

thuốc hiệu quả, bạn cần RSO thực sự có chứa rất nhiều THC. Đó là quan điểm của tôi 

và nó sẽ không thay đổi.  

Đơn giản chỉ cần dùng thử trên da bị bỏng hay các bệnh ngoài da bạn sẽ thấy da 

lành nhanh hơn với RSO thực sự hơn là với loại dầu có hàm lượng CBD cao. Chính mắt 

tôi đã chứng kiến điều đó, nên tôi không cần phải diễn giải nhiều về dầu CBD. Tôi muốn 

những thứ tốt nhất với mình cũng như với những bệnh nhân của tôi.  

Hầu hết các loại dầu CBD cao chỉ có chất lượng thứ cấp khi so sánh với sản phẩm 

tốt nhất và gây buồn ngủ nhất và an thần nhất là RSO với 95‐98% THC. 

Vấn đề chính của bạn là bạn đã quá tin vào lý thuyết về một loại tinh dầu cần sa 

duy nhất mà các công ty dược lớn đã nhồi nhét vào đầu mọi người để đảm bảo được 

lợi nhuận mà họ có thể kiếm được từ cây cần sa. Bạn sẽ không bao giờ muốn loại thuốc 

chỉ chứa một loại tinh dầu duy nhất, bạn muốn loại dầu mạnh mẽ nhất và an thần nhất 

để cho kết quả tốt nhất. 

Và bạn có thể tự mình trồng được cần sa và bạn cũng có thể tự mình chiết xuất dầu 

cần sa, bạn thực sự không cần phải mua thuốc từ các nhà thuốc lớn, bọn chúng sẽ cố gắng 

đưa ra một cái giá “trên trời” cho nhựa cần sa đã được kích hoạt (đã tách carboxyl) với 

không một lý do nào khác ngoài sự tham lam của bọn chúng. 

Bạn có thể sẽ cần nhiều kí‐lô dầu trong tương lai ‐ cho bạn hoặc gia đình của bạn ‐ 

bạn muốn trả bao nhiêu cho mỗi gram? 1 USD/gram là quá nhiều đối với cây được trồng 

ngoài trời và với số lượng lớn. Hợp pháp hóa 100% là cách duy nhất và nó đáng ra đã 

phải được thực hiện, không có lý do chính đáng nào để những bệnh nhân khắp nơi trên 

thế giới phải chịu đau khổ vì bệnh tật. 

Hãy thoải mái tranh luận về vấn đề này; nhưng nó có thể là tất cả những gì tốt nhất mà 
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bạn có thể làm. Lời chúc tốt đẹp nhất, JB 

ʺXin hãy cứ tiếp tục các bài viết của bạn, tôi đã ghi nhớ và học hỏi rất nhiều từ bạn, 

những điều đúng đắn và còn nhiều thứ nữa, tôi muốn được sẵn sàng để trang bị cho bản 

thân tôi những kiến thức đúng đắn... Nếu bạn không nhắc đến THC thì tôi đã nghĩ rằng 

thứ nào cũng sử dụng được, tôi rất biết ơn đối với những kiến thức bạn đã cung cấp.” Vicky 

ʺRick đã luôn nói về dầu chứa lượng THC cao, đó là điều bắt buộc để bạn có được 

cơ hội tốt nhất, mà rõ ràng là những gì ông ấy hướng dẫn đã cho kết quả trị liệu tuyệt 

vời. Trong nhiều trường hợp CBD có thể sẽ tốt hơn, nó thường được sử dụng cho trẻ em 

bị hội chứng Dravet, ADHD và OCD bởi vì rất nhiều người lo lắng về việc lũ trẻ hưng 

phấn khi sử dụng THC. THC sẽ làm bạn hưng phấn (hiệu ứng HIGH). Tôi đã thấy nhiều 

người sử dụng dầu THC để điều trị bệnh, nhưng nếu bệnh nhân không có tiến triển tốt 

thì chúng ta nên chuyển sang sử dụng thử dầu CBD và có thể nó sẽ giúp ích được hơn. 

Tôi nghĩ tất cả mọi người đều khác nhau (về cơ địa) và mỗi loại Ung thư cũng khác 

nhau. Nhưng cho đến khi tất cả các nghiên cứu cần thiết được tiến hành xong thì là tốt 

hơn hết chúng ta nên cứ tiếp tục làm theo phương pháp của Rick. Lựa chọn các giống 

có hàm lượng THC cao, thuần indica hoặc trội indica và tuân thủ theo phác đồ. Phác 

đồ nói rằng nếu bệnh nhân bắt đầu với liều lượng nhỏ (cỡ ½ hạt gạo kích thước nhỏ) 

và tăng gấp đôi liều lượng cứ sau 4 ngày thì khả năng chịu thuốc của bệnh nhân cũng 

sẽ tăng lên nhanh chóng và các cơn buồn ngủ nặng sẽ giảm dần. Dầu của Rick chiếm 

95‐98% THC nhưng những hiệu ứng trên hệ thần kinh sẽ không gây tổn hại cho bạn. 

Và khi bạn cố gắng quyết định nên  lựa chọn phương pháp của ai,  tôi  tin  rằng 

không có người nào có nhiều kinh nghiệm với loại thuốc này hơn Rick. Tôi được biết 

một số phương pháp ở Hà Lan, tôi nghĩ rằng nếu một người đang hấp hối thì tại sao 

chúng ta lại sử dụng một loại thuốc kém chất lượng?” Nick 

ʺKể từ khi tôi đã nghe nói về việc loại dầu CBD có tác dụng với chứng co giật, tôi 

luôn nghĩ rằng nếu các bậc cha mẹ sẽ cho con mình sử dụng dầu được làm từ các giống 

lai với tỷ lệ trội indica thì có thể những đứa trẻ sẽ được chữa trị tốt hơn. Tôi biết rằng 

dầu CBD có thể kiểm soát được các cơn co giật và tôi rất vui mừng rằng chỉ một tinh 

dầu duy nhất có thể giúp những đứa trẻ như Charlotte, nhưng hãy thử hình dung ra 

khả năng chữa bệnh của dầu cần sa khi THC và toàn bộ các tinh dầu cần sa khác hoạt 

động cộng hưởng cùng nhau? Con của bạn ngủ nhiều là do THC, cơ thể chúng sẽ tự 

điều chỉnh để phù hợp với liều lượng. Tôi nghĩ rằng tất cả những hợp chất trong cây 

cần sa hợp lại mới cho khả năng chữa bệnh tốt nhất, hơn là một cannabinoid duy nhất 

được tách riêng ra” Sara 

ʺCác phương tiện truyền thông vẫn giữ quan điểm hướng vào việc tách riêng các 

tinh dầu cần sa, nhưng các nghiên cứu đã chứng minh rằng cả THC và CBD đều tiêu 

diệt Ung thư và  làm giảm kích thước các khối u. Dầu của Rick Simpson làm từ các 

giống cần sa  thuần  indica  (hoặc  trội  indica), nó đã chữa khỏi cho Landon và Brave 

Mykayla và nhiều người khác và điều đặc biệt là mọi người đều có thể tự làm được 

loại dầu này. Đừng để cho các phương tiện truyền thông dẫn dắt bạn nghĩ rằng bạn 

cần phải chờ đợi để được chữa trị, hoặc sử dụng dầu CBD riêng lẻ! THC hoạt động 

cùng hệ thống endocannabinoid (ECS). Hãy vào trang web phoenixtears.ca của Rick 

Simpson để tìm hiểu về cách chữa bệnh mà bất cứ ai cũng có thể làm.” Hanan 
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26. DẦU NÀY CÓ AN TOÀN ĐỂ SỬ DỤNG? 

ʺSự an toàn của thuốc này là vượt xa những so sánh và từ những gì tôi đã chứng 

kiến, nó không nguy hiểm hơn cả việc uống một ly nước lọc. Ngay cả khi một người 

sử dụng quá liều nghiêm trọng, nó không có một tổn hại nào đến cơ thể bệnh nhân khi 

hiệu ứng của dầu hết tác dụng. Các tác dụng phụ thường gặp nhất mà chúng tôi đã 

nhận thấy với những người sử dụng dầu cần sa cho các chứng bệnh khác nhau của họ 

là họ sẽ cảm thấy cực kỳ thư giãn và luôn nở nụ cười. 

Giống như bất kỳ loại thuốc mạnh mẽ nào khác, nếu một số cá nhân sử dụng quá 

nhiều, nó có thể mang lại tác dụng phụ không mong muốn. Mặc dù các hiệu ứng của 

dầu cần sa không gây ra bất cứ mối nguy hiểm nào với người sử dụng, vẫn có những 

người không thích ”high” khi quá liều. Mặc dù thế thuốc vẫn rất an toàn và hầu hết 

mọi người đều không gặp vấn đề gì khi sử dụng, nhưng cũng phải lưu ý rằng có thể 

một số người sẽ gặp khó khăn khi sử dụng thuốc. 

Đó là lý do tại sao tôi hướng dẫn mọi người nên bắt đầu với liều lượng rất nhỏ, sau 

đó tăng gấp đôi liều lượng sau mỗi bốn ngày. Bằng cách làm như vậy, nó giúp cho người 

đang sử dụng chất này có cơ hội tăng khả năng chịu thuốc và nhiều bệnh nhân đã báo 

cáo rằng họ thậm chí còn không ”high” trong quá trình điều trị. Nếu dầu được sản xuất 

đúng cách từ giống cần sa indica an thần mạnh, hoặc thường được làm từ một số loại trội 

indica được lai tạo với sativa, bệnh nhân sẽ thấy rằng tác dụng của loại dầu này là cơn 

buồn ngủ cực mạnh, mà rõ ràng đây một phần quan trọng của quá trình chữa bệnh. 

Bệnh nhân cần phải biết rằng trên thực tế, dầu này cũng có thể làm giảm huyết áp, 

nhãn áp và lượng đường trong máu. Nếu một người đang dùng thuốc để điều trị bệnh 

tật, nếu có thể họ nên nhanh chóng giảm việc sử dụng các loại thuốc tây mà họ hiện 

đang sử dụng. Tôi muốn thông báo với những bệnh nhân uống thuốc cao huyết áp 

rằng một khi họ bắt đầu sử dụng dầu, thường thì các vấn đề về huyết áp của họ sẽ 

không còn cần tới sự can thiệp của dược phẩm và dầu cũng có tác dụng rất tốt đối với 

bệnh tiểu đường và bệnh tăng nhãn áp. 

Xin lưu ý rằng nếu dùng loại dầu này để điều trị các bệnh khác và đồng thời sử 

dụng dược phẩm để điều trị cao huyết áp, trong một số trường hợp nó có thể làm huyết 

áp của bệnh nhân tụt xuống quá thấp. Mặc dù tôi không biết bất cứ ai từng trải qua điều 

này và cả những người đã thực tế rơi vào tình huống này, nhưng tôi cảm thấy chúng ta 

nên cố gắng tránh tình trạng này nếu có thể. Vì vậy, hãy kiểm tra huyết áp thường xuyên 

và nếu không cần dùng tới dược phẩm nữa thì hãy bỏ chúng. 

Nó có vẻ khó tin đối với một số người khi chúng ta có thể ngưng sử dụng các loại 

thuốc được kê đơn. Tuy nhiên, một khi họ nhận ra tiềm năng chữa lành tự nhiên của 

loại dầu này, họ sẽ sớm hiểu rằng loại thuốc tuyệt vời này trên thực tế có thể thay thế 

việc sử dụng tất cả các loại dược phẩm. 

Sử dụng bao nhiêu là đủ? 

Chúng ta đều có sai số khác nhau trong việc sử dụng thuốc (tùy theo cơ địa mỗi người), 

vì vậy tôi khuyến khích bệnh nhân tự xác định liều lượng cho bản thân mình dựa vào sự 

thoải mái của cơ thể ứng với liều lượng phù hợp. Sức chịu đựng của con người có thể tăng 

rất nhanh chóng và trung bình, một người bình thường sẽ mất khoảng 90 ngày để dùng hết 

60g. 60g dầu được điều chế đúng cách có thể chữa trị hầu hết các loại Ung thư trừ khi cơ 
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thể bệnh nhân đã bị tổn thương bởi hệ thống y tế với các liệu pháp hóa trị và xạ trị,… 

Những bệnh nhân đã phải chịu ảnh hưởng của hóa trị và xạ trị đòi hỏi nhiều dầu 

hơn để hồi phục những tổn thương do hệ thống y tế đã để lại. Trong hầu hết trường 

hợp, một khi bệnh nhân đã quen với hiệu ứng của dầu, họ có vẻ thích thú với việc sử 

dụng chất này. Nhưng do bản chất tự nhiên không gây nghiện của loại thuốc này, nên 

thường thì những người đang sử dụng sẽ quên mất thời điểm dùng thuốc. Nó không 

phải là do dầu làm họ quên, nó đơn giản bởi vì cơ thể của họ không đòi hỏi sự hiện 

diện của dầu và điều này chỉ nhấn mạnh sự thật rằng cần sa thực sự hoàn toàn không 

gây nghiện. Bạn sẽ rất dễ dàng bắt gặp trường hợp bệnh nhân quên việc sử dụng thuốc. 

Nếu như thuốc gây nghiện, thì cứ sau mỗi tám giờ, cơ thể của bệnh nhân sẽ cảm thấy 

khó chịu khi không có chất đó và bệnh nhân sẽ muốn dùng thuốc bằng mọi giá.  

Tác dụng phụ nào chúng ta nên quan tâm? 

Một số bệnh nhân đã nói rằng họ đã trải qua sự lo lắng hay hoang tưởng với việc sử 

dụng loại thuốc này. Cách để đối phó với điều này sẽ được thảo luận trong phần sau 

của cuốn sách này. 

Các tác dụng phụ chủ yếu của dầu cần sa mà mọi người thường báo lại với tôi là 

làm sức khỏe tốt hơn, cảm thấy hạnh phúc và ngủ ngon giấc, mọi người còn có thể đòi 

hỏi điều gì hơn từ loại thuốc mà họ đang sử dụng? 

Nhiều người sử một lượng lớn dược phẩm mỗi ngày. Điều này có tốt cho cơ thể? 

Tôi không hiểu tại sao mọi người biết thừa các tác dụng phụ nguy hiểm của thuốc tây 

đã được nêu rõ trong phần giới thiệu thuốc, nhưng mọi người vẫn dùng các loại thuốc tây 

này. Dường như nhiều cá nhân sẽ vô thức làm theo lệnh của bác sỹ và một số lượng lớn 

người có xu hướng từ chối việc sử dụng thuốc được chiết xuất từ cây cần sa. Điều này đơn 

giản chỉ vì những lời nói dối họ đã được nhồi nhét bởi các chính phủ và những kẻ đứng 

trong bóng tối sau lưng ngành công nghiệp dược phẩm. Chưa từng có người nào chết do 

sử dụng thuốc từ cây cần sa và cũng không có bất kỳ tổn hại nào cho cơ thể. Tôi ước mình 

có thể nói điều này với các bác sỹ, nhưng buồn thay, điều này là cực kỳ khó khăn. 

Đôi khi các sự xung đột khác nhau gây ra bởi các thứ được gọi là thuốc tây cũng 

đủ để đưa chúng  ta sớm xuống mồ. Nhưng ngay cả khi chúng  ta không gặp phải 

những vấn đề này ngay lập tức, thì việc sử dụng sử dụng thuốc tây vẫn rất nguy hiểm. 

Theo thời gian, các hóa chất và các chất độc chứa trong các thuốc này sẽ tích tụ trong 

cơ thể chúng ta và điều này cũng có thể mang đến những vấn đề nghiêm trọng về sức 

khỏe và thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Kể cả những loại thuốc tây đơn giản như 

aspirin cũng khiến hàng nghìn người chết mỗi năm. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bất kỳ ai 

trong chúng ta cũng không nên đặt niềm tin của mình vào ngành công nghiệp dược 

phẩm hoặc bất cứ thứ gì mà họ cung cấp. Nếu bạn muốn tìm đến phương thức chữa 

bệnh thật sự thì hãy tìm đến Mẹ Thiên Nhiên, đây là điều mà bạn không thể tìm thấy 

từ các loại thuốc viên nén, và điều này cũng giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền.  

Làm thế nào để bệnh nhân so sánh các tác dụng phụ của dầu cần sa với các thuốc 

được làm từ hóa chất? 

Không có so sánh cụ thể nào giữa các tác dụng phụ của dầu cần sa và các hóa chất 

độc hại mà hệ thống y tế cung cấp. Những chất mà bác sỹ cho chúng ta sử dụng là 

những thứ không nên có trong cơ thể con người, vì nó là chất độc sẽ tổn hại đến gan. 
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Điều này có nghĩa rằng những thứ chúng ta gọi là thuốc đều không nên uống vì nó sẽ 

đầu độc gan và làm giảm chức năng gan. Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc có thể gây 

ra một một loạt các vấn đề về sức khỏe khác mà chúng ta có thể tránh được nếu chúng 

ta sử dụng dầu cần sa để thay thế. 

Với việc sử dụng thuốc làm từ hóa chất, chúng ta thường để bản thân phải đối mặt 

với tác dụng phụ nguy hiểm, thậm chí hậu quả của nó có thể còn tồi tệ hơn chính căn 

bệnh bạn đang chữa trị. Một số bệnh nhân mắc phải các bệnh như Ung thư và tiểu 

đường,… thậm chí còn nói với tôi rằng bệnh tật của họ là do các loại thuốc đã được 

bác sỹ cung cấp gây ra. Điều này xảy ra khá thường xuyên và ít nhất thì chính các bác 

sỹ cũng chịu trách nhiệm một phần nào với tình trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhân. 

Nhiều bệnh nhân đã kể lại cho tôi một cách chi tiết về các tác dụng phụ khủng khiếp 

mà họ gặp phải có nguyên nhân từ thuốc tân dược được kê đơn, vì vậy tôi sẽ cố gắng 

tránh sử dụng chúng nếu có thể.  

Sự trao đổi và dung nạp chất của cơ thể chúng ta rất khác nhau. Thông thường, 

các bác sỹ không hề biết sự tích tụ của thuốc kê đơn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể 

chất và tinh thần như thế nào, bởi vì sự tương tác giữa cơ thể và sức chịu đựng của 

chúng ta đối với các chất biến đổi rất đa dạng ở mỗi người. Các bác sỹ thường không 

biết được sự tích tụ những loại thuốc hóa học khác nhau sẽ có ảnh hưởng như thế nào 

đến sức khỏe và thể trạng của chúng ta. Thể trạng của mỗi người đều khác nhau, thuốc 

cũng thế, các loại thuốc khác nhau trộn lại sẽ tạo ra một ly cocktail hóa chất độc hại, 

mà trong một số trường hợp có thể hậu quả không thể nào lường trước được. Vậy tại 

sao các bác sỹ lại có thể để cho các nhà thuốc bí ẩn có quyền quyết định loại thuốc nào 

là an toàn loại thuốc nào là bị cấm? 

Tôi thật sự nghĩ rằng các căn bệnh như Alzheimer và nhiều bệnh khác bị gây ra 

bởi sự pha trộn của các hóa chất có trong thuốc mà bác sỹ kê đơn cho họ. Nhiều bệnh 

nhân đã kể lại với tôi về các vấn đề họ gặp phải khi sử dụng dược phẩm, nhưng một 

khi họ ngừng sử dụng thuốc và bắt đầu ăn dầu cần sa, các vấn đề đã biến mất. Nói 

tóm lại, nếu thuốc chiết xuất từ cây cần sa được sản xuất đúng cách, nó sẽ cực kỳ an 

toàn và vô hại để sử dụng, nhưng những thứ thuốc mà bác sỹ kê đơn cho chúng ta sử 

dụng lại không thể làm được điều này. 

Có thể so sánh các tác dụng phụ gây ra bởi y học hiện đại (allopathic medicine) 

và y học dân gian (empiric medicine) hay không? 

Theo như tôi được biết, không có sự so sánh giữa y học hiện đại và y học dân gian. 

Y học hiện đại đa phần chỉ là sự kết hợp của các chất hóa học có hại và chất độc mà sẽ 

gây hại đến cơ thể. Y học dân gian (thuốc từ thực vật) đã được sử dụng hàng ngàn 

năm và các thuốc được sản xuất từ cây cần sa vượt xa sự so sánh nếu xét về độ an toàn. 

Hiệu quả trị liệu và sự vô hại của nhựa cần sa được dùng để sản xuất dầu đã làm cho 

cây cần sa trở thành ”Nữ Hoàng của Thuốc Dân Gian”.  

Trong suốt những năm qua, tôi đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân sẵn sàng sử dụng 

mọi thứ có thể để điều trị bệnh tật của họ và sau khi tất cả những thứ khác đã thất bại, 

họ tìm đến với tôi. Tôi nghĩ rằng các bệnh nhân đã sử dụng cả hai loại thuốc tân dược 

và thuốc dân gian có đủ hiểu biết để nói về sự khác biệt giữa các loại thuốc tân dược và 

dầu cần sa thay cho tôi. Nhưng điều đáng buồn là rất nhiều người bệnh vẫn còn e ngại 
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không dám lộ diện, vì vậy tôi chỉ có thể tiếp tục với những gì họ kể lại. 

Hầu hết các bệnh nhân đều trực tiếp nói với tôi rằng họ lẽ ra phải sớm sử dụng 

dầu cần sa thay cho các loại thuốc mà bác sỹ của họ cung cấp. Đơn giản bởi vì nó hiệu 

quả hơn nhiều, không có tác dụng phụ gây hại và trong một thời gian ngắn, nhiều 

người đã có thể trở  lại cuộc sống bình thường. Họ không nhận thấy tác dụng chữa 

bệnh được quảng cáo của thuốc tân dược và hầu hết đều cảm thấy rằng các loại thuốc 

này đều có nhiều tác hại. Tôi nghĩ rằng điều này có thể nói lên việc tại sao bây giờ tôi 

thậm chí không nghĩ đến việc sử dụng các loại thuốc tân dược và trong tương lai gần 

tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy như vậy. 

Chúng ta có lý do để lo lắng về việc bị nghiện THC? 

Chất chiết xuất từ cây cần sa cũng có thể được sử dụng để làm cho những người 

nghiện những chất độc khác từ bỏ những chất có hại đó dễ dàng hơn. Chính phủ nói 

với chúng ta rằng cần sa là cánh cửa dẫn tới việc sử dụng các chất ma túy, có nghĩa là 

cần sa sẽ hủy hoại cuộc sống của họ và khiến họ nghiện các chất ma túy. Các báo cáo 

như thế này là hoàn toàn nhảm nhí. Làm thế nào mà một loại thuốc rất hiệu quả trong 

việc kiềm hãm cơn nghiện lại có thể làm cho một ai đó trở nên nghiện chính các chất độc 

nguy hiểm ‐ thứ là nguyên nhân của vấn đề nghiện ngập? 

Tôi đồng ý rằng dầu cần sa là “cánh cửa” ma túy, nhưng nó là cửa ra cho những 

người đang phải chịu đau khổ vì nghiện ngập và nó không dẫn người ta tới con đường 

hủy diệt, như những gì các Chính phủ muốn chúng ta tin vào. Một khi bạn thực sự 

thấy được những gì thuốc sản xuất từ cây này có thể làm, bạn sẽ thấy rằng khả năng 

của nó là vô hạn.  

Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào hậu quả ”tàn phá” của tác dụng phụ gây ra do việc 

sử dụng quá liều dầu cần sa. Thuốc này gây ra một tình trạng gọi là giấc ngủ bán hôn 

mê, khi dùng đúng loại giống phù hợp, nó như là một loại thuốc giảm đau hiệu quả 

hơn nhiều so với morphine. Nếu một người bình thường sử dụng quá liều, không cần 

phải lo lắng, họ chỉ sẽ ngủ trong một thời gian khá lâu, nhưng khi họ thức dậy, cơ thể 

của họ sẽ không bị tổn thương và không bị nghiện. 

Tôi đã cung cấp thuốc này cho nhiều bệnh nhân, cho đến nay tôi vẫn chưa biết đến 

bất kỳ một hạn chế nào sẽ ngăn cản bệnh nhân sử dụng loại thuốc này để chữa bệnh; có 

thể sẽ có trong thời gian tới, chúng ta sẽ có thể tìm thấy những bệnh nhân không thể sử 

dụng dầu. Tất cả những gì tôi muốn nói là tôi biết rằng không có loại thuốc nào hiệu 

quả và an toàn để sử dụng như dầu cần sa và tôi chắc chắn rằng hệ thống y tế không có 

thứ gì giống như thế. Bây giờ hãy nhìn vào những tác dụng phụ của dầu cần sa và nhìn 

vào những tác dụng phụ gây ra bởi những thứ mà hệ thống y tế cung cấp. Tôi nghĩ rằng 

bạn sẽ đồng ý với tôi rằng việc lên án hiệu ứng ”high” khi sử dụng dầu là điều duy nhất 

họ có thể làm, để bạn nghĩ rằng đây là thứ gây tổn hại và nguy hiểm có trong tự nhiên 

nhằm mục đích chiếm đoạt vị trí của nó. 

Thuốc này có thể được ăn, sử dụng ngoài da, hay để hóa hơi (vaporizer), hoặc cũng 

có thể sử dụng như thuốc đạn đều cho kết quả tốt. Khi bạn bắt đầu ăn dầu, sử dụng một 

liều rất nhỏ cách nhau mỗi tám giờ là tốt nhất đối với người lần đầu tiên sử dụng. Nếu 

sức khỏe của bạn đang ở trong tình trạng nghiêm trọng và bạn đang dùng thuốc giảm 

đau mạnh, hãy tăng liều lượng của dầu cần sa càng nhanh càng tốt và cố gắng chấm dứt 
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việc sử dụng các loại thuốc viên nén nguy hiểm càng sớm càng tốt. 

Đối với những người nghĩ rằng họ cần chỉ dẫn, bác sỹ là người đầu tiên đã đưa bạn 

đến với các hóa chất gây nghiện chết người, hãy yêu cầu họ cho lời khuyên để làm sao 

ngưng sử dụng các loại thuốc tây này một cách tốt nhất. Nếu bác sỹ của riêng bạn không 

đồng ý giúp đỡ, hãy tìm đến các bác sỹ áp dụng liệu pháp thiên nhiên (naturopath) hoặc 

các thầy thuốc đang thực hành phép chữa vi lượng đồng cân (homeopathic practitioner) 

để được tư vấn. Rất nhiều trường hợp trong quá khứ, tôi đã thấy mọi người tự ngưng 

sử dụng dược phẩm mà không cần đến hướng dẫn của bất cứ người nào. 

Trước khi bắt đầu điều trị với dầu cần sa, nhiều bệnh nhân đang dùng dược phẩm 

có thành phần chính là thuốc phiện, có thể cắt giảm việc sử dụng các loại thuốc nguy 

hiểm này đi một nửa ngay lập tức. Trong hầu hết các ca, chỉ trong vòng 1‐2 tuần, bệnh 

nhân có thể loại bỏ các thuốc này hoàn toàn và họ sẽ ít phải chịu những đau khổ do 

triệu chứng của việc cai nghiện gây ra.  

Thuốc này thực sự không chỉ đơn giản làm bạn ”highʺ, đây thực sự là một chất đến 

từ thiên nhiên có khả năng trị bệnh cho bạn mà không gây ra bất cứ tác hại nào. Tại sao 

con người chúng ta lại để cho những kẻ khác ngăn cấm việc chúng ta sử dụng loại thuốc 

này? Việc sử dụng thuốc miễn phí từ cây cần sa là vấn đề quan trọng nhất của thời đại 

chúng ta bởi vì rất nhiều người đang chết một cách vô ích, tất cả các vấn đề khác đều trở 

nên mờ nhạt khi so sánh với vấn đề này. Cần sa là thuốc chữa bệnh cho quần chúng và 

thực tế là bất cứ ai cũng có thể trồng và chiết xuất. Bây giờ không biết bao nhiêu người 

trên toàn thế giới đang sản xuất thuốc này và họ đều đang đạt được những kết quả 

tương tự như những gì tôi đã mô tả. Thời điểm để thay đổi đang nằm trong tay của 

chúng ta, xin hãy vui lòng tham gia cùng với chúng tôi để chung tay kết thúc sự đau 

khổ của mọi người và mang lại hy vọng tới cho một thế giới đang mất dần hy vọng.  

Cây cần sa/gai dầu được mẹ thiên nhiên ban tặng cho tất cả chúng ta để mọi người 

có thể sử dụng miễn phí dưới dạng thực phẩm, sợi, thuốc chữa bệnh, năng lượng và 

vô số các ứng dụng khác. Theo tính toán mới nhất, hơn 50.000 ứng dụng khác nhau có 

thể được sản xuất từ loài thực vật tuyệt vời này. Khi những điều luật vô lý này bị loại 

bỏ, nó sẽ đưa con người trở lại vùng đất nơi họ thuộc về. Một lần nữa, chúng ta sẽ 

sống hòa mình với mẹ thiên nhiên và sẽ trở nên tự lập hoàn toàn. Hàng triệu công ăn 

việc  làm sau đó sẽ được tạo ra để phục vụ ngành công nghiệp cần sa/gai dầu thân 

thiện với tự nhiên và trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể có một nền kinh tế cần 

sa/gai dầu.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

ʺKhi tôi bắt đầu sử dụng dầu, tôi đã nhận được một tác dụng phụ hết sức ”kinh 

khủngʺ, tôi đã ăn hết ½ hộp bánh doghnut !!! Ha ha ha !!! Tôi ước tôi đã có nhiều hơn 

để ăn, tôi đã có những giấc ngủ tuyệt vời! Mỗi ngày tôi đợi đến đêm để tôi có thể ngủ. 

Tôi bắt đầu sử dụng từ lúc 7:00 tối và tôi rơi vào giấc ngủ vào khoảng 9:30 tối và ngủ 

cho đến 8:30 sáng hôm sau. Điều này thật tuyệt vời !!!” Tom 

ʺMỉa mai thay chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện về những người sử dụng tinh 

dầu cần sa cô đặc, hàng ngày, không có gì đáng sợ, không nghiện, không có tác dụng 

phụ hoặc tử vong, nhưng luật pháp lại chống lại sự đổi mới, sử dụng và bán cần sa là 

mối quan tâm của ”an toàn cộng đồngʺ, điều này, là một sự bảo đảm cho lòng trung 

thành của họ đối với các tập đoàn thuốc (Big Pharma) và tiền hối lộ của Booze‐Baron để 
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hạn chế sự tăng trưởng của ngành công nghiệp cần sa ở Mỹ…” Raphael 

ʺCha tôi vừa bắt đầu sử dụng dầu vào tuần này. Ông ấy đang mắc phải Ung thư tuyến 

tiền liệt giai đoạn cuối đã lan rộng đến một số vùng trên xương. Cho đến nay ông ấy đã 

ngủ rất nhiều và đã bắt đầu có thể ăn uống bình thường. Ông ấy đã không ăn bất cứ thứ 

gì vì cơn đau ở cổ họng do xạ trị gây ra. Ngoài ra ông ấy cũng đã trở nên lạc quan hơn! 

Ông ấy vẫn còn sử dụng thuốc giảm đau tại bệnh viện, thứ này rất hiệu quả trong 

việc kiểm soát các cơn đau cấp tính. Các bác sỹ không biết gì về tinh dầu cần sa. Chúng 

tôi thậm chí còn ám chỉ đến việc kết hợp tinh dầu với thuốc giảm đau, nhưng các bác sỹ 

quay lại với những lời bịa đặt về các tác dụng phụ vô lý. Tôi muốn yêu cầu họ chỉ rõ cho 

chúng tôi bằng chứng, tôi không muốn gây thêm nguy hiểm cho cha của mình với các 

cuộc điều trị, chúng tôi đã nhận thấy những ”khó khăn” khi đặt câu hỏi về việc sử dụng 

thuốc giảm đau dư thừa đang làm cho ông ấy càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.  

Tôi không tin tưởng vào cách chữa Ung thư của bệnh viên. Tôi đã nghe những câu 

chuyện đáng sợ, nhưng tôi đoán trên trên một mức độ khác tôi nghĩ mọi chuyện sẽ 

khác với cha. Tôi hy vọng nó không quá muộn.” Edmund 

‐‐Edmund, họ đã đúng về tác dụng phụ có thể có, nhưng những thứ đó được gây ra 

bởi các hóa chất mà họ đã kê đơn, không phải do dầu cần sa. Hãy mang ông ấy về nhà 

sớm nhất có thể và cho ông ấy sử dụng đầy đủ dầu để có nhiều cơ hội hơn. Không bao giờ 

là quá muộn để bắt đầu sử dụng dầu, vấn đề duy nhất là bạn phải đảm rằng sẽ đủ thời 

gian để sử dụng đủ lượng dầu cần thiết trước khi quá muộn. Điều này liên quan trực tiếp 

đến việc cha anh có thể ăn được bao nhiêu dầu trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể.  

Làm  theo  cách  này,  không  có  nghĩa  là  bạn  không  nên  làm  theo phác  đồ  trên 

phoenixtears.ca, nhưng hãy bắt đầu bằng một liều lượng lớn. Mang ông ấy về nhà, 

làm theo phương pháp tôi đã hướng dẫn và hãy hy vọng điều tốt nhất sẽ đến. JB 

ʺXin chào Jindrich, muốn chia sẻ một số ”tác dụng phụ” của dầu. Đầu tiên là tôi 

đã tự điều chế được dầu cho mình từ lâu rồi và cũng mua một số ở trạm phân phối 

cần sa (loại của tôi làm tốt hơn!), tôi không có bất kỳ bệnh tật gì đặc biệt, tôi đã ăn gần 

30ml kể từ năm 2012, vì vậy... 

‐‐Không thể uống rượu được nữa... một ly rượu là tôi sẽ kết thúc! Tôi đã không cố 

gắng để tránh uống nhưng thực sự là cơ thể của tôi từ chối nó hoàn toàn và cảm giác 

khá là tuyệt vời khi không còn gặp phải các cơn nhức đầu!! 

‐‐Các mống mắt (tròng mắt) của tôi đã xanh lại hoàn toàn... không còn các chấm nâu 

ở mắt và các chỗ khác (nếu bạn biết đến iridology – phương pháp chẩn đoán bằng mống 

mắt, những dấu chấm nhỏ này là một dấu hiệu cho thấy rằng một cơ quan nào đó đang 

gặp trục trặc hay thậm chí là tử vong), vì vậy đôi mắt sáng có nghĩa là sức khỏe tốt! 

‐‐Hiệu quả tương tự đối với chú chó chăn cừu 10 năm tuổi của tôi, đôi mắt sáng 

và khỏe mạnh! (nó đã dùng khoảng 6 liều). Dầu và tất cả các tác dụng phụ không mong 

muốn !! Cảm ơn bạn và Rick cho tất cả các nỗ lực của bạn để chia sẻ loại thuốc này với 

thế giới. Xin gửi nhiều tình cảm đến bạn, Estelle” 

ʺTôi kể với bạn về chuyện cô chó chăn cừu của tôi bị Ung thư tuyến sữa, khối u 

lớn. Tôi đã cho nó dùng đều đặn 02 giọt mỗi ngày trước khi ngủ. Trong 3 tuần và TẤT 

CẢ ĐÃ BIẾN MẤT !!! (nó cũng giống như Ung thư vú ở người, một dạng rối loạn nội 

tiết tố!!!). VÀ nó đã cứu sống bạn tôi, cô ấy bị Ung thư bàng quang ‐ NÓ ĐÃ BIẾN 
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MẤT. QUÁ VUI MỪNG để có thể giúp con người và động vật.” Dolly 

ʺTôi đã cho cả ba con chó của tôi dùng 1 giọt dầu hàng ngày để phòng ngừa Ung 

thư sau khi mất tất cả chó của mình trong quá khứ vì Ung thư.” Roger 

ʺTôi muốn kể lại sự việc trong tuần trước tôi đã nôn sau khi dùng dầu. Và cuối 

cùng tôi đã không nôn mửa nữa, tôi vẫn đang tiếp tục sử dụng loại dầu đó. Giờ đây 

tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi nghĩ rằng dầu đã loại bỏ hết chất độc từ duợc phẩm ra khỏi 

cơ thể của tôi. Đó là một trải nghiệm kinh khủng nhưng cần thiết, việc thanh lọc cơ thể 

thì không bao giờ vui vẻ cả.” Robin 

ʺTôi không chắc lắm nhưng tôi nghĩ rằng mọi người không nên sử dụng quá nhiều 

và quá nhanh. Nó có thể làm bạn quá ”high” và nó sẽ làm một số người bị nôn mửa. Tôi 

biết điều này vì tôi đã từng trải qua nó rồi. (Tôi chợt nhận ra rằng những lời mình nói có 

vẻ như là đang hạ thấp dầu cần sa nhưng thật sự tôi không có ý đó.)” Tina 

ʺTina, tôi cũng đã nghĩ về điều đó và có rất nhiều thắc mắc về tình trạng này. Tôi 

thực sự nghĩ rằng nó là quá trình thanh lọc vì những gì đã xảy ra với tôi cuối tháng mười 

hai. Bác sỹ Ung thư của tôi nói rằng rằng tôi đang ở trong ”giai đoạn cuối” lúc đó tôi đã 

hết dầu và đang sử dụng zometa IV để giúp gia cố xương. Hóa ra dầu cần sa đã làm 

việc như một viên thuốc dị ứng và giúp tôi thoát khỏi các tác dụng phụ của zometa. Khi 

ngừng sử dụng, tôi trở nên biếng ăn, tôi đã rất đau đớn khi zometa đi vào xương của 

mình, lúc đó tôi cảm thấy ớn lạnh và phải nhập viện. 

Kể từ khi việc đó xảy ra, tôi thậm chí không thể ngồi bắt chéo chân bởi vì các khớp 

xương và hông rất đau đớn. Khi tôi bắt đầu sử dụng lại dầu cần sa, ban đầu mọi thứ đều 

ổn nhưng sau đó tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi đã thực sự bị bệnh và tôi đã nôn mửa nguyên 

một ngày và điều này thật kinh khủng, nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, tất cả các khớp của tôi 

đã hồi phục và đã 6 tháng rồi nó vẫn bình thường. Tôi chỉ có thể tin rằng dầu cần sa đã 

mang hết chất độc ra khỏi các khớp của tôi và nó sẽ vẫn ở đó trong vòng một năm.” Robin 

ʺViệc sử dụng nhiều dầu cần sa nhất có thể là rất quan trọng với bệnh nhân giai 

đoạn cuối. Hầu hết các bệnh nhân trong giai đoạn cuối đều đã trải qua hóa trị/xạ trị, 

thuốc giảm đau,... Hãy chắc chắn rằng dầu được làm đúng cách và bắt đầu sử dụng, 

càng nhiều càng tốt trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể và tôi sẽ chỉ dừng lại khi 

mà tế bào Ung thư đã bị tiêu diệt hoàn toàn” Bonny 

ʺKhi các bác sỹ của bạn nói với bạn: ʺbạn đang ở giai đoạn cuốiʺ, bạn không muốn 

thử bất kỳ cơ hội nào sao? Hãy suy nghĩ về điều này... Sau khi chẩn đoán ra kết quả như 

thế, bạn còn gì để mất? Tôi có một đứa cháu gái vẫn sống đến hôm nay... nhờ vào dầu cần 

sa... Tôi có cần phải nói thêm điều gì nữa không?” Carol 

ʺĐó là tôi, đứa cháu gái. Nó thực sự hiệu quả.” Joanne 

ʺTôi đã tham gia một cuộc quyên góp, tôi ủng hộ 5.000 USD cho nghiên cứu Ung 

thư. Tôi nào có biết bệnh này hoàn toàn chữa được và họ đã không đưa nó cho tôi. Họ 

cho tôi hóa trị đến hai lần. Họ hủy hoại gan của tôi. Họ hủy hoại thận của tôi. Vào tháng 

Tư năm ngoái họ gửi tôi về nhà để chờ chết. Họ nói tôi sẽ không sống được quá sáu tuần.  

Và đây, tôi của ngày hôm nay, vẫn sống, bởi vì tôi tìm thấy PhoenixTears.ca và 

Rick Simpson đã chỉ tôi cách làm thuốc riêng cho mình nhờ thế mà ngày hôm nay tôi 

đang có mặt ở đây. 
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Chúng ta cần phải nói với mọi người về cách chữa này. Mọi người cần phải biết: cần 

sa là một loại thuốc thật sự và nó có thể cứu sống bạn và giúp bạn bè đang bị Ung thư của 

bạn được sống. Mọi người cần phải biết: không một ai phải chết vì Ung thư. Có một cách 

chữa, dầu cần sa đã luôn luôn là thuốc trị Ung thư. Bọn chúng... các nhà thuốc lớn không 

để chúng ta có nó. Làm sao mà họ dám?! Nghiên cứu Ung thư là một ngành công nghiệp 

tiêu tốn hàng tỷ dollar... Bọn chúng đang làm gì thế này? Họ đang giết chết những người 

như tôi với thuốc của họ. Thật là lố bịch! Có một phương thuốc chữa bệnh! Dầu cần sa 

của Phoenix Tears hiệu nghiệm! Hãy cho tất cả mọi người được biết. Làm ơn!” Joanne 

ʺChào Rick Simpson, tôi có lòng tin vào dầu cần sa và hiện đang sử dụng nó cho mẹ 

tôi, bà ấy bị Ung thư, nhưng tôi có một câu hỏi, bạn nói rằng nên dùng 60g trong ba tháng, 

nhưng mẹ tôi đang rất yếu vì căn bệnh này và chỉ sử dụng được 25g trong vòng 3 tháng và 

vẫn còn đang dùng và tôi muốn biết liệu nó có tác dụng tương tự, bởi vì bạn nói nó nên 

dùng trong vòng ba tháng. Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi, tôi đang rất lo lắng.” Esmeralda 

ʺĐừng quá lo lắng về việc cho đến nay bà ấy đã sử dụng bao nhiêu lượng dầu cần 

sa. Chỉ cần tiếp tục cố gắng giúp bà ấy sử dụng nhiều hơn một chút. Cho bà ấy sử 

dụng với liều lượng lớn hơn liều lượng đã sử dụng trước khi bà ấy đi ngủ, tăng liều 

từng chút một rồi bà ấy sẽ sử dụng được nhiều hơn. Hãy chắc chắn rằng bà ấy sẽ sử 

dụng liều lượng lớn hơn vào ban đêm và sức chịu thuốc của bà ấy sẽ tăng lên nhanh 

chóng. Cha tôi cũng đã từng gặp tình trạng tương tự trong 3 tháng đầu. Phải mất một 

thời gian dài ông ấy mới có thể sử dụng hơn ½g một ngày và tế bào Ung thư đã biến 

mất ngay cả khi ông ấy chỉ có thể sử dụng ¼g một ngày (khối u từ từ nhỏ đi). Bây giờ 

ông ấy sử dụng khoảng 1g một ngày và ông ấy đã sử dụng được tất cả hơn 100g trong 

vòng 10 tháng. Chúc may mắn!” Jose 

27. THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH 

ʺĐây là những kinh nghiệm của tôi với dầu cần sa, cá nhân tôi nghĩ rằng không có 

bất cứ loại thuốc tây nào khiến tôi muốn sử dụng. Tôi có một số lý do cho điều này 

nhưng lý do chính là nó không cần thiết. Cơ thể của con người chỉ có thể phù hợp với 

những gì tổ tiên họ đã từng sử dụng; nó không thể xử lý các chất hóa học của bất kỳ 

loại hóa chất nào và các chất hóa học chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng. Nó có thể có tác 

dụng rất tốt đối với các triệu chứng bạn đang gặp phải, nhưng sau này bạn sẽ phải trả 

giá bằng sức khỏe của mình. Dầu cần sa hoạt động cộng hưởng với ADN của con 

người sẽ giúp tái tạo và trẻ hóa tế bào trong toàn bộ cơ thể. Dầu cần sa sẽ chọn lọc và 

tấn công tất cả mọi thứ có hại trong cơ thể của bạn. Ngoài ra, dầu cần sa không mang 

lại các tác dụng phụ có hại. Nói một cách khách quan, chúng tôi khẳng định rằng tác 

dụng phụ duy nhất của dầu cần sa  là buồn ngủ, hạnh phúc và đem đến sức khỏe. 

Nhưng không có nghĩa là bệnh nhân sẽ tuyệt đối không gặp phải một số trạng thái bất 

bình thường của cơ thể và thần kinh, đặc biệt là khi bệnh nhân sử dụng một liều lớn 

hơn bình thường. Nhưng kể cả là như vậy thì bệnh nhân cũng chỉ đơn giản cảm thấy 

cơn buồn ngủ mạnh kéo tới. Chẳng có lý do gì để phải chống lại hiệu ứng buồn ngủ 

của dầu cần sa, tốt nhất là bệnh nhân nên ngủ nghỉ và để dầu cần sa làm việc.” JB  

ʺTôi phải chia sẻ điều này với mọi người. Tôi đã có một ít dầu cần sa từ một người 

bạn sống ở tiểu bang khác. Lọ dầu cần sa đầu tiên của tôi là từ một trạm phát cần sa và 

tôi đã có một cảm giác như nó không được hiệu quả cho lắm. Tôi đã sử dụng một lượng 

lớn dầu cần sa mỗi vài giờ và nó dường như không có nhiều hiệu quả. Khi tôi nhận được 
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dầu từ bạn của tôi ngày hôm qua, tôi nghĩ rằng mình có thể sử dụng với  liều lượng 

tương tự như với lọ dầu tôi mua ở trạm phát cần sa. Trời ơi tôi đã lầm! Bạn không hề 

đùa khi nói rằng nên bắt đầu một cách từ từ! Dầu cần sa thật sự rất mạnh! Không may 

là tôi đã không có trải nghiệm tốt, tôi bị hoang tưởng và mất ngủ cả đêm. Con trai tôi đã 

phải đến và chăm sóc tôi! Tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi cho đến ngày hôm nay và vẫn cảm 

thấy những các tác dụng vì vậy tôi sẽ không sử dụng bất kỳ lượng dầu nào ngày hôm 

nay và nếu tôi có sử dụng thì sẽ ít hơn một nửa hạt gạo! Tôi nghĩ rằng mặt tốt của nó là 

tôi đã không còn đau nhức vào sáng nay. lol tôi sẽ theo sát các chỉ dẫn từ bây giờ!ʺ 

‐‐Casey, lol. Có vẻ như có một ít sativa trong lọ dầu mới của bạn, vì vậy hãy thử mua 

một lọ khác. Dầu điều chế theo cách của chúng tôi không có tác dụng giống như thế. Nếu 

là tôi thì tôi sẽ mua một lọ mới hoặc sử dụng một liều nhỏ hơn nhiều. Những cảm giác 

khó chịu này đôi khi có thể xảy ra với một số người, nhưng một khi bạn đã học được cách 

kiểm soát, nó sẽ không còn là một vấn đề nữa, con trai bạn sẽ kiểm chứng điều này. 

Và tôi nhắc lại rằng, có giống sativa với quá nhiều năng lượng ở trong dầu. Nhưng 

có vẻ như dầu này có tác dụng giảm đau tốt hơn loại dầu trước đó. Cố gắng dùng ít hơn 

và xem nó có tác động như thế nào. Nếu bạn không muốn sử dụng nữa sau khi thử dùng 

lại, bạn có thể tặng cho con trai của mình để sử dụng với mục đích giải trí hoặc sử dụng 

ngoài da (để làm đẹp,…) và hãy nhờ bạn của bạn tìm loại khác hiệu quả hơn và an thần 

hơn giống như loại chúng tôi đã miêu tả trong các hướng dẫn. Lời chúc tốt đẹp nhất, JB 

ʺNó hiệu quả cho tất cả các chứng bệnh. Nếu bạn đang dùng nó, hãy luôn theo dõi 

nồng độ kali trong cơ thể vì một số người có vẻ đã bị giảm. Đối với người có vấn đề 

về thận, gan và tim, hãy nhìn vào các tuyến nội tiết bổ sung kết hợp với RSO và q10 

cho các hiệu ứng tái sinh tế bào.” Matthew Melvin 

ʺChỉ có các cannabinoids mới điều chỉnh được tế bào. Hầu hết các thuốc mỡ hoặc các 

chất cho các vết thương hở là những chất khử trùng và các chất này chỉ tạo ra điều kiện 

lý tưởng cho cơ thể tự chữa lành. Cannabinoids là chất kháng khuẩn/ kháng nấm/ kháng 

virus,... và chúng điều chỉnh các tế bào nên các tế bào dị dạng do bị tổn thương sẽ được 

điều chỉnh. Nói cách khác, bạn sẽ ít có khả năng bị sẹo từ việc sử dụng cannabinoids để 

chữa trị các vết thương vì các tế bào được điều chỉnh theo logic sau:  

Tôi bị tổn thương một chút? ‐ Đúng thế = Tự động điều chỉnh để tái tạo/sửa chữa 

tế bào. 

Tôi bị tổn thương rất nặng? ‐ Đúng thế = Lên chương trình tự chết (Apoptosis). 

Tôi đã quá hạn sử dụng? ‐ Đúng thế = Lên chương trình tự chết (Apoptosis).  

Tôi bị hư hỏng hoàn toàn?  ‐ Đúng thế = Hoại tử. Khi tổn thương  là rất nghiêm 

trọng, trừ khi là đưa cannabinoids trực tiếp vào vùng bị tổn thương, các cannabinoids 

nội sinh trong máu thường sẽ không đến được các tế bào để điều chỉnh chúng và nó 

sẽ dẫn đến thối thịt/ hoại tử. 

Ung thư thường là kết quả của một tế bào bị hư hỏng và không được điều chỉnh 

bởi vì các cơ quan thụ cảm cannabinoids không hoạt động do đã bị hỏng. 

Những chất gây ra Ung thư mà chúng ta được biết thường thoát ra khỏi cơ thể rất 

chậm và gây ra thiệt hại liên tục lên các tế bào trong suốt cuộc hành trình của nó. 

Các  tế  bào  càng  bị  hư  hại  nhiều  thì  càng  có  khả  năng  không  có  các  thụ  thể 
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cannabinoids hoạt động.” Scott 

28. CHỮA UNG THƯ BẰNG DẦU CẦN SA 

Đánh giá từ các quan sát về số lượng bệnh nhân đã được bạn chữa khỏi, có phải 

dầu cần sa hiệu quả cho tất cả các loại Ung thư, hoặc là bạn biết dạng Ung thư nào 

mà dầu cần sa sẽ không hiệu quả?  

ʺDầu cần sa có hiệu quả trong việc điều trị tất cả các loại Ung thư da và trong phạm 

vi hiểu biết của tôi, dầu có hiệu quả tương tự đối với các loại Ung thư nằm trong cơ 

thể. Sau nhiều năm kinh nghiệm chữa trị cho các bệnh nhân với đủ các chứng bệnh 

khác nhau. Tôi thật sự không biết bất cứ chứng bệnh nào mà dầu cần sa không cho 

hiệu quả chữa trị. 

Dầu cần sa chất lượng cao, khi được chiết xuất và sử dụng theo hướng dẫn của tôi, 

dường như hiệu quả trên tất cả các loại Ung thư và tôi không biết bất cứ loại Ung thư 

nào mà nó sẽ không cho hiệu quả chữa trị. Một thời gian trước đây, tôi đã nghe về một 

nghiên cứu tuyên bố rằng THC có thể gây ra một số loại Ung thư, nhưng tôi nghĩ rằng 

đây chỉ là một cách tuyên truyền nhồi nhét vào đầu công chúng để họ không thể tìm 

ra được sự thật. Tôi chỉ có thể nói rằng nghiên cứu này phải có những thiếu sót và bây 

giờ tôi sẽ giải thích tại sao tôi lại đi đến kết luận này. 

Nói theo cách đơn giản, phần lớn nghiên cứu cho chúng ta biết rằng Ung thư chỉ là 

các tế bào bị biến đổi tăng sinh không ngừng do một số vấn đề chưa rõ ràng đang hiện 

diện trong cơ thể của bệnh nhân. THC giết chết các tế bào đột biến. Vậy tại sao THC lại 

có thể sản xuất các tế bào đột biến trong khi nó chỉ có khả năng tiêu diệt? 

Nếu bạn đang tìm kiếm phương pháp điều trị có thể gây ra Ung thư, không còn lựa 

chọn nào tốt hơn hóa trị và xạ trị. Cả hai thứ gọi là ”điều trị Ung thư” đều gây ra Ung thư, 

nói cách khác là nó có thể và gây ra Ung thư. Ngay cả chụp CT cũng phơi bày cơ thể ra 

trước một liều lượng lớn bức xạ. Các bức xạ làm các tế bào bị biến đổi và đó là tất cả những 

gì chúng ta biết về Ung thư, đột biến tế bào.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

29. DẦU CẦN SA CÓ THỂ SỬ DỤNG CÙNG VỚI HÓA TRỊ VÀ XẠ TRỊ? 

ʺKhi bệnh nhân hỏi tôi câu hỏi này, tôi nói với họ rằng vâng, dầu cần sa có thể 

được sử dụng cùng với hóa trị và xạ trị. Tôi không nghi ngờ về hiệu quả của dầu và 

nó mang đến cho họ một cơ hội sống trước những ảnh hưởng gây ra bởi các phương 

pháp điều trị như vậy. Tuy nhiên, tại sao một số người lại thậm chí còn có ý định điều 

trị bằng hóa trị và xạ trị? 

Hóa trị và xạ trị không chữa khỏi Ung thư, nó gây ra Ung thư và trong quá khứ, tôi 

đã từ chối cung cấp dầu cho những người đang có kế hoạch điều trị bằng cái gọi là phương 

pháp điều trị này. Tại sao tôi phải mạo hiểm nguy cơ phải vào tù để sản xuất dầu cho 

những người có ý định điều trị bằng các phương pháp thuộc về hệ thống y tế? Nếu một 

bệnh nhân muốn hóa trị hoặc xạ trị, hiển nhiên rằng, đó là sự lựa chọn của họ. Nhưng 

theo quan điểm của tôi, tôi cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi phải hỗ trợ phương pháp 

điều trị ấy, nếu những người này có ý định để hệ thống y tế đầu độc họ. Nó giống như 

mang đến thuốc giải độc trong khi độc đang được bơm vào trong máu của bệnh nhân. 

Trong quá khứ, tôi đã cung cấp thuốc này cho những bệnh nhân muốn điều trị hiệu 

quả mà không có các tác dụng phụ và đem đến cho họ một cơ hội sống sót lớn. Nhưng 

tôi nhận thấy hầu hết những gì hệ thống y tế đang cung cấp có hiệu quả giết người hơn 
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là cứu người. Đó là lý do tại sao tôi nói với những người đang có tình trạng sức khỏe 

nghiêm trọng hãy dùng dầu cần sa và tránh xa hệ thống y tế và bác sỹ của họ. 

Trừ khi các chuyên gia y tế bắt đầu thành thật về các phương pháp điều trị Ung thư, 

tôi tin rằng bệnh nhân tốt hơn hết là không cần đến lời khuyên của họ. Những gì mà hệ 

thống y tế mang đến cuối cùng thường gây hại nhiều hơn là có lợi và làm giảm cơ hội sống 

sót của bệnh nhân. Thiệt hại gây ra và để lại sau hóa trị và xạ trị trong hầu hết trường hợp 

đều mang đến cái chết cho bệnh nhân, trừ khi họ sử dụng một lượng lớn dầu cần sa để 

giải độc cơ thể. Đại đa số những người hóa trị và xạ trị tử vong do những ảnh hưởng từ 

các phương pháp điều trị gây ra và không phải là do Ung thư mà họ đang được điều trị. 

Như tôi đã nói, từ kinh nghiệm của tôi, dầu cần sa dường như hiệu quả với mọi loại 

Ung thư, nhưng tôi cũng đã gặp vài trường hợp bệnh nhân chấp nhận được điều trị và 

sau đó lại từ chối sử dụng dầu. Tôi không thể giải thích hành vi của họ ngoài việc phải 

cho rằng họ đều miễn cưỡng để cho hệ thống y tế huỷ diệt họ. Chỉ có một vài người đã 

làm điều này và theo như tôi được biết, cuối cùng tất cả các bệnh nhân này đều đã chết. 

Tôi ước rằng tôi có thể giải thích tại sao mọi người lại làm như vậy và lý do tại sao họ 

phải  liều  lĩnh mạng sống của mình. Nhưng trừ khi họ sẵn sàng tự mình tìm hiểu về 

những gì hệ thống y tế cung cấp trong các cửa hàng dược phẩm dành cho họ, chúng tôi 

nghĩ rằng điều này vẫn sẽ tiếp tục xảy ra.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

30. TỶ LỆ CHỮA TRỊ UNG THƯ THÀNH CÔNG? 

ʺKhi một người bị chẩn đoán Ung thư đến gặp tôi và họ đều đã từ chối tham gia 

hóa trị hoặc xạ trị, Ung thư của những người này hoàn toàn có thể chữa khỏi, trừ khi 

họ chờ cho đến khi thần chết tìm tới mới điều trị, hoặc họ từ chối sử dụng dầu cần sa 

theo đúng hướng dẫn.  

Với những người đã bị tổn hại nặng do hệ thống y tế, tỷ lệ Ung thư có thể được chữa 

khỏi phỏng đoán nằm trong khoảng 75% nếu họ sử dụng dầu cần sa đúng cách. Tuy 

nhiên, vẫn còn 1 trên 4 người (25% còn lại) trong số những người có cơ thể đã bị tổn 

thương nặng nề không thể được chữa khỏi, điều tốt nhất lúc này là hy vọng cải thiện 

chất lượng cuộc sống của họ trong khoảng thời gian cuối cùng bên chúng ta. Nhưng đối 

với những bệnh nhân đang ở trong trường hợp này, sử dụng dầu cần sa vẫn rất hiệu 

quả, vì nó sẽ làm giảm các cơn đau của họ và thường thì tuổi thọ của họ sẽ được kéo dài 

hơn là bạn mong đợi. 

Thậm chí nếu ngay cả khi bạn có thể chữa khỏi Ung thư, cuối cùng tổn thương từ 

việc hóa trị và xạ trị thường sẽ mang đến tử vong cho bệnh nhân trừ khi những tổn 

thương đó được chữa trị. Mọi người không chết vì Ung thư; thực tế thì họ chết vì cái 

gọi là ”phương pháp điều trị” mà họ nhận được từ hệ thống y tế. Như bạn có thể thấy, 

dầu cần sa có một tỷ lệ chữa trị đặc biệt thành công khi không có các bác sỹ. Nhưng 

nếu hệ thống y tế bắt đầu hành xử đúng đắn và sử dụng thuốc này đúng theo vai trò 

của họ thì tôi nghĩ rằng tỷ lệ sống sót còn có thể cao hơn nữa. 

Đã có bao nhiêu người thành công trong việc tự chữa trị bằng dầu cần sa? 

Từ năm 2003, tôi đã cung cấp dầu cần sa cho khoảng 5.000 người với các chứng 

bệnh khác nhau. Nhiều người trong số họ có những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cần 

phải hết sức chú ý nhưng hầu hết các ca đều nằm trong tầm kiểm soát hoặc được chữa 

khỏi bằng cách dùng dầu cần sa. Do thuốc này vẫn là bất hợp pháp nên tôi đã không 
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lưu giữ các hồ sơ bệnh án, nhưng tôi khẳng định rằng tôi đã thấy hàng trăm người 

chữa khỏi Ung thư cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể, tương tự đối với rất nhiều người 

gặp phải các vấn đề khác về sức khỏe. 

Ngoài ra, tôi nhận được một số lượng lớn các email mỗi tuần từ khắp nơi trên thế 

giới, phần lớn nói về hiệu quả của dầu cần sa đối với bệnh nhân ở mọi vùng đất xa xôi. 

Khi chúng tôi đăng tải các hướng dẫn của chúng tôi lên web và công bố bộ phim tài 

liệu ”Run From The Cureʺ, để chỉ cho mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới cách tự 

chữa bệnh, nó đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và rất nhiều người đã sử dụng những 

tài liệu này để chiết xuất thuốc cho những bệnh nhân đang cần tới thứ thuốc hiệu quả 

này. Kể từ khi việc chiết xuất loại dầu này trở nên đơn giản, không thể kể xiết bao nhiêu 

người trên thế giới đã sử dụng và chữa trị thành công với thuốc này và tôi cũng hy vọng 

rằng trong tương lai không xa chúng ta sẽ đều có quyền tự do để làm điều này.” Rick 

Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

31. CÓ QUÁ TRỄ ĐỂ SỬ DỤNG DẦU CẦN SA? 

ʺKhông bao giờ là quá muộn để bắt đầu sử dụng thứ thuốc thần kì này. Ngay cả với 

những người có sức khỏe đã bị tổn thương nghiêm trọng do các phương pháp chữa 

bệnh của hệ thống y tế gây ra cũng có cơ hội phục hồi rất lớn. Chúng tôi đã từng có một 

bệnh nhân Ung thư phổi, vào thời điểm người này ở bệnh viện các bác sỹ nói ông ấy chỉ 

còn 24 giờ để sống. Bất chấp sự phản đối của bệnh viện, con trai của ông ấy đã cho ông 

ấy sử dụng một lượng lớn dầu cần sa và ông ta đã rời bệnh viện ngay ngày hôm sau. 

Khoảng mười lăm tháng sau, cựu chiến binh 83 tuổi đã chết, nhưng không phải do Ung 

thư phổi, ông qua đời vì bệnh tim mà ông đã mắc từ trước. Trong những năm tháng 

cuối cùng của cuộc đời, ông đã hài lòng với chất lượng cuộc sống được cải thiện và chết 

không đau đớn trong giấc ngủ. Điều này không tốt hơn là chết trong bệnh viện hay sao, 

chết chìm với đống chất lỏng trào ra từ tế bào Ung thư và lấp đầy phổi? 

Chúng tôi cũng đã có những kết quả tốt trong việc điều trị cho những người bị 

Ung thư giai đoạn IV và không còn hy vọng sống. Tất nhiên, chúng tôi không thể cứu 

tất cả, nhưng có một điều chắc chắn, chúng tôi đã cứu được nhiều bệnh nhân hơn so 

với hệ thống y tế với phương pháp điều trị ngu ngốc làm giảm tỉ lệ sống sót của họ. 

Như tôi đã nói trước đó, dầu này có hiệu quả trong việc điều trị tất cả các loại Ung thư 

nhưng kết quả mà tôi đã chứng kiến ở những người mắc Ung thư phổi và Ung thư 

máu thực sự thật đáng kinh ngạc. Thông thường, những loại Ung thư này phản ứng 

lại rất mạnh khi điều trị bằng dầu cần sa và không hiếm những bệnh nhân có thể nhìn 

thấy được sự phục hồi qua từng ngày. 

Tôi luôn khuyến khích những người đang sử dụng dầu cần sa nên tăng liều lượng 

lên càng nhanh càng tốt. Mục đích là đưa một lượng lớn THC vào cơ thể, càng nhanh 

chóng bao nhiêu thì thời gian chữa trị Ung thư và một số loại bệnh khác càng được rút 

ngắn. Điều này để đảm bảo rằng bệnh nhân sẽ có một cơ hội sống sót lớn hơn mà vẫn 

không gặp phải các tác dụng phụ có hại.  

Tôi  nói  với  tất  cả mọi  người  với  tình  trạng  sức  khỏe  đang  bị  đe  dọa  nghiêm 

trọng,”Dầu cần sa hoặc có thể cứu được mạng sống của bạn, hoặc nó có thể giúp bạn ra 

đi thanh thản.” Ngay cả khi bệnh nhân chắc chắn sẽ tử vong, họ vẫn sẽ sử dụng nó với 

phẩm giá và tránh được các tác dụng phụ khủng khiếp có nguyên nhân từ thuốc giảm 
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đau. Mục đích của chúng tôi là cứu được nhiều người nhất có thể, nhưng đối với những 

người chúng tôi không thể cứu được, nó vẫn thật sự tuyệt vời khi biết rằng những người 

này không phải chịu cái chết đau đớn như những bệnh nhân khác phải chịu đựng trong 

các bệnh viện. Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất  

32. VÀI NGƯỜI SẼ GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ HƠN 

SO VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC? 

ʺNhững người gặp khó khăn nhất trong việc điều trị Ung thư là những người đã 

cho phép hệ thống y tế làm tổn hại sức khỏe của họ trầm trọng. Cả hóa trị và xạ trị đều 

là những phương pháp chứa đựng các chất gây Ung thư, nói cách khác nó gây ra Ung 

thư. Nếu bệnh nhân có thể sống sót qua những những thứ gọi là phương pháp điều 

trị này, kích thước khối u có thể giảm. Nhưng cuối cùng những phương pháp trị liệu 

này lại đầu độc cơ thể nặng nề để rồi hệ thống miễn dịch bị hư hại sẽ không còn có thể 

bảo vệ được họ. Điều này kết hợp với các căn nguyên gây Ung thư từ các phương pháp 

điều trị này sẽ làm Ung thư di căn đến những nơi khác trong cơ thể.  

Khi hệ thống miễn dịch của bệnh nhân không còn hoạt động đúng chức năng để 

bảo vệ họ, lúc này họ sẽ không còn khả năng tự bảo vệ để chống lại các căn bệnh khác 

sẽ mang đến cái chết cho họ. Bất kỳ người nào có lý trí đều có thể hiểu được tại sao các 

phương pháp điều trị của hệ thống y tế lại vô dụng. Tuy nhiên, các bác sỹ sẽ luôn nói 

với chúng ta rằng sẽ không còn một phương pháp điều trị nào hiệu quả hơn. Tôi đoán 

điều này chứng minh rằng nếu bạn trả đủ tiền cho các bác sỹ và các chuyên gia để họ 

không còn có thể hiểu thêm được điều gì nữa, thì trong hầu hết các trường hợp họ sẽ rất 

vui khi làm theo phương cách cũ. 

Ghi chú: Hóa trị và xạ trị mang lại cho bác sỹ và ngành y tế lợi nhuận khổng lồ, chỉ tính 

riêng Ung thư, mỗi năm Big Pharma thu lợi tới 200 tỷ USD.  

Tôi cũng phải nhắc đến một thực tế là khá nhiều bệnh nhân đang dùng các loại 

thuốc ngăn chặn các thụ thể cannabinoid, hoặc làm thay đổi chức năng của hệ thống 

endocannabinoid.  Những  loại  thuốc  tay  bao  gồm:  Remonabant,  Surinabant, 

Taranabant và Ibipenabant, tôi chỉ kể tên một số ít. Khi các bác sỹ kê đơn thuốc các 

chất này, tôi nghĩ các bạn cần phải thảo luận lại với các bác sỹ. Đây là một trong những 

lý do mà tôi khuyên bệnh nhân nên kết thúc việc sử dụng dược phẩm hóa học càng 

sớm càng tốt. Nếu chức năng của các thụ thể cannabinoid của bạn bị suy yếu, nó sẽ 

làm cho việc điều trị trở nên khó khăn hơn hoặc không thể chữa trị. 

Nhiều cá nhân ngày nay dường như nghĩ rằng sức mạnh tinh thần của họ có rất 

nhiều hiệu quả trong việc chữa trị các căn bệnh nghiêm trọng. Họ thường cảm thấy chắc 

chắn rằng một thái độ tích cực và một niềm tin mạnh mẽ trong quá trình chữa trị trị là 

rất quan trọng. Nhưng hầu hết những người đến với tôi họ đều không tin việc điều trị 

bằng dầu cần sa này sẽ hiệu quả. Vì thế mặc dù tôi đồng ý rằng sức mạnh tinh thần theo 

hướng tích cực có thể hữu ích, đa số những người tôi đã điều trị dường như cũng được 

chữa khỏi một cách tốt đẹp mà không cần có nó. 

Tôi có xu hướng nhìn vào hiệu quả của việc chữa trị hơn là việc lựa chọn các loại 

thuốc thích hợp để sử dụng, hoặc là trạng thái tâm lý của bệnh nhân. Tôi chắc rằng 

nhiều người ở thời đại này sẽ không đồng ý với tôi, nhưng tôi không có lý do gì để 

chối bỏ sự thật về những gì tôi đã chứng kiến. Ngoài ra, vật nuôi của chúng ta và các 
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loài động vật khác đều có các thụ thể cannabinoid trong cơ thể vì vậy chúng cũng có 

thể sử dụng dầu cần sa để chữa trị. Tôi cũng đã điều trị cho rất nhiều động vật và một 

vài loài trong số này khá thông minh, tôi chắc chắn rằng phép màu từ dầu cần sa chẳng 

liên quan gì đến sức mạnh tinh thần.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất  

 33. UNG THƯ MÁU 

ʺNếu bạn chữa trị cho những người bị Ung thư máu bằng dầu cần sa thì thường 

kết quả sẽ đến rất nhanh chóng. Ung thư máu, theo kinh nghiệm của tôi, là một trong 

những Ung thư trong cơ thể dễ chữa nhất và chúng tôi đã có những kết quả khó tin 

với dầu cần sa. Máu là nơi đầu tiên mà THC tiếp cận khi vào trong cơ thể. Nếu tế bào 

Ung thư có trong máu, chỉ trong một thời gian ngắn nó sẽ không còn tiếp tục hiện diện 

ở đó. Tôi đã thấy số lượng tế bào bạch cầu ở những người mắc Ung thư máu giảm 

xuống đáng kể chỉ  trong hai ngày và  theo quan điểm của  tôi,  tôi cảm  thấy rằng sẽ 

không có phương pháp điều trị nào tốt hơn cho những người đang phải chịu đựng 

đau khổ với căn bệnh này.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất  

34. ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DA 

ʺNếu dầu được sản xuất đúng cách, nó chắc chắn sẽ hiệu quả trong việc chữa trị 

Ung thư da và thường thì chỉ cần một lượng nhỏ dầu để chữa kHỏi: Bôi trực tiếp dầu 

lên vùng da bị tổn thương và băng bó lại, rồi lại bôi dầu mới lên vết thương và băng 

lại bằng băng gạc mới sau mỗi ba hoặc bốn ngày và Ung thư sẽ sớm biến mất. 

Tôi luôn nói với bệnh nhân hãy tiếp tục điều trị cho đến khi Ung thư biến mất và 

sau đó cứ tiếp tục bôi dầu cần sa lên khu vực đó thêm hai tuần nữa, giống như khi 

Ung thư vẫn còn đó. Việc làm này sẽ đảm bảo rằng tất cả các tế bào Ung thư đã chết 

hoàn toàn và tôi chưa thấy một trường hợp nào tế bào Ung thư quay trở lại khi các 

hướng dẫn của tôi được tuân thủ. 

Nếu bạn đã bị Ung thư da trong một thời gian khá dài và các tế bào Ung thư đã 

được cũng cố, có thể sẽ mất một khoảng thời gian để chữa trị, nhưng thường thì ngay 

cả trong những trường hợp khá nặng thì tế bào Ung thư da cũng sẽ biến mất trong vòng 

ít hơn một tháng. Trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, nó có thể mất nhiều 

thời gian hơn, nếu điều này xảy ra, bạn chỉ cần tiếp tục điều trị cho đến khi Ung thư 

được chữa lành hoàn toàn. Một số người có thể chữa khỏi Ung thư da chỉ trong nháy 

mắt, nhưng tất cả phụ thuộc vào khả năng hồi phục của cơ thể và tế bào Ung thư đã 

ngấm sâu như thế nào. 

Ghi chú: Để điều trị một ca Ung thư da nghiêm trọng, bệnh nhân cần kết hợp cả ăn dầu 

cần sa song song với việc bôi dầu ngoài da, điều này sẽ đảm bảo tỷ lệ thành công chắc chắn và 

nhanh chóng hơn.  

Có bao nhiêu người đã chữa khỏi Ung thư da bằng cách sử dụng dầu cần sa? 

Tôi đã cung cấp dầu cần sa cho hàng trăm người bị Ung thư da. Thường thì chỉ 

trong vòng ba tuần, Ung thư sẽ biến mất và tất cả những gì còn lại là vùng da màu 

hồng khỏe mạnh. Tôi thực sự không thể cung cấp cho bạn số liệu cụ thể bao nhiêu 

bệnh nhân đã sử dụng phương pháp của tôi điều trị loại Ung thư này. Tuy nhiên, từ 

khi phương pháp này trở nên phổ biến, cho đến nay tôi nghĩ rằng con số này phải là 

hàng trăm ngàn người, nếu không muốn nói là hàng triệu người, trên toàn thế giới đã 

tự cứu lấy chính mình bằng phương pháp này. 
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Bạn có thể so sánh phương pháp điều trị này với các phương pháp điều trị tiêu chuẩn?  

Không có gì để so sánh giữa việc điều trị Ung thư da với dầu cần sa và những gì hệ 

thống y tế gọi là phương pháp điều trị tiêu chuẩn. Việc phẫu thuật được thực hiện khá 

thường xuyên và đôi khi họ đã thành công trong việc loại bỏ tất cả các tế bào Ung thư 

đang hiện diện. Nhưng để phán xét từ những người tôi đã gặp, những người này đã 

phải phẫu thuật lại nhiều lần để tiêu diệt hoàn toàn các tế bào Ung thư, tôi thừa nhận 

rằng điều này là khá hiếm. Trong rất nhiều trường hợp, bệnh nhân phải quay lại gặp 

bác sỹ của họ để lặp đi lặp lại các ca phẫu thuật này.  

Ngay cả khi các ca phẫu  thuật này được  thực hiện nhiều  lần, hệ  thống y  tế vẫn 

thường thất bại trong việc loại bỏ gốc rễ của vấn đề. Các bác sỹ cũng thường sử dụng 

các phương pháp điều trị khác cho Ung thư da, chẳng hạn như Nitơ lỏng và các loại 

kem có chứa chất hóa học. Những phương pháp điều trị này thường gây ra đau đớn và 

trong nhiều trường hợp, Ung thư vẫn trở lại và có xu hướng trở nên tồi tệ hơn. 

Khi dầu cần sa được sử dụng để điều trị Ung thư da, nó chỉ tiêu diệt các tế bào Ung thư 

bị đột biến và thường bệnh nhân sẽ được chữa lành rất nhanh chóng. Phương pháp điều 

trị hiệu quả này không gây hại cho các tế bào khỏe mạnh và từ kinh nghiệm của tôi, tôi tin 

rằng trong tương lai đây vẫn là phương pháp hợp lý nhất để chữa trị Ung thư da. Các 

phương pháp được sử dụng bởi hệ thống y tế rất mờ nhạt khi đem so sánh với phương 

pháp của tôi và bệnh nhân cũng không phải lo lắng về việc bị nhiễm trùng hoặc các biến 

chứng khác khi họ dùng dầu cần sa.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất  

35. DẦU CẦN SA VÀ HÓA TRỊ 

Những ưu điểm chính của phương pháp điều trị này khi so sánh với hóa trị, xạ 

trị hoặc các loại thuốc có thành phần hóa học khác? 

ʺDầu cần sa có ba ưu điểm vượt trội hơn với các phương pháp điều trị “chính quy.” 

Đầu tiên, dầu cần sa không có hại, thứ hai, nó hiệu quả và thứ ba, nó không giết chết bệnh 

nhân. Hóa trị, xạ trị và các loại thuốc có thành phần hóa học độc hại khác gây tổn thương 

lớn cho cơ thể và trong hầu hết trường hợp, làm giảm cơ hội sống sót của người bệnh. 

Ngoài ra, bệnh nhân từng phải chịu đựng các phương pháp này thường kết thúc với các 

vấn đề khác về sức khỏe gây ra bởi các phương pháp điều trị mà họ đã trải qua. 

Tôi thực sự không thể so sánh dầu cần sa với những gì mà hệ thống y tế cung cấp, 

bởi vì tôi không cho rằng những thứ mà họ cung cấp cho chúng ta là thuốc chữa bệnh. 

Thuốc có thành phần hóa học đầu độc gan. Những điều này là hiển nhiên và mọi người 

cần biết rằng chúng không nên có trong cơ thể con người, chúng đều là chất độc và 

gây nguy hiểm cho bệnh nhân.  

Hóa trị và xạ trị đều có khuynh hướng gây ra Ung thư. Điều này có nghĩa là các 

phương pháp điều trị không chỉ độc hại, mà nó còn có thể là nguyên nhân gây ra Ung 

thư. Thông thường, kích thước của một khối u có thể được thu nhỏ bằng cách sử dụng 

hóa trị hoặc xạ trị nhưng trong hầu hết các trường hợp, nó chỉ làm cho tế bào Ung thư 

lây lan rộng hơn. Do ảnh hưởng của các nhân tố gây ra Ung thư như vậy và bản chất 

độc hại của phương pháp này, chúng sẽ làm hỏng hệ thống miễn dịch của bạn đúng vào 

lúc bạn bạn cần nó nhất. Theo quan điểm của tôi, nó thật là lố bịch, những thứ gọi là hóa 

trị hoặc xạ trị, một phương pháp được cho là có thể chữa Ung thư và các vấn đề bệnh lý 

khác, trong khi rõ ràng là nó hoàn toàn không nên được sử dụng. 
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Có thể sử dụng dầu cần sa để thay thế xạ trị? 

Khái niệm xạ trị có vẻ khá lành tính. Nó khiến cho mọi người tin rằng tất cả những gì 

họ cần phải làm là nghe một bản nhạc trên radio và rồi họ sẽ trở nên khỏe mạnh. Tất nhiên 

là hầu hết chúng ta đều đã biết sự thật, vì vậy chúng ta hãy gọi phương pháp này bằng 

cái tên chính xác hơn: liệu pháp điều trị bằng bức xạ.  

Tôi không nghĩ rằng liệu pháp điều trị bằng bức xạ lại tốt hơn so với hóa trị, vì cả hai 

phương pháp điều trị này đều độc hại và gây Ung thư. Cần sa y tế nên là ưu tiên hàng 

đầu trong việc phòng chống Ung thư và tất cả các chứng bệnh khác, chứ không phải là 

các phương pháp điều trị có thể mang đến cái chết cho chúng ta hay làm cho tình trạng 

bệnh của chúng ta trở nên tồi tệ hơn. 

Theo như tôi thấy, cái cách chúng ta cho phép hệ thống y tế làm những việc phá 

hoại như vậy với cơ thể chúng ta chỉ là làm cho cái chết diễn ra nhanh chóng hơn. Đối 

với một số người, hóa trị và xạ trị chỉ là một chiến thuật trì hoãn, nhưng cuối cùng thì 

những thiệt hại từ các phương pháp điều trị này sẽ chỉ làm cho cơ thể của bạn bị tổn 

thương khủng khiếp. Nếu bạn là một người sống sót qua phương pháp điều trị này và 

những tác dụng phụ do chúng để lại, thì hãy cảm ơn ngôi sao may mắn của bạn vì phần 

lớn mọi người không được may mắn như vậy. Ngoài ra, tôi muốn cảnh báo mọi người 

rằng tốt nhất là hãy tránh xa phương pháp quét CT và những thứ giống như vậy, vì nó 

cũng làm cơ thể bệnh nhân tiếp xúc với một lượng lớn bức xạ, thứ mà có thể gây ra Ung 

thư hoặc các vấn đề khác về sức khỏe. 

Dầu cần sa không độc hại cho cơ thể và khi dầu này được sử dụng để điều trị Ung thư 

hoặc các bệnh khác, nó không gây hại cho các tế bào khỏe mạnh. Sau khi dùng dầu, bệnh 

nhân được ở trong tình trạng rất thoải mái để rồi họ có thể được nghỉ ngơi và ngủ nhiều 

hơn, việc này rất thuận lợi cho sự hồi phục và chữa lành bệnh.  

Từ quan điểm của tôi, không thể so sánh các loại thuốc hóa học với dầu cần sa. 

Hóa chất và các chất độc gây hại và ảnh hưởng rất xấu đến bạn; nó cũng có thể có 

nhiều tác dụng phụ rất nghiêm trọng và thậm chí dẫn đến chết người. Dầu cần sa là 

vô hại, giúp bạn có được sức khỏe tốt và hồi phục nhanh chóng. Tôi luôn muốn nói 

rằng, hoạt chất này mang lại sự sống và từ kinh nghiệm của tôi với việc sử dụng nó, 

tôi thực sự có thể báo cáo rằng đây là hiện thực. 

Xin bạn hãy mô tả hoạt động của THC lên các tế bào Ung thư so với tế bào khỏe mạnh? 

Trước hết, THC không gây tổn hại cho tế bào khỏe mạnh nhưng nó có thể có tác 

động ”tàn phá” trên các tế bào Ung thư. Hầu hết mọi người hiện có quá ít kiến thức về 

sự hoạt động của các tế bào, nhưng trong thực tế, các tế bào Ung thư đang cố gắng ”tự 

sát” và đây là một dữ liệu đã được kiểm chứng chắc chắn. Nhưng nếu hệ thống miễn 

dịch của chúng ta bị xâm phạm, cơ thể của chúng ta không thể sản xuất đủ cannabinoid 

tự nhiên để chấm dứt sự tăng trưởng của chúng. Khi tế bào khỏe mạnh trở thành tế bào 

Ung thư, chúng sẽ tạo ra thêm nhiều thụ thể cannabinoid, cho phép các cannabinoid tự 

nhiên mà cơ thể chúng ta sản xuất có thể thâm nhập dễ dàng hơn. Các thụ thể này tất 

nhiên cũng sẽ chấp nhận cannabinoid như THC của cây cần sa và điều này có thể có lợi 

ích to lớn đối với bệnh nhân. Vì vậy, nếu cơ thể của chúng ta không sản xuất đủ các 

cannabinoid tự nhiên để ngăn chặn sự phát triển của Ung thư, thì ta sẽ phải tìm cách 

nào đó để gia tăng cannabinoid trong cơ thể nhằm mục đích chống lại bệnh. 
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Bằng việc sử dụng dầu cần sa, ta sẽ được cung cấp một lượng lớn cannabinoid và 

sau đó bệnh có thể được kiểm soát và chữa kHỏi: Cơ thể chúng ta sản xuất ra tế bào 

Ung thư mỗi ngày, vì vậy bản chất chúng ta đều có mầm mống Ung thư trong cơ thể 

nhưng nếu hệ thống miễn dịch của chúng ta hoạt động đúng cách, các tế bào này chỉ 

có thể gây ra rất ít hoặc không nguy hại gì cho sức khỏe. Khi hệ thống miễn dịch của 

chúng ta suy giảm cũng là lúc Ung thư hiện nguyên hình. Nhưng nếu một người đủ 

khôn ngoan để sử dụng dầu sần sa nhằm tăng cường khả năng miễn dịch thay vì tìm 

đến hệ thống y tế, sự hiện diện của Ung thư sẽ không thể kéo dài lâu. 

Chúng ta đã có những tài liệu nghiên cứu khoa học và ngay bây giờ tôi sẽ đưa ra 

cho bạn sự giải thích khoa học cho câu hỏi tại sao THC lại hiệu quả trong điều trị Ung 

thư. Khi dầu cần sa được hấp thu như một phương thức chữa Ung thư, THC trong 

dầu sẽ dẫn đến việc gia tăng nồng độ một chất béo tên là ceramide. Khi ceramide tiếp 

cận với các tế bào Ung thư, nó sẽ kích hoạt quá trình tự sát của tế bào, trong khi đó 

không gây bất cứ tổn hại gì cho các tế bào bình thường. Đây là các tác dụng của THC 

được giải thích trong các nghiên cứu khoa học của chúng ta nhưng tôi sẽ không bao 

giờ ngưng việc tìm kiếm những cách giải thích khác. 

Với sự giúp đỡ của một người phụ nữ tuyệt vời tên là Batya Stark, tôi đã hình thành 

một giả thuyết mới, trong đó bao gồm tuyến tùng và melatonin mà nó tạo ra. Fluoride 

và rất nhiều các hóa chất khác mà các bác sỹ đưa ra, kèm theo nhiều thứ khác mà chúng 

ta đang tiếp xúc hàng ngày, sẽ làm giảm khả năng sản xuất melatonin của tuyến tùng. 

Melatonin là chất chống ôxy hóa tuyệt vời nhất mà con người từng biết đến và nó đi đến 

tất cả các tế bào trong cơ thể. Tuyến tùng của chúng ta và melatonin đóng một vai trò 

vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo một sức khỏe tốt, tất nhiên là nó cũng liên quan 

rất nhiều đến cảm nhận của chúng ta về sự khỏe mạnh. 

Từ những gì tôi có thể hiểu được, cannabinoids trong dầu cần sa làm tuyến tùng 

nhanh chóng hoạt động tối đa và nồng độ melatonin được tăng lên đáng kể. Điều này, 

ít ra trong phần này, là thứ đã tạo nên hiệu ứng tuyệt vời của thuốc đối với rất nhiều 

bệnh trong đó có Ung thư. Nếu tuyến tùng sản xuất ra một lượng lớn melatonin, nó 

không có hại gì cho sức khỏe, nhưng nó  lại có hiệu ứng ”hủy diệt” đối với những 

chứng bệnh mà bệnh nhân đang phải chịu đựng. Khi nồng độ melatonin được duy trì 

ở mức cao, triệu chứng hoặc chứng bệnh đang ảnh hưởng tới bệnh nhân có thể được 

kiểm soát và chữa trị triệt để. Trong thực tế, tôi không phải là bác sỹ hay có một chứng 

chỉ gì cần thiết để trở thành bác sỹ, nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng ta cần giữ cho đầu 

óc được ”mở mang” để đón nhận những cách giải thích khác. Nếu như tôi đúng về 

tầm quan trọng của melatonin, vậy thì điều này sẽ cho chúng ta một góc nhìn mới về 

việc kiểm soát bệnh và kèm theo đó giúp giải thích hiệu quả chống lão hóa mà phương 

thuốc này mang lại. ” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất  

36. NHỮNG CHỨNG THỰC VỀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ (NHÂN CHỨNG) 

Sự thuyên giảm tự phát dường như diễn ra rất thường thấy trong điều trị Ung thư 

bằng dầu cần sa. 

“Bạn tôi bị Ung thư xương. Ông ấy mới bắt đầu sử dụng dầu tuần trước. Ông ấy đã 

hết đau và cảm thấy dễ chịu hơn. Các bác sỹ khoa ung bướu đều rất bất ngờ”– Joe.  

“Hôm qua nhận được một tin vui. Có một người được chúng tôi cho sử dụng dầu từ 
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ít tuần trước đã khiến các bác sỹ phải sững sờ khi họ thấy rằng những khối u trong phổi 

của anh đã biến mất và khối u trong gan của anh đã teo lại chỉ còn một chấm nhỏ. Chỉ với 

một ống dầu thôi đấy! Chúng tôi sẽ còn tiếp tục điều trị với dầu cần sa, phương pháp này 

đang tiến triển rất tốt. Hi vọng mọi sự sẽ tốt đẹp. Phoenix Tears thật tuyệt.”– Chris. 

“Cập nhật – ông bạn 81 tuổi của tôi đã trị dứt điểm ba khối u trên mặt thuộc loại 

Ung thư biểu mô tế bào gai. Chúng phải chịu thua hoàn toàn trước loại thuốc tốt nhất 

thế giới này. Năm tuần sử dụng dầu và ông ấy cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết trong 

suốt 15 năm trở  lại đây. Giờ ông ấy đã thèm ăn trở  lại. Ông ấy đang chiến thắng!!! 

Chúng ta đang chiến thắng!”– Joe. 

Steve: Ông ấy vừa uống vừa bôi dầu chứ? 

Joe: Vâng, cả hai. 

Steve: Tuyệt vời! Thật mừng khi biết ta có thể tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống 

của một con người như vậy. 

Joe: Ông ấy dùng dầu THC 68% trộn dầu dừa và dầu ô‐liu để bôi trên má được 

hai tuần thì khối u nhô lên. Ông ấy cũng ăn dầu cần sa (không kèm dầu ô liu) và bôi 

dầu trong niêm mạc miệng dưới khối u. 

Jose: Bác sỹ của ông ấy hôm qua gọi điện cho tôi. Anh ta cho biết cũng bị Ung thư 

da và muốn được thử điều trị với dầu. 

Steve: Thật tuyệt vời khi được nghe tin về vị bác sỹ cũng tìm kiếm sự giúp đỡ. Ông 

giỏi lắm đấy!!! Tôi rất vui mừng vì người bạn của ông tìm lại được niềm vui cuộc sống. 

Jose: Vâng, thật tuyệt vời! Bác sỹ P (chúng tôi gọi anh ấy như thế) được biết đến là 

tác giả của một số cuốn sách, anh ấy cũng là một bác sỹ liệu pháp thiên nhiên có bằng 

hành nghề chính thức. Trong hai tuần qua, anh ấy đã giới thiệu năm bệnh nhân đến 

với tôi. Họ đều mắc Ung thư giai đoạn cuối. 

Hai tuần trước tôi đã đưa dầu cho một người bạn khác của tôi bị Ung thư da và 

Ung thư vòm họng để ăn và bôi. Hôm Thứ Ba, ông ấy cho biết lớp da má của ông đã 

há ra, để lộ ra khối u. Tôi bảo ông ấy tiếp tục bôi dầu, nhưng chỉ dầu cần sa chứ không 

pha  thêm dầu dừa. Ông  ấy  đã bôi dầu  cần  sa  trực  tiếp  lên khối u và như ông  ấy 

nói, ”khối u nhú lên và biến mất sau một ngày. Chỉ mấy phút bôi dầu là khối u đã bắt 

đầu teo lại. Khối u dần biến mất – dầu cần sa diệt Ung thư êm như không. 

Khối u lúc trước còn đó, giờ đã biến mất…Chỉ có hai tuần thôi!!!”– Jose. 

ʺMột thành viên trong gia đình tôi bị Ung thư vòm họng. Khối u to bằng quả bóng, 

sau 48 tiếng sử dụng dầu, đã đẩy được khối u ra. Nó thật sự có tác dụng, chúng tôi đã 

ghi lại thành văn bản. Dầu cũng có hiệu quả với những vấn đề của phụ nữ. Chẳng ai 

bận tâm tìm phương cách chữa trị hay giúp đỡ, họ chỉ đưa cho chúng tôi những thứ 

hóc‐môn tổng hợp rồi lại hỏi làm sao phụ nữ cứ phát điên.”– Debra. 

ʺXin chào Rick Simpson và Jindřich Bayer, tôi muốn chia sẻ một số thông tin rất 

vui. Các phim chụp của mẹ tôi cho thấy có sự thu giảm kích thước rõ rệt ở tất cả các 

khối u trong gan và tuyến tụy. Các khối u trong phổi của bà giờ cũng đã không còn – 

chúng đã biến mất 100%!!! 

Thật nhiều người tôi muốn được cảm ơn, nhưng trước tiên tôi xin gửi tình yêu 

mến vô cùng đến Rick vì ông đã chia sẻ rộng rãi thông tin này cho thế giới. 
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Cảm ơn Jindřich vì tất cả những gì anh đã làm, gồm cả những hướng dẫn và lòng 

tốt của anh. Tôi biết chúng tôi vẫn phải phấp phỏng chờ chẩn đoán tiên lượng của mẹ 

nhưng nếu mọi thứ tiếp triển tốt (khối u thu nhỏ lại hoặc ”tiêu tán” mà không có thêm 

di căn), thế nào tôi cũng sẽ gửi các anh những hồ sơ bệnh án trước và sau trị liệu để 

các anh thấy được mình đã cứu giúp cuộc sống của một người phụ nữ năng động, biết 

yêu thương và tuyệt vời như thế nào. Mẹ tôi đang ở ngoài vườn trồng cây trong lúc 

tôi đang gõ những dòng này đấy. Thân mến,”– Barbara. 

‐‐Chào Barbara, cảm ơn bạn, email của bạn đã khiến chúng tôi rất vui. Gửi lời chào tới 

mẹ bạn giùm chúng tôi và hãy nhớ là mẹ bạn không cần tốn công vô ích với mấy chuyện 

quét chụp Ung thư gì nữa nhé. Cứ để mẹ bạn dùng dầu theo cảm giác tự nhiên, chừng 120‐

180g dầu trong vòng sáu tháng là vừa. Nếu tôi là bà ấy, tôi cũng sẽ dùng dầu mỗi ngày đến 

trọn đời, Ung thư còn rất ít cơ hội khi có sự hiện diện của dầu trong cơ thể. Duy trì liều 

lượng là một phần cực kỳ quan trọng của phương pháp này. Trân trọng, Jindřich. 

ʺMẹ tôi đã khỏi Ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn III nhờ dầu!! Tôi có nói mẹ tôi khỏi 

hẳn Ung thư chỉ bốn tháng sau khi chẩn đoán chưa nhỉ? Ôi, chuyện là thế thật đó.”– Dawn. 

ʺBố tôi cũng bị Ung thư tuyến tụy đã lan qua gan và phổi trong thời gian hóa trị. Sau 

đó nó lan rộng tiếp, ông rất tiều tụy và yếu đi rất nhanh. Ông bắt đầu dùng dầu ba tháng 

trước. Kết quả chụp cắt lớp mới nhất vào hôm thứ Hai cho thấy tất cả 07 điểm đã biến 

mất và khối u tuyến tụy đã thu hẹp, ông cảm thấy tốt hơn đến 100% và đã vui sống trở 

lại. Dầu cần sa thực sự tuyệt vời.”– Lisa. 

ʺBố tôi cũng dùng dầu để trị Ung thư tuyến tụy đã lan đến bảy điểm khác. Ông đã 

dùng dầu được 5 tháng. Cả 7 điểm xuất hiện trong thời gian hóa trị đã biến mất kể từ 

khi bắt đầu điều trị với dầu và Ung thư tuyến tụy đã bị thu hẹp, dầu cần sa đã cứu 

cuộc sống của ông!”– Lisa. 

ʺXin chào, tôi xin cập nhật tin tức mới với các anh. Bố tôi đã chụp cắt lớp một lần nữa 

kể từ khi bắt đầu dùng dầu 5 tháng trước để điều trị Ung thư tuyến tụy. Phim chụp cho 

thấy Ung thư trong tuyến tụy đã bị thu hẹp và bảy điểm khác xuất hiện trong thời gian 

hóa trị đã biến mất kể từ khi bắt đầu dùng dầu. Kết quả mới cho thấy Ung thư trong tuyến 

tụy tiếp tục teo lại và không có thêm điểm khác. Thật quá tuyệt vời vì ta đều biết Ung thư 

tuyến tụy có tốc độ lây lan và mức độ gây tử vong cao như thế nào. Vậy là chỉ sau 8 tháng, 

trong đó 5 tháng điều trị với dầu, sức khỏe bố tôi hiện rất ổn và thực tế là bây giờ ông cảm 

thấy khỏe hơn so với khi ông bị chẩn đoán lần đầu tiên. Xin một lần nữa cảm ơn Rick, JB 

và tất cả mọi người giúp chia sẻ thông tin này, nếu không nhờ có dầu tôi đã không còn 

được ở bên bố tôi!!”– Lisa. 

ʺBố tôi cũng bị Ung thư tuyến tụy giai đoạn IV. Ông đã có mười điểm trên gan,… đó 

là vào cuối tháng 11, năm 2012. Ông hiện có một điểm trên gan (0,08mm) và một điểm 

trong tuyến tụy (8mm). Chúng tôi đang chiến thắng căn bệnh. Các bác sỹ đều sững sờ. 

Ông tăng cân và nhìn chung là cảm thấy rất tốt. Tôi thấy dầu pha cũng rất tốt đấy.”– Angie. 

‐‐ Đừng mạo hiểm với dầu pha, Angie. Nó hiệu quả khi dùng để bôi nhưng dùng dầu 

đã pha loãng như cách điều trị duy nhất cho bệnh nhân Ung thư thì không nên đâu. Sử 

dụng dầu cần sa một cách toàn diện và ở dạng cô đặc mới đem lại hiệu quả cao nhất. 

Đặc biệt là đối với những người đã ”phải đi” chụp chiếu để xem hiệu quả trị bệnh 

như thế nào. Những bệnh nhân như vậy nên tự động dùng thêm 60g dầu trong liệu pháp 
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này, bởi vì họ đã phải trải qua một quy trình dễ gây thêm Ung thư một cách vô ích để biết 

được tình trạng hiện giờ của mình. Rất tiếc phải nói rằng sự tò mò cũng tốn tiền của đấy. 

Xin chúc mừng và xin gửi những lời chúc tốt đẹp. Thật tuyệt vời khi được thấy sự 

thành công của những người dám suy nghĩ khác biệt – JB. 

ʺTôi là minh chứng thực tế rằng RSO có tác động trực tiếp lên u vỏ thần kinh ngoại 

vi ác tính (MPNST) và u xơ (sợi) thần kinh tuýp 1 (NF1). Hồ sơ y tế, kết quả chụp cộng 

hưởng từ, chụp cắt lớp phát xạ cho thấy kích thước của khối u và chỉ số ác tính đều 

giảm đáng kể.”– Kristyne. 

ʺChào mọi người. Hôm nay chính là ngày mà tôi vẫn luôn hi vọng sẽ đến. Kết quả 

sinh thiết đã có rồi. Corrie Yelland đã được xác nhận khỏi Ung thư hoàn toàn. Tôi đã 

khỏi hẳn Ung thư rồi!!!!! Cùng với Ung thư, chứng loạn sản cũng hết luôn. Những bạn 

bè tuyệt vời đã giúp tôi tiếp cận với phương thuốc này – thật không có lời nào đủ để 

thể hiện sự biết ơn của tôi đến các bạn. Các bạn thật tuyệt vời! 

Gửi tới Heather – người ban đầu đã gửi cho tôi video Run From The Cure: Đoạn 

video ấy quả thật đã thay đổi cuộc sống của tôi. Ai mà ngờ được chứ? Tôi yêu bạn lắm!  

Gửi tới Rick Simpson và Jindřich Bayer: Từ tận đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn các 

bạn vì những kiến thức và hỗ trợ các anh đã dành cho tôi.  

Tôi còn sống đến hôm nay là nhờ tất cả các bạn! Tôi thực sự may mắn khi được có gia 

đình và bạn bè tuyệt vời như vậy.”– Corrie. 

ʺChào Jindřich, tôi nói nhanh thôi. Hôm nay tôi đã đi khám. Kết quả là không còn 

phát hiện Ung thư nữa (Ung thư ống hậu môn). Mùa thu năm ngoái họ bảo tôi chỉ còn 

sống từ 2 – 4 tháng nếu không xạ trị. Tôi đã chọn không xạ trị mà thay bằng cách thử 

RSO. Rõ ràng là dầu đã đem lại hiệu quả! Từ đáy lòng mình, xin cảm ơn các anh! Cảm 

ơn anh, Rick. Cảm ơn anh, Jindřich!!!!”– Corrie. 

ʺThành công mới nhất của tôi – Đây là câu chuyện về một phụ nữ gần 60 tuổi đã 

bị chẩn đoán Ung thư phổi cuối giai đoạn III, sắp sang giai đoạn IV. Hôm nay tôi nhận 

được tin này: ”Mẹ tôi đã đi chụp CT từ tháng trước và mới nhận kết quả được mấy 

hôm. Ung thư hoàn toàn biến mất! Bác sỹ đọc kết quả và cho biết khối u lớn đã biến 

mất và không còn gì sót lại cả… 

Bệnh phổi  tắc nghẽn mãn  tính  (COPD) vẫn còn, nhưng chúng  tôi sẽ  lo  liệu  tiếp 

chuyện đó, mẹ tôi vẫn hút thuốc mà,… Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả các lời khuyên và 

kiến thức về những điều chúng tôi đã không hề biết đến. Thật là duyên phận an bài, 

chúng tôi hạnh phúc lắm. Cầu Chúa ban phúc lành cho các bạn và gia đình.”– Corrie. 

‐‐Sự thuyên giảm tự phát dường như diễn ra rất thường thấy trong điều trị Ung 

thư Phổi bằng dầu cần sa – JB. 

ʺChào những người bạn tuyệt vời của tôi. Tôi sẽ viết dài đấy nhé, nhưng tôi nghĩ 

rằng ngày hôm qua giấc mơ của mình đã thành hiện thực rồi. Tôi đã không đến bác sỹ 

của tôi kể từ tháng Chín năm ngoái. Thời gian đó, tôi đang phải chiến đấu cho cuộc 

sống của mình. Tôi kể với bác sỹ rằng mình bị Ung thư. Hôm đó trong cuộc trò chuyện, 

tôi đã nói với ông ấy là tôi sẽ không xạ trị mà sẽ theo một phương pháp ”trị liệu thay 

thế.” Ông đã hỏi tôi định sẽ làm gì. Tôi đã do dự không biết có nên nói ra hay không, 

bởi ông ấy có tiếng là một người ”cứng nhắcʺ, nhưng rồi tôi cũng kể là mình đã xem 
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bộ phim Run From The Cure. Ông cũng đã gọi điện cho tôi sau khi xem xong bộ phim 

ấy. Ông nói rằng, là một chuyên gia y tế, ông cảm thấy thật bối rối. Ông còn cho biết 

mình có hai anh em, một người là bác sỹ và một người là nhà dược học và họ cũng 

không thể có được câu trả lời rõ ràng về điều này. 

Đến ngày hôm qua, ông đã ngỡ ngàng khi thấy tôi khỏe khoắn như thế nào và trong 

giây lát ông không nói nên lời khi tôi nói với ông rằng dầu cần sa đã có tác dụng. Ông 

bắt đầu đặt ra đủ các  loại câu Hỏi: Nhiều câu mang  tính khoa học quá nên  tôi cũng 

không thể trả lời được. Ông hỏi về các thử nghiệm lâm sàng, các căn bệnh khác có thể 

dùng cần sa để điều trị được hay không... Ông muốn nói chuyện với anh trai của mình 

về tôi, cũng như về chuyện cần sa là một phương thuốc chữa khỏi Ung thư và cũng 

muốn anh trai của mình nghiên cứu cần sa ở góc độ như một loại thuốc và muốn tôi 

đồng ý cho anh trai ông số điện thoại và địa chỉ email của tôi. 

Đến phần quan trọng đây. Anh trai của ông, Tiến sĩ Jake Theissen, trước là hiệu 

trưởng Đại học Waterloo và phát triển chương trình nghiên cứu dược tại đó. Ông hiện 

là một nhà tư vấn cho các công ty dược và chuyên về ”Các phương pháp tiếp cận mới 

trong điều trị Ung thư.” Ông có mối liên hệ mật thiết với Hiệp Hội Ung thư Canada 

(Canadian Cancer Society). (Ông còn là người đứng đầu trong cuộc điều tra nội bộ của 

chính phủ về vụ bê bối pha loãng hóa chất trị liệu). John (bác sỹ) nói anh trai của ông 

là tin rằng hẳn phải có một thứ gì đó tốt hơn để điều trị Ung thư – một thứ gì đó tự 

nhiên chứ không phải là hóa chất. Tôi nói với ông rằng không phải tìm đâu nữa, cần 

sa chính là ”thứ tự nhiên” ấy.  

Hãy cùng hi vọng, mọi người nhé. Nếu có được một người với tầm ảnh hưởng đến 

như vậy ủng hộ chúng ta thì có lẽ đó sẽ là một bước tiến rất lớn đấy! Janet Sweeney, 

Robert Melamede, Peter OʹToole, Lester Grinspoon, Gersh Avery, Rick Simpson, nếu 

cần thiết, các bạn sẽ chung tay lại để giúp tôi chứ? Và tôi giới thiệu bác sỹ của tôi hoặc 

anh của ông ấy đến các bạn có được không? 

Cảm ơn mọi người đã đọc. Hãy lan tỏa thông điệp… DẦU CẦN SA TIÊU DIỆT 

UNG THƯ!”– Corrie. 

Hỏi: Bạn đã bao giờ thấy RSO giúp chữa Ung thư tuyến tiền liệt chưa? 

Đáp: Tất nhiên là có. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên trang phoenixtears.ca 

của chúng tôi để có được kết quả tốt nhất. Đây là một ví dụ về điều trị thành công và 

Dennis cũng cung cấp một số giải thích khoa học về cách thức hoạt động của dầu. Tuy 

nhiên, bạn hãy thực hiện đúng theo hướng dẫn của Rick (liều thấp như Dennis đã sử 

dụng có thể là không đủ đối với các bệnh nhân khác) và cũng nên sử dụng dầu ở dạng 

thuốc đạn nữa. Trân trọng, – JB. 

ʺĐầu năm 2013, tôi bị chẩn đoán Ung thư tuyến tiền  liệt ở mức Gleason 9 (tiên 

lượng xấu – ít khả năng điều trị). Lựa chọn của tôi là quyết định thử RSO. Hầu hết 

Ung thư đã biến mất sau 90 ngày sử dụng, nhưng theo như sinh thiết thứ hai, khối u 

vẫn còn đó. Tôi thấy liều đang sử dụng (0,1g/ngày) là quá thấp. Vậy là trong chín mươi 

ngày tiếp theo, tôi tăng liều lượng lên thành 0,3g/ngày trong sáu mươi ngày đầu, rồi 

0,5g/ngày trong ba mươi ngày sau (trừ ngày cuối cùng tôi đã dùng trọn 1g). Kết quả 

sinh thiết tiếp theo cho thấy các khối u đã biến mất. Và chưa hết, Ung thư của tôi đã 

tiêu biến đến 99,9%! Tôi xin tạ ơn Chúa đã cho mình đến với cần sa. Trước khi mắc 
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Ung thư, tôi đã rất phản đối cần sa ở bất kì dạng nào. Nhưng khi phải đối mặt với cái 

chết và những liệu pháp khủng khiếp là hóa trị/xạ trị, tôi thấy rằng mình không còn 

gì để mất nữa. Bác sỹ tiết niệu của tôi nói rằng ông chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì 

như thế này, đó thật là một điều phi thường.”– William. 

ʺTôi vừa gọi điện thoại cho bác sỹ tiết niệu. Chồng tôi đã gặp rất nhiều vấn đề y tế 

sau khi mắc Ung thư tuyến tiền liệt từ những năm trước. Anh ấy được đưa đi làm sinh 

thiết khoảng 2 tháng trước, nhưng vì các vấn đề về niệu quản, họ không thể làm sinh 

thiết hoàn chỉnh. Tuy nhiên họ cũng đã lấy được đủ mô để thấy rằng Ung thư tuyến 

tiền liệt đã trở lại và bây giờ đã có các tế bào Ung thư ở thành bàng quang. Họ phải điều 

trị những chỗ chảy máu cho anh ấy sau đó mới có thể tiếp tục sinh thiết do các vấn đề y 

tế khác. Hôm nay, sau nhiều khó khăn, việc sinh thiết cũng đã được hoàn thành. 

Trong cuộc điện thoại, bác sỹ cho biết mặc dù chồng tôi có những vấn đề về thận do 

xạ trị và có thể mất một quả thận, nhưng họ thấy ngỡ ngàng bởi sự thiếu vắng của các 

tế bào Ung thư được phát hiện từ 2 tháng trước. Không có một dấu vết nào của Ung thư 

và họ không thể lý giải vì sao. Sau lần đầu sinh thiết, tôi đã ngay lập tức chế dầu RSO 

theo phương pháp hướng dẫn ở website Phoenix Tears. Cả hai vợ chồng đều có thể tăng 

liều  lượng nhanh nên  chỉ  sau một  tuần  đến mười ngày,  chúng  tôi  đã  đạt  đến mức 

1g/ngày. Một tháng sau, chúng tôi không còn Ung thư nữa! Mặc dù chưa bao giờ nghi 

ngờ sức mạnh kì diệu của cần sa, nhưng tôi vẫn ngẩn ngơ trước kết quả. Tôi cũng có 

bệnh tự miễn hiếm gặp (giống như diễn viên Harold Ramis). Mỗi ngày tôi vẫn không 

hết ngẩn ngơ kinh ngạc rằng căn bệnh này của mình đã thuyên giảm được hơn ba năm 

– một điều mà tôi đoán là khá hiếm. Tôi không biết tại sao nhưng có lẽ nó cũng liên quan 

đến việc sử dụng dầu hàng ngày của tôi. Hai bác sỹ của tôi có biết đến phương pháp 

điều trị của tôi và họ cũng hoàn toàn ủng hộ. Tôi rất biết ơn ông, Simpson! Cảm ơn ông 

đã chỉ đường dẫn lối! Tôi muốn được gửi lời chứng thực này của mình tới ông. Tôi rất 

biết ơn. Tôi sẽ gửi tiền ủng hộ cho nghĩa cử cao đẹp của ông khi chồng tôi được về nhà 

và ổn định lại. Một lần nữa xin cảm ơn ông từ tận đáy lòng! Trân trọng”– DKS.  

ʺTôi mắc phải cùng căn bệnh viêm mạch đã giết Harold Ramis dạo tháng trước. Tôi 

đã mắc bệnh từ hơn 15 năm, nhưng tới khoảng 04 năm trước mới thực sự bị chẩn đoán 

khi mà các triệu chứng đã rất kinh khủng, khiến tôi thậm chí không thể đi lại nổi. Đến 

nay tôi đã thuyên giảm được 03 năm sau khi điều trị với Cytoxan và Prednisone, rồi duy 

trì với Imuran. Thời gian đó tôi chỉ muốn ngừng sử dụng tất cả các loại thuốc, vì với tôi 

tác dụng phụ của chúng còn tệ hơn chính căn bệnh. Bác sỹ của tôi không đồng ý. Vậy 

là, vốn tính bướng bỉnh, cứng đầu, tôi đã tự đưa ra quyết định cho chính mình!!! Hehe. 

Hiện nay các thuốc chứa steroid đã giảm xuống còn 02mg mỗi ngày. Cũng khó bỏ 

hẳn!!! Trong lần khám bệnh vừa rồi, vì tôi đã khá khỏe nên bác sỹ của tôi cuối cùng để 

cho tôi được ngừng dùng thuốc (cô ấy không hề biết tôi ngừng dùng thuốc từ mấy năm 

trước). Không biết là thế nào, nhưng đến nay tôi đã thuyên giảm 03 năm rồi đấy. 

Hầu hết những người bị bệnh luôn gặp rất nhiều vấn đề nhưng riêng tôi lại cảm 

thấy như một người bình thường, trừ một vài vấn đề về thần kinh ở chân và tay do 

bệnh tạo ra trong thời gian đầu. Còn lại thì tôi thấy khá ổn. Hàng ngày tôi vẫn tập thể 

dục và chạy bộ. Điều quan trọng với tôi  là mặc cho việc phải sử dụng cần sa hàng 

ngày, tôi dường như vẫn là một người rất may mắn so với rất nhiều người khác mắc 

Ung thư và phải dùng mấy thứ thuốc khủng khiếp để kiểm soát bệnh nhưng cũng 
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đồng thời gây suy yếu hệ miễn dịch. Tôi biết chắc chắn rằng cần sa đã giúp cho tôi 

được như ngày hôm nay. Tôi nhận được sự ủng hộ 100% từ hai trong số các bác sỹ của 

mình, một người là bác sỹ thần kinh! 

Tự làm RSO rất dễ. Lúc đầu vì sợ hỏng nên tôi chỉ cố làm một lượng nhỏ. Kết quả 

thu được lại rất tốt, vậy là tôi tiếp tục theo cách đó, làm ra nhiều dầu hơn. Tôi chỉ cần 

theo công  thức của Rick cùng với chút giúp đỡ  từ một người bạn! Từ một bài đăng 

Facebook gần đây (tôi đã công khai về thảo dược kỳ diệu này đấy) tôi đã nhận được rất 

nhiều tin nhắn riêng tư hỏi về thành công mà tôi và gia đình đã đạt được này! Tôi dự 

định cho bọn trẻ lớn nhà mình (chúng không mắc bệnh) dùng dầu ở liều duy trì để bớt 

nguy cơ mắc phải bệnh. Tôi yêu dầu cần sa!!! Cảm ơn rất nhiều, ông Simpson!!! Vô vùng 

trân trọng những cống hiến của ông cho mọi người!!!”– Deborah. 

ʺChồng tôi đã theo chương trình điều trị với RSO khi ở giai đoạn IV Ung thư bàng 

quang. Báo cáo bệnh lý sau khi phẫu thuật (đáng lẽ anh ấy đã không cần đến nó nếu 

chúng tôi đặt nhiều niềm tin vào liệu pháp của ông hơn) cho thấy hoàn toàn không có 

Ung thư. Tôi không dám chắc với bệnh Alzheimer, nhưng đối với Ung thư thì chắc 

chắn không có lựa chọn nào tốt hơn được.”– Caren. 

ʺXin chào Rick! Hôm nay tôi viết thư để hỏi anh bệnh nhân nên duy trì sử dụng dầu 

trong bao lâu? Một bệnh nhân của chúng tôi có khối u rất lớn. Ông ấy bắt đầu ngày 15/3 và 

cho đến nay đã dùng được 40g. Ông ấy đã dùng liều 1,5g (hoặc hơn) mỗi ngày kể từ ngày 

sử dụng thứ hai. Có nên dừng lại khi đã điều trị được với 60g không? Bệnh nhân này gặp 

khó khăn về tiền bạc. Đến nay ông ấy chưa phải chi trả cho việc điều trị. Người bảo trợ của 

ông ấy đã giúp tặng 60g dầu đầu tiên, nhưng sẽ không thể giúp mãi được. Cảm ơn, mong 

nhận được câu trả lời từ anh, những hiểu biết của anh rất giá trị. Trân trọng,”– Janet. 

ʺGửi Janet, bạn nói bệnh nhân đã sử dụng mỗi ngày 1,5g hoặc hơn kể từ ngày hai. 

Dầu tôi làm ra rất mạnh nên thường thì một người trung bình sau khoảng 5 tuần mới 

có thể ăn 1 gam mỗi ngày. Có lẽ có vấn đề ở giống cây sử dụng để làm ra loại dầu đó. 

Các giống cần sa khác nhau đáng kể ít nhiều về khả năng chữa bệnh của chúng. 

Thông thường vào thời điểm các bệnh nhân đã ăn 60g dầu thì Ung thư sẽ không 

còn. Nhưng nếu bệnh chưa khỏi, tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho họ dầu cho đến khi nào 

khỏi hẳn. Thời gian điều trị và lượng dầu cần dùng có thể khác nhau rất nhiều giữa các 

bệnh nhân. Chúng ta đều khác nhau và một số người sẽ lành bệnh nhanh hơn những 

người khác. Thường là những người đã bị tổn thương nặng nề do hóa trị và xạ trị sẽ cần 

nhiều thời gian hơn và nhiều dầu hơn. Dầu cần sa sẽ khắc phục hết những tổn hại mà 

những thứ được gọi là phương pháp điều trị ấy bỏ lại. Lời khuyên của tôi là hãy thử sản 

xuất dầu từ một chủng indica mạnh khác nhưng dù có thế nào cũng hãy duy trì điều trị 

với dầu cho bệnh nhân, đó là cách duy nhất tôi biết có thể cứu mạng sống của ông ấy. 

Chúc các bạn những điều tốt lành nhất, Rick Simpson.” 

ʺTôi không rõ đây có được gọi là một thành công hay không – nhưng với cá nhân 

tôi thì chắc chắn đúng là có! Nếu ai thắc mắc tại sao tôi lại nói giọng như đàn ông vậy, 

không phải vì tôi hút thuốc lá gì đâu – tôi không bao giờ hút thuốc, đó là vì tôi đã trải 

qua phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp. Tôi đã hơn 51 tuổi và đã sử dụng dầu từ khi hơn 20 

tuổi. Tôi luôn thấy thích thú khi sử dụng dầu cần sa ở dạng hóa hơi. Vài năm trước, tôi 

bắt đầu gặp khó khăn khi nuốt và các bác sỹ phát hiện hạch trên các tuyến giáp của tôi 



Biên dịch bởi nhóm Việt Growers                                        Trang 78 

và tôi đã phải đi làm xét nghiệm Ung thư. Khi đó họ đã chọc một kim lớn vào cổ họng 

tới tận hạch để lấy được mẫu xét nghiệm. Không được dùng thuốc tê gì cả do đặc thù 

vị trí. Bị chọc vài phát thì khó mà chịu nổi. Tóm lại là sau tầm 6 lần xét nghiệm, tuyến 

giáp của tôi trở nên quá lớn, tôi khó mà nuốt hay thở nổi, vậy nên tôi được phẫu thuật 

cắt bỏ tuyến giáp. Ung thư vốn là căn bệnh của gia đình tôi. Nhưng riêng tôi đã gặp 

may – không Ung thư gì hết! Tính đến nay, tôi là người duy nhất trong gia đình thoát 

khỏi Ung thư. Tôi đã sử dụng dầu cần sa từ độ tuổi hai mươi. Tôi đã làm mọi xét nghiệm 

Ung thư vì lo ngại tính di truyền của căn bệnh trong gia đình. Nhưng đến giờ này, không 

phát hiện gì cả. Xin cảm ơn Chúa! Các bạn thử đoán xem tại sao lại thế :‐)”– Janet. 

ʺChào Rick! Amy vừa qua đời sáng nay. Cô ấy đã ngừng sử dụng dầu khi các 

thông số của cô ấy tăng một cách lạ lùng. Anh cũng đã nói hình như có gì đó không 

hợp lý – quả thật các bác sỹ đã sửa kết quả xét nghiệm của cô ấy, họ thật tồi tệ. Amy 

đã rất mệt mỏi (sau 23 lần xạ trị, lại thêm 3 – 4 lần hóa trị). Cô ấy đã bỏ cuộc. Tôi không 

nói đùa đâu. Trước khi đến với chúng ta, Amy vốn đã phải chịu đựng quá nhiều và 

rồi cô cảm thấy rằng cuộc sống của mình đã sắp hết. Đúng thế ‐ không sử dụng dầu 

cần sa đồng nghĩa với việc chấm dứt cuộc sống. Tuần trước cô ấy còn trông rất khỏe – 

Tôi thề! Cô ấy đã muốn tăng lên 2g một ngày và thực sự thích dùng dầu. Rồi xuất hiện 

những kết quả xét nghiệm khốn kiếp ấy và thế là hết. Tôi đã cầu xin cô ấy đừng từ bỏ 

dầu. Tôi biết nghĩ sao đây? Thật buồn nản.”– Janet.  

ʺJanet thân, tôi hiểu cảm giác của bạn, chuyện tương tự cũng xảy ra với một vài 

người được tôi giúp điều trị, cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng ít nhất chúng 

ta cũng động viên mình rằng những gì ta đã làm thật sự hữu ích và chúng ta không 

phải những người gây ra sự mất mát. Thường sẽ rất khó để mà không cảm thấy gắn 

kết sâu sắc với những người chúng ta đang giúp điều trị và tôi thật muốn bóp cổ những 

kẻ đã can thiệp một cách sai trái ấy. Tôi không coi những bác sỹ ngu ngốc tự cao về 

bản thân và nghề nghiệp của bọn họ ra gì cả. Giết người vẫn là giết người và rồi sau 

cùng công chúng cũng sẽ thấy rõ bản chất của những bác sỹ ấy. Tôi nhìn nhận vấn đề 

như thế này, Janet ạ, chúng ta không thể cứu tất cả mọi người, nhưng những gì chúng 

ta làm đã và đang xoa dịu sự đau khổ của vô số người. Vậy nên, chúng ta cứ tiếp tục 

thôi, rồi một ngày thế giới này sẽ có được nhận thức đúng đắn. Bạn là một người phụ 

nữ tuyệt vời với một tấm lòng rộng mở, những gì bạn đang làm có ý nghĩa rất nhiều 

đối với những người đang đau khổ chịu đựng. Hãy cố gắng tập trung vào tất cả những 

điều tốt đẹp bạn đã làm và đừng tự trách mình vì sai lầm của người khác. Chính những 

người như chúng ta mới làm nên sự khác biệt và sẽ thay đổi thế giới này, vì vậy xin 

đừng để bất cứ điều gì khiến bạn bước chệch khỏi con đường chúng ta đang hướng 

tới. Trân trọng, Rick Simpson.” 

ʺTôi đã chia sẻ về RSO trên tường Facebook của mình nhiều lần… rồi một hôm, một 

người bạn đang chờ chết vì Ung thư hạch bạch huyết đã đọc được bài đăng của tôi và 

đã ngay lập tức bắt đầu điều trị với dầu. Bây giờ cô ấy đã khỏi hẳn Ung thư! Các bác sỹ 

rất ngạc nhiên, vì họ đã bảo cô ấy chỉ còn sống được trong 3 tháng… Họ đã sai.”– Jamie. 

ʺThưa ông Simpson, tôi có một bệnh nhân ở Mỹ, gần đây đã bắt đầu sử dụng dầu. 

Cần sa là hợp pháp ở tiểu bang chúng tôi. Bệnh nhân đã được điều trị khoảng một tháng, 

nhưng từ tuần thứ hai anh ấy bắt đầu muốn dùng trên 1g một ngày. Liều trên 1g/ngày 

có tác dụng gì hơn không? Tôi đang điều trị miễn phí cho bệnh nhân này và tôi có cảm 
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giác anh này đang đôi chút lợi dụng tôi. Từ tuần thứ hai anh ấy muốn dùng 1g/ngày và 

sau đó muốn tăng lên 2g/ngày. Dầu rất mạnh, chỉ ¼g là đủ khiến tôi lâng lâng rồi. Loại 

cần sa chúng tôi đang sử dụng có tên là Buddha – thuộc giống thuần Indica với hàm 

lượng THC trên 15%. Nên xử lý như thế nào với những bệnh nhân muốn tăng liều dùng 

liên tục như vậy? Xin cảm ơn.”– George. 

ʺGửi bác sỹ, tôi khuyến khích tất cả những ai thật sự mắc bệnh nên thích ứng với dầu 

càng nhanh càng tốt. Càng ăn hết dầu nhanh họ sẽ càng nhanh lành bệnh. Tôi đã thấy một 

vài người ăn hết 60g trong một tháng và khỏi Ung thư giai đoạn cuối. Nhưng những trường 

hợp như vậy rất hiếm và nhiều khả năng là anh chàng này đang lợi dụng anh. Đã có một 

vài người giở trò này với tôi và tôi ngừng cung cấp cho họ luôn. Tôi sẵn lòng cung cấp cho 

những người cần dầu để điều trị, nhưng với những kẻ lừa đảo thì không. Nếu bạn cảm thấy 

anh chàng này đang định lừa đảo, hãy thử bảo rằng anh ta sẽ phải tự kiếm cần sa để sản 

xuất dầu xem sao. Nếu có bệnh thật, thế nào anh ta sẽ cố gắng làm điều đó, nếu không thì 

anh ta sẽ tự ngưng liên lạc với bạn thôi. Ta không có một nguồn dầu vô tận, mà dầu cần sa 

phải đến được với những ai cần nó nhất. Hãy tiếp tục phát huy. Trân trọng, Rick Simpson.”  

ʺTôi đang điều trị cho một người phụ nữ bị Ung thư giai đoạn cuối với RSO và 

cuối cùng cô ấy cũng đang khỏe lên. Dầu cần sa thật sự có tác dụng! Thật tuyệt!.” 

ʺTôi cũng vậy. Tôi sản xuất dầu từ giống Skywalker OG hàm lượng THC 25%. Lúc 

đầu mức kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt của tôi là 160, nay chỉ còn 7 – sau khi 

dùng hết 100g dầu.”– Jimmy. 

ʺChào Chris, xin được cập nhật… Ung thư đang khỏi rồi... Sáng hôm qua mẹ tôi đã 

nhận một cuộc gọi từ bác sỹ, ông ấy rất ngạc nhiên. Thông thường chúng tôi hẹn và gặp 

mặt trực tiếp, nhưng lần này ông ấy gọi điện để giải thích cho tôi về kết quả của tất cả 

các phim chụp được thực hiện cách đây vài tuần. Ung thư gan không còn phát hiện 

được. Về Ung thư phổi, một lá phổi đã khỏi hẳn và Ung thư ở lá phổi còn lại thì giảm 

đáng kể. Ông không bình luận về Ung thư vú... nên mẹ gọi lại để hỏi thêm và sắp xếp 

một cuộc hẹn để rõ thêm về những kết quả phim chụp từ trước và gần đây vì bà đã ngỡ 

ngàng quá về kết quả tốt đẹp ở phổi và gan mà quên hỏi về Ung thư vú của bà. 

Tất cả các phim chụp vốn để đợi duyệt  thử nghiệm những  liệu pháp hóc‐môn 

mới... nhưng bác sỹ nói rằng mẹ tôi không còn là một ứng cử viên cho nghiên cứu hóc‐

môn nữa vì một bệnh nhân để được thử nghiệm điều trị phải có sự tăng trưởng trong 

những vùng cơ thể bị Ung thư, trong khi mọi phần Ung thư của mẹ tôi không còn phát 

triển mà đang chết dần. 

Chúng tôi đang vô cùng vui sướng với những kết quả do dầu đem lại!!! Khi tôi nói 

chuyện với Rick về mẹ tôi hơn một tháng trước, ông gợi ý thêm một đợt điều trị 90 

ngày nữa, vậy nên chúng tôi đang có dự tính bắt đầu từ tháng Chín tới. Trong khi chờ 

đợi, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì liều lượng. 

Ồ! Ngay từ đầu mẹ tôi đã biết dầu có tác động lên các khối u của mình, mẹ tôi có 

thể cảm thấy chúng bị thu hẹp và biến mất. Chúng tôi rất cảm ơn anh đã giới thiệu về 

ý tưởng và chia sẻ tài liệu điều trị này. Tối nay tôi có ở nhà, nên chúng ta có thể trò 

chuyện thêm. Mãi mãi biết ơn!”– Cindy. 

ʺChào Corrie thân mến... Tôi muốn kể với bạn rằng tôi đã gửi số dầu mà mẹ tôi 

không cần nữa cho một người khác bị Ung thư vú... Cô ấy dùng được một tháng và 
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bệnh đã thuyên giảm... Các tế bào Ung thư trong các khối u đang chết... Và các bác sỹ 

đã rất ngạc nhiên về các chuyển biến tích cực. Có vẻ nếu cô ấy có kết quả tốt hơn trong 

thời gian tới, họ sẽ bắt đầu làm gì đó nghiêm túc hơn với dầu. Tôi rất hạnh phúc và 

cảm ơn Chúa đã cho tôi có thể cung cấp thông tin về dầu cần sa cho người phụ nữ 

này..: )) Giá mà mẹ tôi đã sử dụng dầu hàng ngày…ʺ 

ʺChào Rick, tôi có một tin vui đây. Về tâm lý thì mẹ tôi không thể chịu đựng thêm 

chút nào về việc mình bị Ung thư vú, vì vậy bà đã trải qua phẫu thuật. Tuy nhiên, bà đã 

ăn được 30g dầu và cùng lúc đó bà cũng đang uống một số loại trà thảo dược từ một 

người bán đủ các loại thảo dược y tế, bà còn đắp thảo mộc nữa. Tóm lại là khi các bác sỹ 

phẫu thuật, khối u chỉ nó chừng 7mm và 100% mô, chỉ có 1% là ác tính và đang trong 

giai đoạn chết dần. Có 3 bác sỹ chứng kiến và họ nói rằng chưa bao giờ thấy một điều 

gì như thế... Vậy là nếu mẹ tôi đợi một hai tuần nữa thì hẳn bệnh cũng đã hết rồi mà 

không cần phẫu thuật. Bây giờ, mẹ tôi đang dùng 1,5g dầu mỗi ngày và bà đã hiểu rằng 

việc phẫu thuật là hoàn toàn không cần thiết. Tuy nhiên, bây giờ mẹ tôi cũng bình tĩnh 

hơn nhiều so với lúc đó – bà đã quá hoảng sợ nên chúng tôi không thuyết phục nổi để 

bà đừng phẫu thuật... nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đã tốt đẹp, các loại thảo mộc và dầu 

có tác dụng. Đám bác sỹ ngu ngốc đã xạ trị cho mẹ tôi 23 lần dù mẹ tôi không muốn, họ 

không thừa nhận nhưng họ biết là mẹ tôi đã đúng. Thật không thể tin được rằng các bác 

sỹ ẩu đến thế. Xin chuyển lời chào của mọi người đến anh, Rick. Cảm ơn các anh rất 

nhiều vì đã giới thiệu dầu cho chúng tôi, Cảm ơn Jindřich một lần nữa.”– Sasa. 

ʺGửi những kẻ ngớ ngẩn nghĩ rằng Rick Simpson là một kẻ lừa gạt: các người nên 

biết rằng Michelle Aldrich đã khỏi Ung thư phổi giai đoạn III nhờ dầu cần sa – vốn 

được cung cấp bởi Valerie Corral và WAMM (Hợp Tác Xã Cần Sa Y Tế)! Tại sao truyền 

thông và các bác sỹ không bắt đầu nói  lên sự thật đi chứ?! Cần sa trị Ung  thư, sao 

không chịu công nhận!!! Và những người vô trách nhiệm là những kẻ cố gắng bưng 

bít sự thật này, những kẻ đó không phải tôi và Tommy – những người muốn cả thế 

giới biết sự thật về cần sa và Ung thư.”– Steven. 

ʺChào mọi người, tôi có tin tuyệt vời. Vợ tôi nhận kết quả chụp cắt lớp phát xạ hôm 

thứ Hai. Cô ấy đã bị Ung thư trong 5 năm, trải qua 6 đợt hóa trị và 1 ca cấy ghép tế bào 

gốc, sau đó bệnh vẫn trở lại. Sáu tháng trước, đáng lẽ cô ấy đã phải cấy ghép một lần nữa, 

nhưng cuộc phẫu thuật bị hủy vì không tìm được người hiến tặng. Vậy là cô ấy đã bắt 

đầu điều trị với dầu cần sa. Hôm thứ Hai, bác sỹ nói với chúng tôi rằng Ung thư đã biến 

mất. Nhờ có dầu đấy, Rick! Ông đúng là người hùng, xin cảm ơn.”– Luc. 

‐‐Cảm ơn, Luc. Rất hoan nghênh những chứng thực y tế. Vợ anh nên tiếp tục duy 

trì liều lượng như thế, nếu tôi là cô ấy – tôi sẽ ăn dầu càng nhiều càng tốt bất cứ khi 

nào có thể. Nếu có thể, hãy để cô ấy tránh chụp chiếu thêm nữa. Và nếu anh đăng được 

một video trên kênh Youtube để chứng thực thì thật tuyệt vời. Chúc các bạn những 

điều tốt đẹp nhất, JB. 

ʺNăm 2013 đã trôi qua và tôi thật vui vì mình có thể được thấy năm 2014 – điều mà 

một năm trước các bác sỹ đã không nghĩ rằng tôi có thể làm được. Nhưng tôi vẫn sống 

và khỏe mạnh đấy thôi. Một số người trong nhiều năm tôi chưa gặp lại đã nói, ‘A, ông 

vẫn còn sống!’ Phải, tôi vẫn sống, bởi vì tôi đã sử dụng đúng thảo dược (Dầu Cần Sa) 

để chữa khỏi Ung thư não – u nguyên bào thần kinh đệm – một căn bệnh vốn không thể 

chữa được. Ơn Chúa đã cho con thấy cách để chữa lành bệnh. Xin gửi lời cảm ơn tới bác 
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sỹ Tiew Han vì những kỹ năng của ông trong phẫu thuật sọ não, tới Rick Simpson vì đã 

chia sẻ kiến thức của anh về thần dược dầu cần sa, tới vợ tôi là Cinimin Mansur vì đã 

chăm sóc tôi, tới những thiên thần vì sự trợ giúp của họ, tới gia đình và bạn bè vì tình 

yêu và sự ủng hộ tuyệt vời họ dành cho tôi. Nếu không nhờ có mọi người, tôi đã không 

thể khỏe mạnh trở lại. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và có phúc. Và phải đấy, tôi tin 

vào các thiên thần. Chúc mọi người những điều tốt lành nhất cho năm 2014, cố gắng 

đừng căng thẳng, hãy sống hạnh phúc và luôn khỏe mạnh.”– Elia. 

ʺTôi xin cảm ơn (người giấu tên) vì lượng dầu được tặng để chữa Ung thư cho tôi!! 

Bây giờ đã không còn Ung thư trong cơ thể của tôi nữa!! Dầu thực sự công hiệu, mọi 

người ạ, bằng chứng là trong hồ sơ y tế của tôi đấy! Cảm ơn mọi người rất nhiều và xin 

dành niềm trân trọng sâu sắc đến dầu cần sa!!!”– Becky. 

ʺXin ngợi khen Jindřich, anh đã hoàn toàn đúng về việc bôi dầu trực tiếp trên da 

thay vì tẩm dầu vào băng để bó. Sự khác biệt là như ngày và đêm vậy.”– Roland. 

‐‐Tất nhiên. Cồn thuốc với hàm lượng 20‐30‐50% dầu cũng rất hiệu quả, bởi vì chúng 

dễ dàng thấm xuống bề mặt. Trong một số trường hợp, hỗn hợp dầu ép từ hạt cần sa/hạt 

gai dầu (hoặc bơ hạt mỡ) và dầu cần sa cũng rất hữu dụng. Nhưng về logic, càng nhiều 

dầu cần sa được bôi lên vùng thương tổn thì càng tốt – JB. 

ʺTừ trước tôi đã viết về chuyện chúng tôi điều trị thành công Ung thư vú. Bây giờ 

các bác sỹ nói với bệnh nhân rằng kết quả của cô ấy rất tốt nên cô ấy có thể đi làm trở 

lại. Bệnh nhân nói lời cảm ơn Chúa và bác sỹ nói rằng cô ấy phải cảm ơn ông ấy chứ 

không phải Chúa. Tôi tự hỏi tại sao lại thế ‐ bác sỹ đã chẳng làm gì ngoài việc lúc nào 

cũng bảo bệnh nhân phải hóa trị và xạ trị... bác sỹ khùng thật...  

Chúng tôi đang chữa cho một bệnh nhân vì mặt của cô đã bị các loại thuốc phá 

hủy 5 năm trước. Người này đã gặp vấn đề nghiêm trọng về đường ruột. Ban đầu họ 

nghĩ rằng đó là Ung thư và kê cho cô ấy một số thuốc rất mạnh. Thuốc đã phá hủy 

khuôn mặt của cô, cô ấy trông giống như một con cóc vậy. Thế rồi, họ nói rằng nó có 

thể là bệnh Crohn,… Ý tôi là, trong 5 năm qua, bệnh nhân này đã cố gắng để chữa lành 

khuôn mặt của mình nhưng không thành công. Cô đã bôi dầu cần sa lên mặt 5 lần và 

chúng tôi không thể tin nổi da mặt cô đã phục hồi như thế nào. Ôi lạy Chúa, giờ đây 

được trở lại là chính mình cô ấy hạnh phúc biết bao. Tôi cố gắng để chụp ảnh ba ngày 

một lần nhưng da lành quá nhanh nên tôi không thể cho các bạn thấy được mặt cô ấy 

lúc bắt đầu dùng dầu. Nhưng được sự cho phép của bệnh nhân, sắp tới đây khi chúng 

tôi đăng những tấm ảnh cũ (chỉ vùng da mặt) và ảnh mới của cô ấy, mọi người sẽ thấy 

rõ sự khác biệt...”– Jasmin. 

ʺTôi là một phụ nữ 39 tuổi, có một đứa con 2 tuổi và tôi bị Ung thư vú. Loại dầu này 

là thuốc điều trị và đã chữa khỏi bệnh cho tôi. Có những con người thật tham lam. Họ 

không biết gì về sự đau đớn và thống khổ mà chúng ta và gia đình chúng ta phải trải 

qua. Thật tham lam ích kỷ. Đời có nhân quả đấy.”– Sally. 

ʺĐã 2 tuần... Bác sỹ nói tôi có một khối u có kích thước 02‐03cm trong bàng quang. 

Họ đã muốn đưa tôi thẳng đến phòng phẫu thuật. Nhưng các khối u đã biến mất trong 

vòng chưa đầy 14 ngày. Phim chụp cắt lớp đã xác nhận. Chẩn đoán vào ngày 15/2, kết 

quả chụp cắt lớp ngày 29/2.”– Gersh. 

ʺViệc chụp cắt lớp đã được thực hiện 14 ngày sau khi một khối u có kích thước 02‐03cm 
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đã được quan sát bằng ống nội soi trong bàng quang của tôi. Chỉ trong 14 ngày, chỉ sử dụng 

dầu cần sa tinh chất, không còn khối u nào được phát hiện trong bàng quang. Chỉ cần sa... 

14 ngày... hết khối u. Các nhà lập pháp xin hãy hiểu điều này. Đừng lấy đi thuốc điều trị 

của tôi. Cần sa không chỉ là một thứ tạo khoái cảm. Nó đã cứu mạng sống của tôi.”– Gersh. 

ʺRick thân mến, cầu Chúa phù hộ ông! Những năm qua, tôi đã mất mẹ, bà, cô dì chú 

bác và bạn bè vì Ung thư. Những mất mát khiến tôi tổn thương nặng nề nhất là Kim – 

người chị gái thông minh, tuyệt đẹp của tôi. Chị ấy bị chẩn đoán mắc Ung thư phổi giai 

đoạn IV vào tháng Bảy năm 2010 ở tuổi 42 và tháng Hai năm 2011 chị đã qua đời. Tôi 

không biết chị ấy điều trị theo phương pháp nào vì chị ấy đã giấu, chỉ cho gia đình biết 

khi đã quá muộn. Chồng cũ của chị là một kẻ nghiện ngập cũng đã can thiệp vào việc 

điều trị và tách chị ấy khỏi gia đình. Đến tận tháng trước tôi mới được biết về dầu cần 

sa và từ đó tôi đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng đây chỉ là một thứ 

thuốc rởm, giống như rất nhiều thứ thuốc khác, nhưng cho đến nay tôi đã thấy 27 người 

khẳng định đã được chữa khỏi hoặc thuyên giảm đáng kể Ung thư của họ nhờ dầu cần 

sa. Là hai mươi bảy người đấy!!! Và đó mới chỉ là trên kênh YouTube và blog trực tuyến 

thôi đấy! Tôi ước gì tôi đã biết về điều này từ năm 1997, khi mẹ tôi bị chẩn đoán, hoặc 

vào năm 2000 khi bệnh của bà tôi xấu đi, hoặc trong năm 2010 khi chị tôi bị trả về nhà, 

hoặc một năm trước khi anh rể tôi bị chẩn đoán mắc Ung thư miệng và họng và phải 

qua phẫu thuật cắt bỏ một nửa khuôn mặt và tạo hình lại. Nhưng bây giờ tôi đã biết, 

nhờ có ông. Chúa phù hộ cho ông cùng gia đình bạn bè. Cảm ơn ông đã không ngại khó 

khăn để đem lại thứ thuốc tuyệt vời này cho tất cả mọi người.”– Denise. 

‐‐Denise thân mến, tôi biết nói sao đây? Người ta đã giết mẹ tôi bằng hóa trị trong khi 

điều trị Ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn đầu, vậy nên tôi rất hiểu bạn cảm thấy như thế 

nào. Không hề dễ chịu chút nào. Đáng lẽ loại thuốc này phải luôn được công nhận, nhưng 

không – người ta chỉ muốn kiếm tiền. Đời là vậy, nhưng không phải ai cũng đành nguôi 

ngoai dần như tôi. Thật là một trải nghiệm đau buồn khi ta biết được dầu cần sa có thể 

chữa hay kiểm soát được những bệnh gì và trong khi đó nó lại bị thay bởi những dạng trị 

liệu khác. Hãy gửi cho tôi danh sách của những lời chứng thực ấy, có thể chúng sẽ thú vị 

và hữu ích cho những người đã bị tẩy não hệt như tôi trước khi tôi gặp Rick và biết rõ bộ 

mặt của ”dược phẩm phổ thông.” 

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và giúp chúng tôi truyền đi những hiểu biết về loại thuốc 

này. Sau hai năm rưỡi làm việc với Rick, tôi cam đoan rằng loại dầu được sản xuất và sử 

dụng đúng cách sẽ đem lại hiệu quả đúng như những gì anh ấy nói về nó – JB. 

ʺXin chào Corrie! Lại có tin vui đây. Bạn tôi (giấu tên) người mà chị đã nhắc đến 

và gửi đến (giấu tên) ở Los Angeles ấy, anh ấy đã sử dụng dầu cần sa được khoảng 2 

tháng, hôm nay anh ấy đã nhận phim chụp và kết quả là không còn Ung thư trong cơ 

thể nữa!!!!!!! Hết sạch!!!!!!! Anh ấy vô cùng biết ơn chị và cả tôi nữa vì đã cho anh ấy 

biết đến chị, vô cùng biết ơn chị đã cho anh ấy biết về (giấu tên) !!! Mãi mãi biết ơn chị. 

Chị thật tốt bụng khi giúp đỡ tất cả những người thậm chí không biết và cứu sống bao 

nhiêu người khắp nơi trên thế giới! Tôi đang chuẩn bị lái xe tới Los Angeles để làm 

việc với (giấu tên) và cố gắng trị dứt điểm chứng tiêu chảy khiến tôi phải vào nhà vệ 

sinh 60‐80  lần một ngày. Đây có được  tính  là một  lời chứng  thực  tuyệt vời không? 

Chúng tôi rất yêu dầu cần sa!!ʺ 

ʺTôi muốn chia sẻ một bình luận từ bác sỹ của tôi hôm nay. Tôi đã bị nhiễm trùng 
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bàng quang một thời gian rất dài và bác sỹ này là người điều trị nhiễm trùng cho tôi. 

Hôm nay, ông đã tận mắt nhìn qua camera lần đầu tiên (cảm giác ấy chẳng vui gì đâu) 

và có vẻ đó là phần sót lại của khối u bàng quang đã chết tại chỗ (lời bác sỹ, không 

phải của tôi) và nó là nguyên nhân của nhiễm trùng. 

Một lần nữa: Bác sỹ nói chứ không phải tôi – ông cho biết: ”Tôi đã hành nghề y 

hơn 40 năm nay và chưa bao giờ thấy một khối u chết tại chỗ mà không có một can 

thiệp nào từ bên ngoài.” Tôi đã dùng dầu (không đều đặn) từ tháng Ba, nhưng từ khi 

thu hoạch được cần sa, tôi đã tăng gấp đôi liều dầu được khoảng 6 tuần. Ngày 8/10 

tới, tôi sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ để đảm bảo không còn khối nhiễm trùng 

nữa  (trừ khi  tôi hết nhiễm  trùng  trước  lúc đó). Tôi đã nghi ngờ về dầu nhưng mọi 

người ạ, bây giờ tôi chẳng còn nghi ngờ chút nào nữa. 

Tôi có đủ lượng hoa cần sa để làm ra khoảng 140‐170g dầu. Nguyên liệu được sử 

dụng là giống Sativa Blend Pineapple Kush, hàm lượng THC 25%. Không thể diễn tả nổi 

tôi hạnh phúc như thế nào với kết quả từ đó đến nay. Tôi chưa nói gì với bác sỹ cả bởi vì 

ở Florida một số bác sỹ sẽ từ chối điều trị nếu bệnh nhân dùng cần sa. Vì vậy, bây giờ 

ông ấy vẫn không biết gì.” John 

‐‐Còn anh thì đã biết rất rõ, John. Xin chúc mừng. Nếu là anh, tôi sẽ tiếp tục dùng 

dầu và hoãn phẫu thuật lại sau. Nếu có thể, hãy ngừng các loại chiếu/chụp nhé. Và tôi 

cũng sẽ dùng dầu ở dạng thuốc đạn, dầu càng tiếp cận gần với vùng tổn thương càng 

tốt mà. Ngoài ra, nếu có thể, hãy cố gắng điều chế dầu từ nhiều giống cần sa để đạt 

kết quả tốt nhất. Chúc anh những điều tốt đẹp nhất, JB. 

ʺHoàn toàn đồng ý với anh, JB. Nhất là về việc hoãn phẫu thuật. Bất kì sự tác động 

dao kéo nào cũng tăng khả năng nhiễm trùng vào cơ thể. Vì những thói quen cẩu thả và 

sự thiếu tôn trọng đối với loại thuốc kỳ diệu này nên bây giờ những vi khuẩn ăn thịt 

nhờn kháng sinh đã đầy rẫy trong hầu hết các bệnh viện. RSO sẽ khắc phục điều đó 

nhưng còn chuyện phẫu thuật ”vá víu” thì như thế nào? Bộ phim Run From the Cure đã 

đề cập rất rõ.”– Tielman. 

ʺKhoảng 3 ngày  trước, chúng  tôi điều  trị Ung  thư biểu mô  tế bào đáy cho một 

người bạn bằng RSO. Hôm nay, chúng tôi đã kiểm tra và bệnh đã gần như biến mất. 

Chúng tôi bôi RSO trực tiếp và băng lại. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại sau 3 ngày nữa và 

từ kết quả đã đạt được ở 3 ngày trước đó, chúng tôi hy vọng lúc đó bệnh sẽ hết hẳn. 

Lần này là trị bệnh trên tay phải của bệnh nhân. Lúc trước, chúng tôi đã chữa khỏi 

bệnh trên tay trái của anh ấy. Hoan hô, dầu thật sự hiệu nghiệm.”– Mark. 

‐‐Phải,  đúng như vậy. Nếu nó không hiệu nghiệm  thì chúng  tôi  đã chẳng  làm 

những gì chúng tôi đang làm, JB. 

ʺTên  tôi  là  George  và  tôi  xin  được  đưa  ra  lời  chứng  thực  của  mình.  Ngày 

22/12/2010, ở tuổi 82, tôi bị chẩn đoán Ung thư thực quản. Họ đã nói rằng tôi chỉ còn 

sống được từ 6 tháng đến 2 năm và có thể một lúc nào đó sau xạ trị sẽ phải đặt ống 

trong cổ họng để giúp nuốt dễ dàng hơn. Trước chẩn đoán, tôi đã gặp khó khăn khi 

thở và nuốt thức ăn, bị sưng ở cả hai chân và dễ mệt mỏi cả trong các hoạt động nhẹ 

nhàng. Tôi đã trải qua xạ trị đầu năm 2011. Đến tháng Chín năm 2011, tôi rất khó nuốt 

và nhai thức ăn cứng. Tôi cảm thấy như bị nghẹn vậy. Thức ăn của tôi phải được cắt 

nhỏ, vậy nên tôi thích ăn thức ăn mềm hoặc ở dạng cháo. Tôi cũng bị đầy hơi. Hơi 
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thoát ra từ dạ dày của tôi như sấm sét vậy. Tôi đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt từng 

cơn, khó thở, thở dốc và toát mồ hôi. Khả năng giữ thăng bằng của tôi kém đi và cuộc 

sống chẳng dễ chịu gì cả. Khi chuyển mấy đồ tạp phẩm vào nhà thôi, tôi cũng thở dốc 

và đổ mồ hôi rồi. Sau đó chứng chóng mặt kéo dài nặng nề đã buộc tôi phải đến bệnh 

viện và bác sỹ đã kê cho tôi một loại thuốc huyết áp nữa. Một thời gian ngắn sau khi 

nằm viện, có một người lạ đã tiếp cận và cung cấp cho tôi một ít dầu cần sa để điều trị 

Ung thư và hướng dẫn tôi tới website Phoenix Tears để biết thêm thông tin. Ban đầu 

tôi thấy không thoải mái và thấy sợ hãi việc sử dụng dầu cần sa, tôi đã luôn nghĩ rằng 

cần sa là một loại ”ma túy mồi dụ”, gây nghiện và sẽ dẫn đến các loại ma túy nặng 

hơn. Sau khi nghiên cứu dầu cần sa của Rick Simpson, tôi quyết định sẽ đi điều trị 

theo cách này. Trong và sau quá trình điều trị, tôi nhận ra rằng dầu cần sa đã ”mồi 

dẫn” mình đến với một sức khỏe tốt hơn. 

Sau liều dùng đầu tiên (lượng dầu cỡ khoảng ½ hạt gạo), tôi ngay lập tức nhận ra 

tác dụng của nó trong cơ thể mình. 

‐ Tôi cảm thấy nó chảy qua cơ thể của tôi từ những ngón tay đến những ngón chân. 

‐ Tôi đã trải qua một cảm giác thư giãn, hạnh phúc và tính hài hước tăng lên. 

‐ Chân tôi run và cảm giác đó hết sau 6 giờ. 

‐ Hơi thở bớt khò khè khi ngủ nghỉ. 

Sau nhiều ngày/tuần: 

‐ Búi trĩ biến mất. 

‐ Đau vai giảm đi. 

‐ Khó thở giảm đi. 

‐ Kể từ ngày thứ hai, sự đầy hơi và khó chịu trong dạ dày đã được xoa dịu và bớt 

thất thường, việc điều trị vẫn tiếp tục. 

‐ Tôi giảm dần rồi ngừng uống thuốc huyết áp bởi vì số đo huyết áp của tôi đã xuống 

rất thấp. Khi ngừng sử dụng dược phẩm, huyết áp của tôi trở lại bình thường. 

‐ Sự phù nề ở cả hai chân và mắt cá đã giảm đáng kể. 

‐ Ăn dễ dàng hơn và trọng lượng được cải thiện – cho đến nay tôi đã giảm gần 12kg. 

‐ Da dẻ hồng hào hơn. 

‐ Hết chóng mặt. 

‐ Nhịp tim nhìn chung dường như đều hơn và bớt gây phiền toái, xét đến chuyện 

tôi có nhịp tim bất thường bẩm sinh. 

‐ Nhu động ruột trở nên ổn định hơn. 

‐ Cuộc sống dễ chịu hơn, giấc ngủ ngon hơn. 

‐ Khả năng thăng bằng và phản xạ được cải thiện. 

‐ Hoạt động tốt hơn, không bị thở dốc. 

‐ Nói chuyện rõ, mạch lạc hơn. 

‐ Thay đổi cách nhìn về mọi thứ và tâm trạng trở nên tốt hơn. 

‐ Thay đổi quan điểm về cần sa. 

Nói chung, tất cả các triệu chứng tôi đã trải qua trước khi tôi điều trị với dầu cần 
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sa đã biến mất. Mất ba tháng rưỡi để hoàn thành điều trị. Trải nghiệm này không khó 

chịu cho lắm. Tuy nhiên, khi tăng liều cơ thể tôi cũng phải điều chỉnh để thích ứng, 

nhưng sau một hai ngày mọi thứ đâu vào đấy cả. Đại khái là tôi đã làm theo các bước 

tăng liều sử dụng mà Rick Simpson đề xuất. Sau 2 tháng điều trị, chuyến khám bệnh 

của tôi có kết quả thật đáng ngạc nhiên. Bác sỹ nói rằng da của tôi hồng hào hơn, huyết 

áp và nhịp tim trở lại bình thường và bởi vì không còn vấn đề về nuốt thức ăn nên tôi 

cũng không cần đặt ống trong họng nữa. 

Ngoài ra, ông còn nói rằng kết quả X‐quang chụp trước buổi khám trông khả quan 

và rằng tôi không cần tái khám trong ít nhất 6 tháng. Thường thì theo lịch, cứ 3 tháng 

một lần tôi lại phải đi gặp bác sỹ… 

Tôi tin rằng dầu cần sa đã tiêu diệt Ung thư của tôi. Những cải tiến sức khỏe khác 

mà dầu cần sa đem lại khiến tôi cảm thấy mình như một con người mới vậy. Tôi vô 

cùng ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của dầu cần sa. Tôi thấy mình thật có phúc khi quyết 

định điều trị với dầu cần sa. 

Dầu này cải  thiện sức khỏe và kéo dài sự sống của  tôi. Tôi cảm ơn anh – Rick 

Simpson, cầu Chúa ban phúc lành cho anh! Hãy phát huy công việc tốt đẹp này nhé! 

Tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng dầu cần sa có thể cứu người. Cảm ơn anh.”– George. 

ʺChút cập nhật về George: Cho đến nay ông đã giảm được hơn 14kg, ít lâu trước 

đó ông đã đến gặp bác sỹ chỉnh hình răng, vì ảnh hưởng của sự giảm cân (trước kia 

ông nặng tới 127kg. Ông được cho biết bây giờ ông có thể tăng cân trở lại một cách dễ 

dàng nếu muốn). Tuy nhiên ông đang chọn một lối sống khỏe mạnh hơn và nhẹ cân 

hơn, vậy nên ông phải điều chỉnh lại bộ răng giả. Bác sỹ chỉnh hình răng nhận xét ông 

trông rất khỏe khoắn và da dẻ cũng hồng hào hơn. 

Tôi xin kể thêm rằng George cho biết ông đã dễ thở hơn và đến nay đã không còn 

bị nghẹn nữa. Đầu tuần này, ông đã ăn tối với các món thịt bò bít tết, khoai tây và rau; 

và mọi món ăn đều được nuốt dễ dàng hơn so với bất kì thời điểm nào trước khi điều 

trị. Ông kể với chúng tôi rằng ông đã đến gặp bác sỹ gia đình của ông đầu tuần này... 

Bác sỹ đã thốt lên”WOW!, ông có chắc ông chính là ông George tôi đã thcắt ấy trước đây 

không đấy?” Bác sỹ này cũng nói da ông hồng hào hơn. George nói với tôi rằng sau đó 

ông đã cho bác sỹ thấy dịch lỏng trong cả hai chân ông đã rút đi và ông nghĩ rằng gần 

như đã hết hẳn... Thế rồi bác sỹ nói: ”George ạ, ông đã hết hẳn phù nề rồi.ʺ 

Ông đã gom được một số giấy tờ thông tin y tế cũ và được khuyên nên lấy phim 

chụp X‐quang cũ kèm theo hình ảnh chụp cắt lớp (trên đĩa cứng) ở chỗ bác sỹ điều trị 

Ung thư trong cuộc hẹn tới (tháng Sáu). Bây giờ ông đang cố gắng để có được cuộc 

hẹn sớm hơn với bác sỹ điều trị Ung thư... nhờ sự giúp đỡ của bác sỹ gia đình. Trong 

chuyến khám bệnh đó ông sẽ yêu cầu chụp cộng hưởng từ. Đến giờ ông đã vượt qua 

cả một chặng đường dài rồi... Tuy nhiên vấn đề thực sự duy nhất hiện nay của ông 

(ngoài điều đó ra thì ông nói mình cảm thấy thật tuyệt vời!!) là ông có nhịp tim bất 

thường bẩm sinh và gần đây nó đập nhanh hơn một chút so với bình  thường. Tôi 

không biết chắc chắn liệu sự giảm cân có gây ra nhịp tim bất thường hay do sự phấn 

khích từ sự kiện thay đổi cuộc sống này hay vì một lý do nào khác, tôi chỉ biết mình 

mong muốn ông được chữa khỏi cả khiếm khuyết này nữa. Ông bây giờ được giới 

thiệu đến một bác sỹ tim mạch để xem xét vấn đề nhịp tim. Ngoài ra gần đây nước da 
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của ông cũng đẹp lên, thể hiện rõ trên khuôn mặt hồng hào, tuần hoàn của ông cũng 

có vẻ tốt hơn nhiều... Tạm thời đó là tất cả những gì tôi biết đến nay... Hòa bình, tình 

yêu và tự do đến mọi người.ʺ Freedoom 

ʺGửi Rick và Jindřich, vậy là những cố gắng và chuyên tâm theo RSO của tôi cuối 

cùng đã được đền Đáp: Tôi đã áp dụng theo Phoenix Tears của Rick từ năm 2004 và tôi 

đã ngay lập tức tin vào khả năng chữa bệnh của dầu. Tôi đã truyền đi thông điệp đó và 

luôn sẵn sàng bảo vệ quan điểm cho dù người ta cười nhạo và xem tôi là kẻ điên rồ. Đến 

giờ tôi đã chữa khỏi cho 3 bệnh nhân Ung thư giai đoạn cuối và tôi chịu ơn bệnh nhân 

gần đây nhất thật nhiều vì ông đã thực sự phải vượt qua hệ thống y tế, từ chối tất cả các 

liệu pháp điều trị của họ và chấp nhận bị ghi vào hồ sơ việc ông đã sử dụng RSO để 

chữa Ung thư... Cả hai lá phổi của ông đều bị Ung thư và họ đã bảo rằng ông chỉ còn 

sống được 3 tháng nữa – đó là khi ông lần đầu tiên bị chẩn đoán... vào 5 tháng trước. 

Hôm nay, ông đã chính thức thoát khỏi Ung thư và cân nặng đã tăng tới 12kg. Các bác 

sỹ Ung thư ngỡ ngàng trước sự phục hồi thần kỳ của ông chỉ trong năm tháng mà hầu 

như không cần bất kỳ hỗ trợ nào từ họ và thực sự là họ nói rằng ông hiện nay còn khỏe 

mạnh hơn cả họ. Buồn cười quá, ông đang ăn dầu trước mặt các bác sỹ tại bệnh viện và 

mang theo một cuốn tạp chí Thế Giới Cần Sa có đăng một bài về Phoenix tears để cho 

các bệnh nhân khác xem và biết thêm về RSO. Tôi sẽ có được tất cả các bản sao tài liệu 

của bệnh viện ngay khi RSO chữa khỏi hoàn toàn Ung thư của ông... Trên các giấy tờ 

của ông đều ghi rằng ông đã sử dụng dầu cần sa để điều trị. Tôi sẽ kể lại câu chuyện 

hoàn chỉnh về ông trong thời gian sớm nhất để lan tỏa thông điệp rộng rãi, tôi cũng biết 

khoảng 25 người khác đã thấy công dụng kỳ diệu của RSO với nhiều căn bệnh khác 

nhau và bây giờ họ cũng đang trong quá trình tự chữa bệnh cho bản thân... Tôi nói vậy 

đó!!!! :) Thay mặt những người đã chữa khỏi bệnh và sớm thôi sẽ có nhiều người khác 

nữa trong khu vực của tôi. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến các bạn vì sự cống hiến tận tụy 

cho sự tái khám phá loại thuốc chữa bách bệnh này... Các bạn là những vị cứu tinh... 

Thật vậy đấy!! Hòa bình và tình yêu từ Pennsylvania”– Steve. 

ʺChào, tôi phải kể với các bạn một câu chuyện về phép lạ đã xảy ra hôm qua. Tôi có 

một người bạn tên là Shannon OʹBrien. Cô có một khối u ở vị trí không thể phẫu thuật 

được đang phát  triển  trong khoảng một năm nay, gần như xâm chiếm  toàn bộ kích 

thước của bộ não. Tôi chia sẻ với cô ấy về RSO và ngày hôm qua kết quả chụp cộng 

hưởng từ cho thấy các khối u đã thu nhỏ lại gần một nửa. Cô đã dùng dầu từ ngày 14/2. 

Bạn phải hiểu rằng đây đúng là một lời kinh Kính Mừng. Tôi rất biết ơn vì đã tìm thấy 

câu chuyện của các bạn để rồi lan tỏa nó đến với những người khác.”– Nadine. 

ʺBạn của tôi đã hoàn toàn khỏi Ung thư ruột, sau 4 tuần dùng dầu cần sa. Các bác 

sỹ chỉ biết gãi đầu gãi tai, họ không thể hiểu nổi tại sao. Anh bạn tôi vốn đã phải chuẩn 

bị để trải qua phẫu thuật triệt để vào ngày 12/10 và anh chỉ có 10% cơ hội với ca mổ 

ấy. Ngày 01/11 các bác sỹ đưa anh một giấy chứng nhận sức khỏe tốt. Và đây là từ 

chính những bác sỹ đã nói anh sẽ khó sống nổi đến Giáng sinh. Hallelujah. Ngợi khen 

Chúa vì Ngài đã ban loài cây chữa bệnh này cho Trái Đất, để chữa lành tất cả những 

người có đủ niềm tin để sử dụng nó. Nó thật sự hiệu quả!”– Sherrie. 

ʺChào, Rick, tôi cảm thấy khỏe hơn. Tôi đã dùng RSO được khoảng 30 ngày để trị khối 

u não và bệnh tiểu đường. Lượng đường trong máu của tôi đang giảm. Tôi đã dừng sử 

dụng insulin hai ngày trước vì lượng đường trong máu đã giảm quá thấp.”– Jeff. 
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ʺNó cũng chữa khỏi Ung thư vú giai đoạn 1 của một người bạn khác của tôi. Khối 

u cỡ từ một quả bóng golf sau hai tuần đã chỉ còn nhỏ hơn một hạt đậu. Với liều dùng 

0,4g hai lần một ngày, dầu thô. Một người bạn khác bị Ung thư da chữa bệnh bằng 

cách bôi trực tiếp lên da. 

Về phần mình, tôi đã thoát khỏi nhiễm trùng và sưng ở răng, giúp phổi hết hen 

suyễn và lấy ra được hai “vật thể” lạ trên da của tôi – có thể là Ung thư hay không, tôi 

chưa từng xét nghiệm... nhưng chúng cũng đã biến mất rồi. Không hóa trị, không xạ trị, 

không có tác dụng phụ, không vấn đề gì cả.”– Bruce. 

ʺTôi đã sử dụng dầu tự điều chế theo hướng dẫn từ phim của Rick và chữa khỏi u 

lympho tế bào B lớn lan toả (DLBCL), vốn được xem là một Ung thư nang ”không thể chữa 

khỏi”, chỉ trong vòng 58 ngày!! Kể từ đó tôi đã tiếp tục làm dầu cho bản thân và những 

người khác. Tôi đã thấy hơn 10 ca xác nhận khỏi Ung thư từ máu, phổi, vú, tuyến tiền liệt, 

não, ruột kết, tuyến tụy,… bằng loại dầu màu xanh sẫm này!! Tôi làm ra dầu bằng cả lá và 

hoa do nhiều hợp chất chống viêm đặc biệt chỉ có trong lá xanh! Tôi đã mất toàn bộ ruột 

già từ năm 1992. Tôi đã có một ”cái túi” được làm từ ruột non, nó hoạt động bình thường 

như một cái bơm trong 20 năm, tức là từ 07 năm trước đã rệu rã rồi! Theo bác sỹ trị bệnh 

tiêu hóa của tôi tại PAMF; Ông tin rằng sử dụng cannabinoid (tinh dầu cần sa) liều cao đã 

giúp ”cái túi” khỏe mạnh,” trông tình trạng còn tốt hơn so với 20 năm trước đây – khi nó 

được đặt vào. ”Ông cũng đã nghe được kết quả tương tự từ nhiều bệnh nhân khác cũng 

sử dụng dầu cần sa và bây giờ ông khuyến khích các bệnh nhân sử dụng nó!”– Craig. 

ʺÔi ôi, RSO thật tuyệt vời!! Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với thế giới cách làm ra thuốc 

chữa bệnh tuyệt vời cho mọi người. Tôi đã cho người bạn tôi là Carmen sử dụng dầu 

khi cô ấy bị chẩn đoán mắc Ung thư hạch bạch huyết Hodgkin. Cô đã khỏi hẳn Ung 

thư một năm nay!!! Và bệnh suy thượng thận của tôi cũng biến mất không còn một 

dấu vết nào và các bác sỹ không thể giải thích nổi vì sao và như thế nào lại thế được, 

vì chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Nhưng tôi thì biết đấy!!! Cần sa chữa 

lành bệnh tật!!!”– Amy. 

ʺXin chào, tôi nghĩ mình nên chia sẻ với các bạn một số tin tốt lành. Bệnh nhân Ung 

thư lúc trước tôi kể với các bạn gần đây đã trải qua một cuộc chụp quét cắt lớp điện 

toán. Không còn khối u nào hiện diện!!! Anh ấy đã có một khối u trên ngực to cỡ quả 

bóng chày. Nó cùng các khối u khác đã hoàn toàn biến mất! Thứ duy nhất còn lại là một 

số mô sẹo. Anh ấy và tôi đều ngợi ca Thiên Chúa vì loại thuốc tuyệt vời này. Cần sa, 

một loài cây tuyệt vời, một món quà mà Chúa dành cho tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta 

nên cảm ơn Rick Simpson vì những hy sinh của ông trong việc giúp cho mọi người nhận 

thức được loài cây này có thể làm được gì. Bệnh nhân đã tăng lại 18kg sụt mất lúc trước. 

Anh ấy trông khỏe mạnh hơn và vui vẻ hơn lúc nào hết. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng 

dầu RSO khi được làm ra và sử dụng đúng cách có thể chữa khỏi Ung thư. Bây giờ, sau 

12 năm chiến đấu với căn bệnh này, bệnh nhân này đã khỏi hẳn Ung thư. Chúng tôi chỉ 

biết dâng vinh quang này lên Chúa.  

Cảm ơn một lần nữa, Rick, vì đã dám đứng lên và hy sinh to lớn vì mọi người. Một 

năm nay, tôi đã truyền đi thông điệp về những gì RSO có thể làm được. Bây giờ tôi tự 

tin 100% rằng mọi điều trong phim của ông là đích thực. Tôi đang giúp một bệnh nhân 

Ung thư giai đoạn IV và rất tự tin rằng anh ấy sẽ khỏi hẳn Ung thư chỉ sau không đầy 

1 năm. Tôi sẽ tiếp tục gắng hết sức mình để truyền đi các thông điệp. Tôi cũng sẽ giúp 
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càng nhiều người càng tốt. Sự thật rồi sẽ sáng tỏ. Cảm ơn vì tất cả những điều các bạn 

đã và vẫn đang thực hiện. Trân trọng.”‐ Grow Goddess. 

ʺGiờ đây thuốc chữa bệnh này là một sự thật. Họ nói với mẹ tôi rằng bà bị Ung thư 

phổi giai đoạn IV từ tháng 12 năm ngoái. Mười bốn tháng sau, bà trông đã khỏe hơn và 

cảm thấy vui vẻ hơn! Cảm ơn Rick vì đã dũng cảm bảo vệ niềm tin của bạn.”– CK. 

ʺBác sỹ Rondeau cho tôi biết từ trước Giáng sinh rằng điểm đen này trên lưng của tôi 

là u sắc tố (melanoma) ác tính. Tôi đã đến khám chỗ ông sau khi nó bắt đầu chảy máu. Tôi 

trở về nhà và bắt đầu bôi dầu cần sa lên lưng và tôi cũng bắt đầu ăn dầu đều đặn. Chưa 

đầy 2 tuần, điểm đen trên lưng của tôi mờ hẳn và tôi tiếp tục ăn thêm khoảng 60g dầu nữa. 

Hầu như không còn một dấu vết nào trên lưng nữa và tôi cảm thấy thật tuyệt vời. 

Philip cũng đã tái khám sau 1 năm và ông đã khỏi hẳn Ung thư được hơn 1 năm. Họ 

bảo rằng khỏi hẳn Ung thư đấy nhé. Ít nhất cũng đã 3 năm rồi ông không hề đi khám lại. 

Ông không hề hóa trị và xạ trị. Ông đã dùng khoảng 114g dầu cần sa và vẫn ăn một chút 

gần như mỗi ngày. Không có mấy người chiến thắng được Ung thư ruột đâu. Rick là người 

hùng của chúng ta.”– Flute Wood. 

ʺBạn trai tôi và tôi gần đây đã làm ra dầu theo cách của ông và cung cấp cho một 

người bạn có một khối u ác tính trông rất tệ ở bàn chân. Chúng tôi giải thích cách sử 

dụng dầu và ngày hôm qua anh ta đã gọi điện, thốt lên đầy bất ngờ rằng nó đã hoàn 

toàn biến mất! Da non bên dưới đang mọc lên.”– Gwendolyn. 

ʺNó chỉ khó tin đối với những người chưa có cơ hội được biết về khả năng chữa 

lành của dầu cần sa... Tôi sống ở khu vực quê cũ của Rick Simpson và chúng tôi đã 

thấy sức mạnh chữa bệnh được 10 năm nay. Nó chữa khỏi Ung thư, tiểu đường, rối 

loạn cơ bắp, đau nhức răng, đặc biệt là một phương thuốc thần kỳ để trị bỏng (bạn 

phải nhìn thấy mới tin nổi). Cho đến nay chúng tôi thấy không có gì mà dầu không trị 

được nếu sử dụng đúng cách và thường xuyên. 

Nó đặc biệt tốt cho Ung thư da, buồn nôn, co rút dạ dày và bất cứ bệnh gì cần điều 

trị... Một đêm ngon giấc. Không có gì có thể làm giảm căng thẳng như dầu cần sa và 

hầu hết các vấn đề bên trong cơ thể của chúng ta là do sự căng thẳng gây ra. Vậy đấy 

các bạn. Chúc may mắn đến tất cả mọi người. Dầu thực sự hiệu quả, bạn chỉ cần tin 

tưởng nó thôi. Hãy đặt niềm tin vào Chúa và Rick Simpson.”– Terry. 

ʺNhững gì tôi biết là tôi từng sẵn sàng để ra đi, tôi đã không thể chịu đựng được nữa. 

Tôi kể câu chuyện của mình trên đây và thiên thần của tôi bước đến và đưa tôi đến với 

RSO. Tôi đã ngừng ăn uống, vậy mà chỉ với một lượng dầu bằng hạt gạo, tôi đã có thể 

cảm nhận được sự thay đổi bên trong mình. Trước đó cuộc sống của tôi là ở trên chiếc 

ghế sofa và dùng băng cuốn nóng, cố giữ khỏi bị nôn. Nhưng đến ngày thứ hai sử dụng, 

tôi đã ngồi dậy được, tìm trong tủ lạnh thứ gì đó để ăn, rồi đi tắm. Với một số người thì 

đó chẳng phải là chuyện gì to tát cả, nhưng cứ hình dung bạn không đứng lâu để tắm 

nổi mà xem. Tôi duy trì sử dụng dầu, tôi tăng cân, tôi bắt đầu có cảm giác sống trở lại, 

tôi thực sự giành lại được cuộc sống. Điều nuối tiếc duy nhất là tôi đã không biết về dầu 

trước khi phải phẫu thuật.” – Kathleen 56 tuổi, nữ nạn nhân da trắng mắc Ung thư vú. 

ʺMẹ của bạn tôi đã bị Ung thư vú ba lần. Bà hút cần sa thường xuyên nhưng bác 

sỹ bảo không được sử dụng khi trải qua hóa trị liệu. Bà nghe theo bác sỹ và ngưng việc 

sử dụng cần sa nhưng không bao giờ đỡ hơn cả. Lần thứ ba khi bệnh đã trở lại, bà bỏ 
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qua lời bác sỹ và sử dụng cần sa trong suốt giai đoạn điều trị và tiếp tục sử dụng – 

bằng cách ăn RSO. Giờ bà đã khỏi hẳn Ung thư được 5 năm và không có dấu hiệu bệnh 

tái phát trở lại!”– Duane. 

ʺRick, tôi thật sự phải chia sẻ tin tức tuyệt vời này với ông và những ai tin theo ông... 

Người bạn cùng làm với vợ tôi một vài tháng trước kể rằng Ung thư tuyến tụy của chồng 

cô ấy đã trở lại lần thứ hai, vợ tôi và tôi đã được nghe về RSO của ông, vì vậy chúng tôi 

khuyên họ lên trên trang web của ông để tìm hiểu thêm. Anh ấy đã bắt đầu ngay lập 

tức. Hôm qua anh ấy đã trở lại bệnh viện để lấy kết quả kiểm tra gần đây nhất, cái bệnh 

viện đã khá thiên về việc khuyên anh ấy thực hiện hóa trị một lần nữa. Nhưng những 

gì thực sự xảy ra khi họ nhìn vào kết quả là Ung thư đã nhỏ hơn rất nhiều so với khi họ 

lần đầu tiên nhận thấy nó trở lại, thật ra là nó gần như biến mất đấy. Họ đã bối rối không 

hiểu làm sao nó có thể thu hẹp lại (vậy thì họ nên tìm hiểu về tất cả các loại thuốc đi chứ 

nhỉ, không chỉ những loại gây độc không thôi). Họ nói muốn loại bỏ những gì còn lại, 

nhưng tôi khuyên anh ấy cứ tiếp tục với liều lượng đã sử dụng từ trước đó, bởi vì nó rõ 

ràng đã có kết quả tích cực và đừng mất công nghĩ đến chuyện để cho ”đám đồ tể” ấy 

ở gần mình. Tuy vậy tôi vẫn rất vui khi nghe tin và không thể chờ đợi thêm để cho các 

bạn cùng biết. :)”– Mark. 

‐‐Tốt lắm, Mark, cứ tùy theo cảm nhận của bệnh nhân, các loại quét chụp trong 

hầu hết các trường hợp đều không cần thiết. Nếu anh ấy ăn 120 – 180g trong vòng 6 

tháng, thì anh ấy dường như không phải lo lắng gì nhiều đâu. JB. 

ʺCó hàng ngàn bằng chứng được ghi lại rằng dầu cần sa thực sự chữa lành Ung 

thư ở những người từ chối dây dưa thêm với các bác sỹ. Chỉ với dầu cần sa thôi. Tôi 

đã mắc Ung thư giai đoạn IV. Mười bốn tháng trước đây, tôi tưởng mình chỉ còn sống 

được thêm 3 tháng nữa thôi đấy.”– Tom. 

ʺXin kể thêm với các bạn, đây là cập nhật về chú Tom của tôi. Mức độ PSA mới 

của chú ấy là 0,1 và ổn định. Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi những kiến thức để cứu 

được mạng sống của chú ấy. Chú ấy đã ở giai đoạn IV của Ung thư tuyến tiền liệt. 

Chúng tôi đang tính đến chuyện thực hiện một lời chứng thực. Cầu Chúa ban phúc 

lành cho bạn.”– Sherri. 

ʺChính vì tôi được chữa khỏi bệnh viêm loét đại tràng và Ung thư, nên giờ đây bác 

sỹ chuyên khoa tiêu hóa của tôi đã cho tất cả các bệnh nhân của ông sử dụng các sản phẩm 

từ cần sa với lý do chúng là những thứ chống viêm mạnh nhất mà ông biết... và chúng 

hiệu quả hơn bất cứ thuốc nào ông từng kê đơn!!!”– Craig. 

ʺTôi biết chắc rằng cần sa chữa được Ung thư... Tôi đã điều trị cho mẹ tôi 3 lần và 

bây giờ bà đã khỏi hẳn Ung thư.” Mc Jay. 

ʺLara thân, tôi xin gửi nhanh đến bạn một lời nhắn để cảm ơn bạn vì tất cả mọi thứ 

bạn đã làm. Tôi đã theo dõi trang của bạn trong khoảng 6 tháng nay (Xin lỗi, đây là 

lần đầu tiên chúng tôi lên tiếng. Chắc là do tôi không giỏi nói chuyện lắm). Mặc dù rất 

hiếm khi nói điều gì trên trang của bạn, nhưng tôi rất trân trọng nghiên cứu mà bạn 

đã thực hiện bởi vì nó đã dẫn tôi đến việc thực hiện một cuộc tìm hiểu của riêng mình. 

Một trong những điều tôi đã được biết đến khi tôi lần đầu tiên bắt đầu theo dõi bài 

viết của bạn là cần sa có thể chữa khỏi Ung thư. Điều này rất có ý nghĩa đối với tôi vì 

mẹ tôi đã rất ốm yếu vì bị Ung thư tuyến tụy gần một năm nay. Có lúc tình hình đã 
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rất tệ và chúng tôi đã thực sự lo sợ rằng bà sẽ không qua kHỏi: Một ngày nọ, tôi đã đọc 

được các bài viết của bạn về dầu cần sa và quyết định hỏi mẹ  tôi có muốn  thử nó 

không. Trước đó bà chưa bao giờ sử dụng cần sa, nhưng đến thời điểm này thì bà sẵn 

sàng thử bất cứ thứ gì. Vì chúng tôi sống ở miền nam California, tôi đã có thể đặt mua 

lượng dầu cần sa cho 3 tháng từ một nhà phân phối địa phương. Chúng tôi dự tính 

rằng cứ ngừng hẳn hóa trị một vài tháng để xem dầu cần sa tự nó có tác dụng hay 

không. Thật ngạc nhiên, có thể thấy bà khỏe lên ngay lập tức. Bà thấy dễ chịu hơn, ăn 

tốt hơn, nhiều năng lượng hơn nhưng vẫn có thể ngủ ngon mà không bị liên tục thức 

giấc... Thậm chí, lần đầu tiên trong tháng, bà còn có thể đi lại trong phòng mà không 

cần đến khung tập đi nữa. Mới mấy ngày trước, chúng tôi đã đưa bà đến một chuyên 

gia để xem Ung thư đã thu hẹp được bao nhiêu. Bà đã dùng dầu này được hai tháng 

rưỡi tính đến ngày hôm nay và tôi vui mừng thông báo, Ung thư của bà đã gần như 

hoàn toàn biến mất. Các bác sỹ cho biết kích thước khối u chỉ còn lại 05% so với lúc 

trước. Khi tôi hỏi làm thế nào điều này xảy ra được, các bác sỹ cũng thấy thật khó tin. 

Tôi thực sự nghĩ rằng bạn đã giúp cứu sống mẹ của tôi. Cuộc đấu tranh vẫn chưa kết 

thúc, nhưng nó cũng sắp kết thúc rồi và bây giờ chúng tôi hoàn toàn có khả năng chiến 

thắng. Thông điệp này là từ tôi và cả gia đình tôi... Cảm ơn bạn vì những gì bạn làm, 

Lara. Cảm ơn bạn từ tận đáy lòng của chúng tôi. ♥”– Dean. 
ʺGửi CureYourOwnCancer.com, ít lâu trước đây, tôi đã đọc được về RSO và quyết 

định thử làm một ít dầu. Tôi vốn đã trồng cần sa từ lâu rồi. Tôi đã sử dụng những búp 

hoa tốt nhất và làm được ra một ít dầu cần sa chất lượng. Tôi đã thử và thấy không thể 

tin được. Nó rất mạnh, nó không giống bất cứ thứ gì tôi đã từng sử dụng. Sau khi thử, 

tôi biết có một bệnh nhân đã phải chiến đấu với Ung thư (hạch bạch huyết Hodgkin) 

khoảng 11 năm tính đến thời điểm đó. Tôi đề nghị được làm người bảo trợ cần sa y tế 

cho anh và sẽ cung cấp dầu miễn phí miễn là anh sử dụng dầu theo lời dặn. Lúc đó, anh 

ấy đại khái chỉ là một người lạ với tôi thôi. Trước đó 1 năm, tôi đã gặp anh tại một cuộc 

gặp mặt của nhóm hoạt động tương ái và được biết anh bị Ung thư. Tôi đã thực sự muốn 

thấy có đúng là dầu cần sa có thể chữa khỏi Ung thư hay không, như được đề cập trong 

phim ”Run From the Cure” của Rick Simpson. 

Vậy là sau khi tiếp xúc với bệnh nhân này và đưa ra đề nghị với anh, chúng tôi đã 

nộp đầy đủ giấy tờ với tiểu bang và bắt đầu điều trị. Chúng tôi bắt đầu điều trị. Ban 

đầu cũng có khó khăn cho anh vì dầu rất mạnh và dùng dầu 3 lần mỗi ngày quả là 

cũng khá khó. Sau 3 tháng, khối u ở ngực anh bắt đầu thu nhỏ kích thước. Và sau 5 

tháng, khối u đã hoàn toàn biến mất. Sau đó, anh đã đi chụp cắt lớp. Các kết quả là 

anh đã khỏi hẳn Ung thư! Các bác sỹ đã cố gắng để chữa Ung thư cho anh trong ít nhất 

11 năm. Hóa trị, ghép tủy xương, đủ thứ... Tất cả chỉ mất khoảng một pound (453g) 

búp hoa chất lượng tốt chiết xuất thành dầu cần sa. Anh đã nhờ sao y kết quả chụp cắt 

lớp (CAT scan) trước và sau điều trị lên đĩa cứng (chúng tôi sẽ sớm có thôi). Anh đã 

bước lên và nói công khai với mọi người. Thực tế, anh bây giờ là một người bảo trợ, 

giúp đỡ các bệnh nhân khác với cần sa y tế! 

Câu chuyện này là sự thật chứ không hề bịa đặt. Tôi có hai đoạn phim đã được quay tại 

một trại cần sa địa phương. Một đoạn phim là về bệnh nhân của tôi và đoạn còn lại là bệnh 

nhân của tôi cùng với sự chứng thực của những bệnh nhân khác. Tôi và sự kiên nhẫn của 

mình xin dâng vinh quang lên Thiên Chúa vì phép màu này. Trân trọng.”– Grow Goddess. 
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ʺMột năm trước, bác sỹ bảo với chúng tôi nên sớm chuẩn bị hậu sự, Ung thư đã trở 

lại ở phổi và ruột già của tôi, dù chúng đã bị cắt bỏ khỏi ruột kết vào năm 2009 và gan 

vào năm 2011. Chồng tôi đã năn nỉ họ cố gắng thêm một đợt hóa trị nữa. Cùng thời gian 

đó, tôi phát hiện ra dầu cần sa, tôi bắt đầu ăn dầu vào cùng một ngày với hóa trị. Chất 

chỉ điểm khối u của tôi là 17,6. Sau 1 đợt hóa trị và 2 tuần dùng dầu cần sa, chất chỉ điểm 

khối u của tôi là 10,6. Thứ Sáu tuần trước, sau 2 đợt hóa trị và 5 tuần sử dụng dầu, chất 

chỉ điểm khối u của tôi còn 4,8. Y tá của tôi nói với tôi rằng cô không biết tôi đang làm 

cách gì, nhưng hóa trị không lý nào lại đem đến được kết quả như vậy. Lâu lắm rồi tôi 

mới cảm thấy dễ chịu như bây giờ.”– Diane. 

ʺTôi đã thử dầu cần sa, tôi đã bị Ung thư đại tràng, Ung thư đã biến mất!!!”– Jean. 

ʺGửi Rick, mặc dù không quen ông ngoài đời, tôi vẫn cảm thấy ông gần như một 

thành viên của gia đình tôi vậy, vì tầm quan trọng của ông đối với cuộc sống của tôi 

và cả của gia đình tôi nữa! Không thể nào đủ lời để cảm ơn ông vì sự cống hiến giúp 

ích  cho  toàn bộ nhân  loại với một mục  đích hoàn  toàn vị  tha  của ông. Tôi  sống  ở 

Slovenia và tôi nghe nói ông sẽ đến đây vào cuối tháng này; tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội 

để cảm ơn ông trực tiếp và để bắt tay vị anh hùng của tôi! 

Gần 3 tháng trước, mẹ của bạn gái tôi đã bị chẩn đoán Ung thư phổi tế bào nhỏ giai 

đoạn IV (một khối u lớn như quả bóng tennis trong lá phổi bên phải, hai khối u di căn 

vào gan và hạch bạch huyết). Chỉ vài tháng trước đó thôi, tình cờ tôi đã có may mắn lớn 

khi xem bộ phim “Run From the Cure” của ông. Và mặc dù biết về nhiều lợi ích của cần 

sa y tế, tôi vẫn rất kinh ngạc trước sự thật được tiết lộ trong bộ phim. Tôi nhớ mình đã 

nghĩ ”nếu Ung thư xảy đến với mình, chắc chắn mình tìm đến dầu cần sa.” Thế rồi, nó 

đã không xảy ra với tôi, nhưng với mẹ của bạn gái tôi, một người thực sự đặc biệt mà 

tôi luôn yêu thương, chưa kể bà còn là mẹ của bạn gái tôi! Vì vậy, chúng tôi quyết định 

hành động ngay lập tức và tôi đã may mắn tìm thấy tất cả các nguyên liệu để điều chế 

thuốc! Mặc dù cởi mở với ý tưởng uống dầu cần sa, nhưng bà cũng bắt đầu hóa trị, vì 

tại thời điểm đó bà đã rất sợ, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thoát khỏi căn bệnh tồi tệ 

này. Vậy là đầu tiên bà bắt đầu với hóa trị và từ ngày sau bà bắt đầu sử dụng dầu. Chỉ 

1 giờ sau liều dầu đầu tiên, bà đã thấy được ngay tác dụng kháng hóa trị tuyệt vời của 

nó. Thật không tin được, mặc dù biết dầu nhiều khả năng sẽ có tác dụng nhưng chúng 

tôi cũng không dám mong đợi một sự cải thiện nhanh chóng như vậy! 

Sau 24 giờ liên tục nôn mửa và cảm giác như sắp chết đến nơi, bà bắt đầu cảm thấy 

tốt hơn – xét từ bất kỳ góc độ nào (không buồn nôn nữa, hết đắng miệng, ăn được nhiều, 

ngủ ngon,...) và cho đến lần hóa trị tiếp theo, bà vẫn tiếp tục khỏe mạnh hơn. 

Sau 3 lần hóa trị và 35ml dầu, bà đã được chụp cắt lớp và kết quả thực sự đáng 

khích lệ, khối u lớn trên phổi của bà bây giờ là một nửa so với kết quả chụp lúc trước 

và hai di căn chỉ còn lại một và nó cũng đã nhỏ hơn!  

Trong khoảng thời gian này, tôi cũng bắt đầu thực hiện nhiều nghiên cứu về hệ 

thống  endocannabinoid và  tính  chất  của  các  cannabinoid  (tinh dầu  cần  sa). Và  thật 

không thể tin khi thấy có bao nhiêu nghiên cứu và thí nghiệm về chủ đề này và nó thực 

sự giống với tất cả những hiểu biết củng cố cho phát hiện gần như tình cờ của ông. Gần 

đây thậm chí Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (National Cancer Institue of America) cũng đã 

mở một phần trong trang web của họ ‐ gọi là ”cần sa và tinh dầu cần sa (cannabinoid)ʺ 
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và mới 1 tháng trước đây họ đã cập nhật rất nhiều tài liệu về THC và Ung thư. Bây giờ 

lý do tôi muốn gặp ông trực tiếp (ngoài lý do muốn cảm ơn ông) là bởi tôi cần sự giúp 

đỡ để thuyết phục mẹ của bạn gái tôi ngừng việc hóa trị vớ vẫn ấy đi, vì dù có được 

chữa khỏi Ung thư, nó cũng gây hại cho bà vô cùng. Tôi đã nhẫm tính sẵn là vào ngày 

15 tháng này bà sẽ dùng đủ được 60ml dầu, nhưng vào ngày 27 bà sẽ phải trải qua đợt 

hóa trị thứ năm (chưa kể lần thứ sáu tiếp theo đó nữa!). Như ông cũng hiểu đấy, tôi 

muốn tránh cho bà khỏi phải hóa trị khi mà Ung thư của bà vốn đã được chữa rồi! Vấn 

đề là ở chỗ Ung thư phổi tế bào nhỏ vốn được biết đến là phản ứng tốt trong thời gian 

đầu của hóa trị (hoặc ít ra là các bác sỹ nói vậy) cho nên họ đã nói với bà rằng không có 

gì đáng ngạc nhiên với kết quả tốt sau lần chụp cắt lớp vừa rồi… 

Tôi khuyên bà chụp cắt lớp thêm một lần nữa trước lần hóa trị thứ năm để đảm bảo 

bà không phải trải qua hóa trị trong khi cơ thể đã khỏe mạnh. Bà đồng ý, nhưng tôi biết 

bà vẫn sợ làm trái lời các bác sỹ… 

Không biết chúng tôi có thể gặp riêng ông trước buổi hội nghị và trước lần hóa trị 

thứ năm của bà hay không. Tôi chắc rằng bà sẽ rất hồ hởi nếu được gặp ông và ông 

chắc sẽ có được lý lẽ thỏa đáng để khích lệ bà từ bỏ hóa trị! 

Tôi có thể hình dung ông có lẽ đã quá tải với những yêu cầu giúp đỡ như thế nào, 

vậy nên tôi cũng rất hiểu nếu như ông không có thời gian hay năng lượng, hay thậm 

chí muốn dính líu đến mọi câu chuyện buồn cá nhân mà ông gặp phải trong quá trình 

hoạt động… Và dù có thể gặp trực tiếp ông hay không, tôi vẫn luôn vô cùng biết ơn vì 

những điều ông đã làm cho tôi và cho toàn thế giới này! 

Từ tận đáy lòng, xin cảm ơn. Xin chúc ông những điều tốt đẹp nhất và tôi hi vọng 

một ngày nào đó ông sẽ có thể trở lại cuộc sống bình thường của mình trong một thế 

giới bình thường! Trân trọng. 

Tái bút: Nếu ông muốn đăng lời chứng thực này, xin cứ tự nhiên, nhưng làm ơn 

đừng đưa tên tôi vào bởi vì chúng tôi vẫn đang sử dụng dầu và chúng tôi vẫn đang 

sống ở một đất nước cấm cần sa, chúng tôi phải cẩn thận kẻo bị bắt. Dù thế nào tôi 

cũng sẽ luôn cập nhật về tiến triển của việc điều trị và tôi mong sao sẽ kể được với mọi 

người một câu chuyện có kết thúc tốt đẹp trọn vẹn.”– Xxx. 

“Gửi Xxx, bà ấy nên ăn 120‐180g dầu chất lượng cao trong vòng 06 tháng, hoặc 

trong thời gian ngắn hơn nếu có thể. Đừng hóa trị nữa và nếu có thể ‐ hãy dừng cả 

chụp cắt lớp nữa, hai thứ đó đều là tác nhân gây Ung thư và chúng sẽ chỉ làm bệnh 

tình tiến triển xấu hơn mà thôi. Bên cạnh việc ăn dầu, hãy làm thuốc đạn từ 0,2 – 0,3g 

dầu cần sa (hãy đun chảy bơ ca cao, cho dầu vào, trộn lên, rót vào khuôn, để nguội 

trong tủ lạnh) và cho bà ấy đặt chúng qua đường hậu môn từ 02 – 03 lần/ngày (nếu 

khó khăn với liều lượng ấy, hãy giảm bớt đôi chút lượng dầu cần sa ăn hàng ngày). Bà 

ấy cũng nên hóa hơi dầu qua đường hô hấp mỗi ngày vài lượt. Việc ho sẽ giúp làm 

sạch phổi và sau này bà sẽ còn ho được cả những khối u ra nữa.  

Về chuyện gặp riêng, chúng tôi luôn rất sẵn lòng, nhưng thông thường chúng tôi 

cũng không đạt được mấy tiến triển với những bệnh nhân giữ ý định hóa trị, vậy nên 

giờ đây chúng tôi không tốn thời gian thuyết phục họ nữa làm gì, quyền quyết định là 

ở họ. Từ quan điểm của chúng tôi, mọi thông tin họ cần đều có trên trang web của chúng 

tôi và trong cuốn sách của Rick. Nếu có ai đến và nói muốn sử dụng dầu đồng thời với 
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hóa trị, chúng tôi sẽ chẳng muốn cung cấp dầu cho họ, bởi luôn có những người khác 

sẵn lòng ăn dầu mà không cần trải qua thứ hóa trị chết người đó. Bất kì một người có lý 

trí nào cũng biết đưa chất độc vào cơ thể chẳng phải là một điều hay ho gì. Dầu sẽ đạt 

hiệu quả hơn nhiều nếu không có hóa trị. 

Tóm lại là càng trải qua nhiều hóa trị, bà ấy sẽ càng phải ăn thêm dầu để bù lại 

những hư tổn nó gây ra – tất nhiên, đó là nếu bà còn sống sót sau hóa trị, điều này ta 

chẳng thể biết trước được đâu và mỗi lần tiêm hóa chất đều có thể là lần cuối cùng. 

Rất tiếc phải nói như vậy, nhưng sự tình quả thật là thế đấy.  

Như vậy, theo cách nhìn nhận của tôi, bà ấy nên ăn dầu nhiệt tình hơn và hết sức 

tránh xa các bác sỹ cùng các loại trị liệu của họ. Bà ấy nên tăng độ pH của cơ thể (kiềm 

hóa cơ thể), ăn hai quả táo cả hạt mỗi ngày trước khi sử dụng dầu, dùng dầu ở dạng 

thuốc đạn hậu môn (thuốc đạn cần sa), hút dầu dạng hơi và có thể cũng bôi dầu lên 

ngực nữa, bằng cách trộn dầu với rượu hoặc với dầu ép từ hạt gai dầu… Cứ làm theo 

những hướng dẫn  trong sách của Rick để có được kết quả  tốt nhất. Cũng nên xem 

thêm các đoạn phim của Rick trên kênh Youtube nữa – nếu có gặp trực tiếp thì anh 

cũng sẽ nghe Rick hay chúng tôi nói những câu tương tự trong các đoạn phim thôi. 

Thông điệp vẫn luôn là vậy – đó là ”Hết sức tránh xa hóa trị và xạ trị.” Chúc các bạn 

những điều tốt đẹp nhất, Jindřich Bayer.” 

“Là một người từng trải qua hóa trị ở tuổi thiếu niên, tôi có thể nói với các bạn 

rằng trải nghiệm đó chẳng dễ chịu chút nào đâu!!! Với cảm nhận này, tôi muốn nói với 

các bạn rằng chúng ta đang cố gắng tìm ra cách chữa trị và tại sao chúng ta không thử 

mọi thứ có thể để tìm cách chữa trị bớt đau đớn hơn chứ? Đưa chất độc vào cơ thể để 

diệt chất độc khác không phải lúc nào cũng là cách đúng đắn. Hãy thử những phương 

cách chữa trị tự nhiên xem kết quả sẽ ra sao.”– Constance. 

“Chúng ta cần được thấy những thay đổi thật sự… và đừng bắt ép các bậc cha mẹ 

tiêm chất độc vào cơ thể con cái họ (hóa trị)! Nếu người ta biết hóa trị thực chất là gì, 

họ sẽ phải nghĩ lại khi có ý định tiêm hóa chất vào cơ thể bọn trẻ. Chưa kể đến chuyện 

nếu ta may mắn chiến thắng Ung thư, vẫn còn lại vấn đề tác dụng phụ của hóa trị. 

Điều đó khủng khiếp lắm! Đến lúc nước Mĩ và cả thế giới phải thức tỉnh rồi!”– 46/7 

Fighting for a Cure (https://www.facebook.com/fightingforacure467) 

“Chào Jindřich, hôm qua tôi đã đọc xong cuốn sách của Rick. Rất hay! Thành thật 

mà nói, tôi không cần thêm chứng cứ nào nữa về khả năng kì diệu của dầu cần sa! 

Tôi đã thực hiện một số thí nghiệm và mỗi ngày tôi lại khám phá thêm về những 

gì loại thuốc này có thể làm được! Tuyệt vời! Thật buồn là mặc dù tôi và bạn gái tôi đã 

tin, nhưng mẹ của cô ấy vẫn không thể hoàn toàn ”buông bỏ”… bà vẫn không dám 

chắc trước quyết định từ bỏ hóa trị… 

Tôi liên tục cố gắng đưa ra những lý lẽ thỏa đáng nhưng tôi không thể quyết định 

thay bà được! Bà là người mắc Ung thư và chỉ có bà mới có quyền quyết định làm gì cho 

cuộc sống của bà.  

Tôi biết sau cùng bà cũng sẽ được chữa khỏi  thôi, bởi chúng  tôi sẽ ”bắt” bà sử 

dụng một lượng dầu thật lớn, đến nỗi bà sẽ không thể chết được. Tuy vậy, tôi vẫn thấy 

thật là ngu xuẩn và nguy hiểm khi đùa giỡn với mấy chất hóa học chết tiệt ấy, nhất là 

khi ta đã có được loại thuốc tự nhiên đã được chứng thực về khả năng chữa trị Ung 
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thư rồi! Tôi đã đọc về trải nghiệm với Ung thư của ông và về hệ thống y tế…Tôi rất 

tiếc vì những mất mát của ông… Và bây giờ tôi đã hiểu hơn về thái độ của ông đối với 

thứ được gọi là dược phẩm truyền thống!”– Luigi. 

‐‐Chào Luigi, cảm ơn những lời tốt đẹp của anh về cuốn sách và thật đáng tiếc với 

những gì anh đang phải trải qua. Bà ấy có quyền lựa chọn cách điều trị cho bản thân, 

nhưng tôi vẫn khuyên đừng dây dưa với hóa trị ‐ hãy kể câu chuyện của mẹ tôi cho bà 

ấy, có thể bà sẽ hiểu ra rằng sử dụng chất độc chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả, nhất là 

khi ta không nhất thiết phải dùng đến chúng. Cơ may sống sót qua hóa trị của bà ấy sẽ 

được tăng lên rất nhiều nếu sử dụng dầu, nhưng ngẫm lại thì tại sao phải gây thêm tổn 

hại cho cơ thể vốn ốm đau sẵn của bà ấy chứ? Điều đó thật vô lý. Chúc các bạn những 

điều tốt đẹp nhất, Jindřich. 

“Cách đây hai năm rưỡi, một người bạn đã cho tôi xem bộ phim Run From the Cure 

vì nghĩ nó có thể sẽ giúp ích cho bệnh vảy nến của tôi. Chúng tôi đã cùng làm ra dầu – lần 

đầu tiên đối với cả hai chúng tôi. Trong vòng ba tuần, bệnh vảy nến mảng bám của tôi đã 

biến mất. Kể từ đó, tôi luôn làm dầu và ăn dầu. Nếu tôi ăn dầu hàng ngày và bôi dầu vào 

buổi tối lên những nốt nổi trên cơ thể, bệnh vảy nến sẽ được kiềm chế rất nhiều và gần 

như không còn nhìn thấy được nữa. Bởi trải nghiệm này, tôi đã rất tự tin nhập cuộc và 

bây giờ đã sở hữu một cơ sở kinh doanh cần sa y tế đầu tiên được tiểu bang Colorado 

chứng nhận. Sau 01 năm trong ngành này, bố tôi bị chẩn đoán mắc Ung thư hắc tố giai 

đoạn IV, nó đã di căn đến phổi và gan của ông. Bác sỹ bảo ông chỉ còn sống từ 3 – 12 tháng 

và bảo ông nên chuẩn bị hậu sự. Ngay lập tức tôi đưa ông vào một chế độ điều trị với 

RSO và chỉ sau 5 tháng sau ông đã khỏi bệnh. Khỏi hẳn! Một điều dễ dàng nhất trên đời! 

Cảm ơn Rick vì đã giới thiệu loại thuốc kì diệu này cho thế giới! :‐)”– Erica. 

“Chào! Tôi mới vào trang web của các bạn và trước đây tôi không hề biết có một 

trang web như vậy tồn tại. Tôi ở Croatia và mẹ tôi bị Ung thư. Tôi không biết mẹ còn 

bao nhiêu thời gian nữa (chắc vài tuần) và tôi đã thử mọi thứ, nhưng các bác sỹ cũng 

không giúp được gì cho mẹ tôi cả.  

Điều duy nhất tôi muốn biết là chuyện gì đã diễn ra với những người trong bộ 

phim ấy. Tôi đã thử tìm thông tin trên  internet nhưng không thấy. Tôi chỉ cần duy 

nhất một ví dụ để tin vào điều đó (tôi không biết nữa, một báo cáo y tế của bất kì người 

nào trong bộ phim trước và sau điều trị bệnh chẳng hạn). .. gì cũng được! Xin hãy gửi 

thông tin đến địa chỉ e‐mail của tôi càng sớm càng tốt. Tôi không còn nhiều thời gian 

nữa. Cảm ơn rất nhiều...”– Josip. 

“Gửi Josip, bảy năm trước tôi đã tự chữa Ung thư cho mình bằng loại dầu này. Nếu 

bạn cần bằng chứng, hãy tìm cụm từ THC and cancer (THC và Ung thư) trên Google. 

Các giống cần sa cao cấp có chứa đầy THC. Chúng tôi không hề tính lừa đảo các bạn. 

Nếu định làm vậy, tại sao chúng tôi lại khuyên mọi người tự chế dầu chứ?  

Hãy đến website của chúng tôi: www.phoenixtears.ca và làm theo các hướng dẫn. 

Gần như ai cũng làm được thôi. Hiện tại tôi đang ở Croatia nhưng tôi không tiếp cận 

được nguồn nguyên liệu để chế dầu. Tôi chỉ có thể đưa các hướng dẫn cho bạn và chúc 

các bạn may mắn. Nếu có thứ gì cứu được mẹ bạn, đó chính là dầu cần sa. Chúc các 

bạn những điều tốt đẹp nhất.’’ ‐ Rick Simpson. 

“Chào Rick, cảm ơn nhiều vì những thông tin ông cung cấp. Bố tôi và tôi đang thử 
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cách điều trị này cho em gái tôi, cô ấy bị chẩn đoán Ung thư vú và nó tiến triển rất 

nhanh. Chẩn đoán từ tháng Chín năm 2009 và đến giờ bệnh đã lan đến cột sống và 

khung xương chậu. Chúng tôi cho cô ấy dùng dầu từ đầu tháng Hai. Chúng tôi không 

thể hóa trị vì em gái tôi sợ kim tiêm và thật sự chúng tôi không tin rằng hóa trị là đáp 

án đúng cho Ung thư. Kể từ lúc bắt đầu, có khi chúng tôi mới chỉ cho em tôi ăn được 

một đến hai thìa dầu. Cố ấy bị chậm phát triển trí tuệ, nên các bạn cũng có thể hình 

dung ra tình cảnh trớ trêu của chúng tôi đấy. Chúng tôi tăng liều gấp đôi với lượng 

dầu tương đương hai hạt gạo cứ mỗi ba giờ để giảm đau. Cơn đau dường như trở nên 

tồi tệ hơn và vậy nên chúng tôi phải trộn dầu với hydrosol và rủi thay điều này chỉ 

làm khổ em gái tôi. Liệu phép màu cần sa này có thực sự xoay chuyển Ung thư của em 

tôi được không? Chúng tôi muốn nghĩ rằng mình không thể khiến cô ấy bị quá liều 

cần sa được, phán đoán như vậy có hợp lý không? Mọi hướng dẫn thêm đều hữu ích 

và chúng tôi rất trân trọng. Cảm ơn các bạn rất nhiều.”– Jessica. 

“Gửi Jessica, những hướng dẫn về cách sử dụng loại thuốc này được đăng trên 

trang web Phoenix Tears phoenixtears.ca của chúng tôi. Từ những gì bạn kể cho thấy 

bạn chưa làm theo hướng dẫn. Nếu bệnh nhân có bị quá liều, thì những hiệu ứng cũng 

tan đi sau vài giờ mà không gây hại gì cả. Nếu bạn có dầu cần sa tốt, tác dụng giảm 

đau của nó còn vượt xa morphine. Hãy tìm”THC và Ung thư” trên Google để có thêm 

thông tin. Trân trọng’’ ‐ Rick Simpson. 

“Dầu cần sa chữa khỏi Ung thư. Tôi là một bệnh nhân Ung thư vú giai đoạn III và 

đang dùng dầu để tự điều trị.”– Adele. 

“Rick, anh trai tôi đang trong ngày thứ 2 điều trị với dầu. Anh ấy bị tổn thương 

hô hấp vì Ung thư phổi (cả hai lá phổi). Mặc dù những tổn thương ở não có vẻ đã phản 

ứng  tốt với xạ  trị  từ năm ngoái, anh ấy vẫn đang sử dụng Dilantin vì  lo sợ những 

thương  tổn. Tôi có gì phải e ngại về dầu và chứng  thở nông hay không? Ông nghĩ 

dùng Dilantin có an toàn không? Cảm ơn vì mọi thông tin, chúc ông mạnh khỏe và 

tiếp tục hoạt động yên ổn.”– Gwen. 

“Gửi Gwen, Dilantin là thứ rác rưởi, cũng như mọi thứ rác rưởi khác mà hệ thống 

y tế đưa cho chúng ta. Bạn nói rằng anh trai bạn đã phản ứng tốt với xạ trị. Bạn có biết 

rằng xạ trị và hóa trị gây Ung thư hay không? Những trị liệu này gây Ung thư chứ 

không chữa khỏi bệnh. Ban đầu, chúng có vẻ đem lại lợi ích, nhưng sau cùng, trong 

hầu hết các trường hợp – chúng sẽ làm Ung thư lan tỏa và khiến bệnh nhân ít có cơ 

hội sống sót. Trân trọng.”– Rick Simpson. 

“Không hóa trị, không xạ trị...Chỉ RSO và thay đổi chế độ ăn uống...RSO đã chữa 

khỏi Ung thư dạ dày của tôi mà không cần đến mấy thứ đó...”– Dale. 

“Đã điều chế dầu và cho con trai 18 tuổi của tôi sử dụng… Không còn dấu hiệu Ung 

thư nào nữa. Tôi mắc nợ ông một lời cảm ơn sâu sắc, Rick Simpson. Từ tháng Mười, con 

trai tôi bị chẩn đoán mắc bướu thịt hoạt dịch sau khi phẫu thuật cắt bỏ một khối u trước 

khi sinh thiết... Họ cho biết Ung thư vẫn còn đó và có thể sẽ lan đến phổi do tính chất xâm 

lấn của loại bệnh này...Trong những kết quả xét nghiệm gần đây nhất, họ đã thật ngỡ 

ngàng khi không tìm thấy dấu vết nào của bệnh… Dầu cần sa là một trong rất nhiều cách 

thức trị liệu tôi đã áp dụng cho con trai mình ngay từ khi có những chẩn đoán.”– Amanda. 

“Lúc trước, một người bạn thân của tôi thường được cho dùng morphine để giảm 
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đau vì u não. Bản chất của morphine là gây nghiện, hội chứng cai nghiện và sử dụng 

nó chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Chính cần sa mới là loại thuốc duy nhất giải tỏa được 

hội chứng cai nghiện, chứng trầm cảm, đau đớn và cả Ung thư nữa. Thông điệp của 

các bạn đã cứu sống bạn tôi.”– Jasper. 

“Tôi rất hào hứng về dầu cần sa. Tháng trước là lần đầu tiên tôi được đọc và nghe 

nói đến dầu. Tôi thấy thật sững sờ… Ông Simpson, rất nhiều người chúng tôi xin cảm 

ơn ông vì công việc đầy tình yêu thương và vị tha ông đã làm cho toàn nhân loại này. 

Ông chính là định nghĩa của tôi về Nhân Văn!!! Tôi đã tham gia tình nguyện tại nhà tế 

bần từ năm 1988, tôi đã thấy nhiều người phải chịu đau đớn và qua đời trong vòng tay 

của chính tôi. Thật khó tin nổi khi nghĩ đến chuyện bao nỗi đau đớn này đáng ra đã 

có thể được giảm bớt...”– Cindy. 

‐‐Hẳn vậy, nhất  là khi  ta xem xét và  thấy  rằng ”những khả năng chữa  lành kì 

diệu”của dầu cần sa là sự thật. Điều chế dầu và sử dụng đúng cách thật sự có thể chữa 

được Ung thư, tiểu đường và hàng nghìn bệnh khác. Nó có thể vượt xa morphine về 

khả năng giảm đau. Nó thật sự giúp cơ thể khỏe lại và tái tạo cơ bắp. Từ ”khó tin nổi” 

cũng không thể diễn tả đầy đủ, tôi nghĩ vậy, JB. 

“Ôi  lạy Chúa. Tôi vừa nhận  được  tin  từ một người  được  tôi cho  sử dụng dầu 

Phoenix Tears, người này bị Ung thư thận. Sau 90 ngày sử dụng dầu, kết quả chụp 

PET mới nhất cho biết các khối u đã biến mất… Thật không thể tin nổi. Tôi đã được 

chứng kiến Phoenix Tears chữa khỏi cho nhiều người kể từ khi bắt đầu với loại dầu 

này. Cảm ơn vì đã giúp tôi giúp nhiều người được chữa lành.”– Gregg. 

‐‐Xin chúc mừng và cảm ơn anh đã giúp những người khác, Gregg. Đừng chiếu 

chụp, chỉ dùng dầu thôi. Các loại chiếu/chụp chỉ gây Ung thư, chúng có thể khiến Ung 

thư quay trở lại và ai mà lại mong điều đó cơ chứ? JB. 

“Xin chào Rick Simpson và  Jindřich Bayer  thân mến nhất của  tôi, chúc các anh 

khỏe mạnh và hạnh phúc. Xét đến số lượng email các anh nhận được, tôi tin rằng các 

anh không thể nhớ tôi là ai, vì tôi đã gửi thư từ nhiều tháng trước mà. Vậy nên tôi gửi 

kèm theo đây cả những trao đổi khi trước. 

Mẹ tôi còn sống và rất mạnh khỏe! Chỉ nói chúng tôi rất biết ơn thôi thì chưa đủ.  

Theo chẩn đoán tháng Hai, năm 2012 (Ung thư tuyến tụy giai đoạn 4 đã di căn vào 

gan và phổi), tiên lượng cho mẹ tôi là từ 3 – 6 tháng, dự kiến trong thời gian đó sức khỏe 

của bà sẽ giảm sút trầm trọng. Vậy nhưng bà vẫn sống, vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc 

sau 10 tháng. Tôi biết cả hai anh đều phản đối hóa trị và chúng tôi cũng vậy… Nhưng 

khi họ nói ”3 tháng”, chúng tôi phải thử mọi cách, gồm cả hóa trị và bắt đầu RSO ngay 

lập tức. Họ bảo không ai còn khỏe mạnh được như mẹ tôi khi phải trải qua nhiều hóa 

trị Gemzar đến thế. Chính RSO đã giúp cho mẹ tôi khỏe mạnh trong giai đoạn đó. Hóa 

trị đã kết thúc 6 tuần trước – khi mẹ tôi bắt đầu thấy những tổn hại đầu tiên nó gây ra. 

Giờ mẹ tôi đã ngừng hóa trị được 6 tuần và cảm thấy rất khỏe.  

Từ khi bị chẩn đoán vào tháng Hai năm 2012, sau khi tăng liều sử dụng, mẹ tôi đã 

sử dụng 1g RSO mỗi ngày (đến nay là được khoảng 300g). 

Kết quả chụp phim gần đây nhất vào thứ Hai 12/17/2012 cho thấy khối u teo lại, 

kèm theo đó là những giấy tờ ghi rằng một số khối u đã quá nhỏ, không phát hiện 

được qua chụp cắt lớp nữa. Thật là một tin tuyệt vời!  
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Rồi hôm thứ Ba, chúng tôi nhận được kết quả từ phòng xét nghiệm của bà. Sau khi 

nhận được thông tin tốt đẹp khi chụp phim, chúng tôi thấy bị sốc khi được báo rằng 

xét nghiệm chất chỉ điểm khối u (CA19‐9) đã tăng từ 285 lên 2100. Các anh đã bao giờ 

thấy chuyện này xảy ra chưa? Các anh có giải thích nào về việc vì sao và làm thế nào 

các chất chỉ điểm lại tăng lên không? Ý kiến gì cũng được? Có đề xuất gì không? Tôi 

đã đặt câu hỏi này cho một vài người điều chế dầu RSO nhưng đến nay vẫn chưa có 

được câu trả lời rõ ràng.  

Đây là những kết quả CA19‐9 của mẹ tôi cho đến nay. Mức bình thường là dưới 

37. Không có xét nghiệm chất chỉ điểm khối u nào được thực hiện từ lần chẩn đoán 

đầu  tiên  hồi  tháng  Hai.  30/4/2012...  23,568;  30/5/2012...  5,240;  18/6/2012...  4,458; 

08/8/2012...  538;  08/10/2012...  285  (lần  hóa  trị  gần  nhất  là  vào  ngày  29/10/2012); 

17/12/2012... 2.100. Gia đình tôi trân trọng mọi hồi đáp! Thân mến,”– B. 

‐‐Gửi B, chụp cắt lớp phát một lượng bức xạ lớn và đó có thể là lý do gây ra điều này, 

chưa kể việc hóa trị là hoàn toàn không cần thiết. Nếu là tôi, tôi sẽ cho bà ăn 180g dầu chất 

lượng tốt nhất càng sớm càng tốt. Đừng chụp phim và làm những thứ vô ích khác nữa, 

chỉ dầu thôi – và hãy cho bà ăn dầu tối đa. Bạn cần phải bù đắp những thiệt hại mà hóa 

trị và xạ trị gây ra trước tiên, sau đó sẽ mất chút thời gian, vì dầu sẽ phải làm việc vất vả 

hơn để hồi phục hư tổn của cơ thể. Thật giống như đưa chất giải độc mà còn cùng lúc 

tiêm chất độc vào cơ thể của bà vậy, tôi thấy hết sức vô lý. Trân trọng, Jindřich Bayer. 

“Bốn tuần trước, một phụ nữ bị Ung thư vú đã tiếp cận tôi và tôi đã giúp cho bà 

ấy thấy được hướng đi đúng đắn. Bà ấy có một khối u khá lớn (tôi nghĩ có nhiều hơn 

một khối u) và có thể cảm nhận được nó. 

Bà ấy bắt đầu sử dụng dầu được 3 tuần và khối u đã mềm đi rồi. Kết quả không tồi 

cho 3 tuần! Tôi cảm thấy được truyền thêm nhiều cảm hứng từ trường hợp này và tôi biết 

chắc rằng đây sẽ lại là một câu chuyện thành công nữa. Vì tình yêu thương.”– Corrie.  

“Bố tôi 89 tuổi và bị Ung thư da trên mặt. Tôi đã 3 lần đưa ông đến bệnh viện để cắt 

bớt khối u. Những vết thương hở khiến ông dễ bị nhiễm trùng, chưa kể đến chuyện đi 

lại từ nhà dưỡng lão cũng vất vả cho ông. Vài tuần trước tôi đã bắt đầu cho ông sử dụng 

dầu. Một số khối u có kích thước bằng ngón tay trẻ con cho đến bằng ngón cái của tôi. 

Mười một khối u đã được chữa trị và giờ còn lại bốn – cỡ bằng ngón tay trẻ con. Chúng 

chết đi và rụng xuống, da lành lại. Tôi rất sững sờ, các bác sỹ và y tá cũng vậy.”– Steve.  

“Xin được nói rằng tôi vô cùng hạnh phúc khi kết quả chụp phim lần thứ hai của 

bố chồng tôi đã cho thấy rằng ông đã khỏi bệnh, sau kết quả đầu tiên cho thấy những 

đốm trong phổi ông. Chúng tôi đã cho ông sử dụng dầu ngay khi phát hiện những 

đốm đầu tiên. Cần sa đã đi vào phổi của ông và làm sạch nó! Họ đã bảo ông cần trải 

qua hóa trị!!! Tôi cũng cho chú chó Pomeranian (chó phốc sóc Thái Lan) của tôi dùng 

dầu vì nó bị xẹp khí quản và bị bệnh tim bẩm sinh. Từ mùa hè, nó đã không dùng 

thuốc bác sỹ kê cho và nó hầu như không còn ho nữa (lần đầu tiên kể từ mùa hè, trong 

khi vẫn liên tục ho và nghẹn khi dùng thuốc do các bác sỹ kê). Nó tràn đầy năng lượng 

và khỏe mạnh hơn hẳn lúc trước.”– Karen. 

“Hút cần sa chữa khỏi cả Ung thư cổ tử cung! Tôi không có tiền để thanh toán các 

khoản trị liệu (dù chỉ một loại) và đã trải qua một năm không hề có bất cứ trợ giúp y 

tế nào… Nhưng tôi hút cần sa gần như mỗi ngày… rồi một năm sau khi xét nghiệm 
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thường niên, bác sỹ và các y tá đã hết sức kinh ngạc… họ không tìm thấy gì ngoài một 

vết sẹo mờ ở nơi lúc trước là Ung thư… giờ tôi hoàn toàn khỏi Ung thư rồi… nhờ có 

cần sa… không phải bác sỹ… không phải ”thuốc”… mà chính nhờ một  loại cây  tự 

nhiên – một loại thảo dược thuần khiết… tôi là một bằng chứng sống đây… Các bác 

sỹ nói đáng ra Ung thư của tôi phải ở mức 5 rồi vì không được điều trị… vậy mà nó 

đã biến mất… không cần giúp đỡ nào từ họ cả… họ kinh ngạc đến nỗi gửi tôi đến bệnh 

viện bang ở Little Rock (UAMS) để xét nghiệm thêm… và UAMS cũng chẳng tìm thấy 

gì khác ngoài một vết sẹo mờ… họ nói đó là một phép màu… tôi thì nghĩ đó là nhờ 

cần sa… hãy hợp pháp hóa nó đi được rồi đấy… hãy giúp người… chẳng phải đó 

TỪNG là ý nghĩa của Loài Người hay sao?”– Monica.  

“Tôi rất biết ơn David Triplett vì anh đã đăng đoạn phim của anh ấy… tôi rất thích 

đoạn phim đó và nó là một trong những câu chuyện đã khiến tôi quyết định thử dùng 

dầu cần sa để điều trị Ung thư da biểu mô tế bào đáy trên trán tôi… giờ bệnh đã hết 

rồi… Hãy luôn luôn lan truyền sự thật này!”– Dee.  

“Tôi đã sử dụng cần sa để chữa trị Ung thư biểu mô tế bào đáy trên đầu, gáy và mặt 

của mình. Thành Công! Đây là một loại Ung thư lý tưởng để nghiên cứu. Nó được thấy 

rõ bằng mắt thường và bất kì thay đổi nào diễn ra cũng rất dễ quan sát thấy. Tôi đã cố 

đầu tư vào lĩnh vực này tại Mỹ, nhưng cảnh sát sẽ bắt bất kì ai và có vẻ mọi người cũng 

sợ phát khiếp nếu phải liên quan đến cần sa. Không rõ các anh có làm được gì không?”– 

Joseph Siler (đăng lần đầu tại CANNABIS CURES CANCERS! (CẦN SA CHỮA UNG 

THƯ) – Nhóm Facebook có admin là Kane Slater, 7/1/2010) 

“Tôi có một khối sưng ở đùi, trước đây nó rất cứng, cỡ gần 2cm, giờ nó chỉ còn lại 

½ kích thước và đang mềm ra (bốn tuần).”– Katri.  

“Tôi mới được biết rằng mình đã khỏi hẳn Ung thư sau 5 tháng liên tục sử dụng 

dầu cần sa!!”– Mimi.  

Hỏi: JB, anh có thông tin gì về cách chữa trị loại u có tên là U nguyên bào mạch 

máu không? Tôi theo dõi các bài đăng của anh cũng như của những người khác. Tôi 

chưa bao giờ thâ ́y một cách điều trị nào kha ́c cho loại u bướu này ngoài cách phâ ̃u 

thuật cắt bỏ. Tôi có cả đống khối u loại này. Graeme.  

Đáp: Trực tiê ́p thì chưa, chu ́ng tôi chắc hẳn chưa có cơ hội trực tiê ́p điê ̀u trị cho 

mọi chứng bê ̣nh mà con người biê ́t đê ́n. Nhưng theo những gì đê ́n giờ đã đọc vê ̀ bê ̣nh 

này, tôi không thâ ́y có lí do gì dầu cần sa lại không giu ́p  ích được cả. Như tôi biết, 

người ta chỉ có thể chẩn đoán bệnh này bằng cách chụp cắt lớp và ai đã từng trải qua 

chụp cắt lớp cũng nên ăn 60g dầu sau đó. Và nếu ăn 60g dầu ấy trước phẫu thuật, tôi 

chắc chắn rằng trong hầu hết mọi trường hợp việc phẫu thuật là không cần thiết bởi 

vì khối u khi đó đã biến mất rồi. Vậy nếu tôi là bạn, chắc chắn tôi sẽ thử với dầu. Chúc 

bạn những điều tốt lành, JB. 

“Không bao giờ là quá muộn để chấp nhận thực tế rằng cần sa đơn thuần là một loại 

thuốc. Đồng thời, cũng không bao giờ quá muộn để sử dụng dầu cần sa như một loại 

thuốc, bất kể bạn mắc bệnh gì và bệnh nặng đến đâu. Khi sử dụng dầu cần sa, bệnh nhân 

sẽ có thêm cơ hội, nếu không thì dầu cần sa cũng đem lại cho bệnh nhân một cuộc sống 

có chất lượng tối đa cho đến giây phút sau cùng. Và như thế cũng đã là rất nhiều rồi.” JB 

“Khi các bệnh nhân đã trải qua hóa trị bắt đầu sử dụng dầu cần sa, điều đầu tiên 
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dầu phải làm là giải độc cho cơ thể. Vậy là đôi khi sẽ phải sử dụng mất 120‐150g dầu 

trước khi nó thực sự tấn công chính căn bệnh. Hóa trị thật sự không phải là một ý kiến 

hay, nhất là khi nó hoàn toàn không cần thiết, hãy xét đến việc hệ thống y tế đã biết đến 

cần sa như một phương cách điều trị Ung thư hơn chục năm mà xem.” JB 

Hỏi ‐ Các bệnh nhân Ung thư ‘giai đoạn cuối’: Các bạn sẽ cho bệnh nhân bắt đầu 

ngay từ liều 1g/ngày hay tăng liều dần trong khoảng một tuần? Có thể chia sẻ kinh 

nghiệm được không?  

Đáp: Không, chúng tôi luôn bắt đầu với liều thấp và hầu như hoàn toàn tuân theo 

những hướng dẫn. Tất nhiên, nếu bệnh nhân từ trước đã trải nghiệm với cần sa và biết 

rằng không có gì đáng phải sợ cả,  thì có  thể bắt đầu với những  liều  lượng cao hơn. 

Nhưng nếu không biết các bệnh nhân sẽ phản ứng ra sao với dầu, cộng thêm việc họ 

thường đã được điều trị với nhiều loại thuốc khác nhau, các bạn cần cẩn thận và kiểm 

tra huyết áp của bệnh nhân. Đề xuất chung là hãy tuân theo các hướng dẫn, đề xuất 

riêng tư hơn là hãy làm theo bản năng và đánh giá của bản thân mình và nếu bệnh nhân 

đã ”không còn gì để mất”, đừng lưỡng lự cho họ sử dụng dầu với liều cao khi cần (ví 

dụ như đau lưng trầm trọng,...). 1g dầu chất lượng tốt có thể khiến bệnh nhân chưa từng 

sử dụng rơi vào trạng thái say thuốc. Đôi khi trạng thái hôn mê do cần sa đem lại này 

cũng có lợi và tôi chắc chắn rằng sớm muộn nó sẽ được dùng như một chất gây mê trước 

phẫu thuật, nhưng ngay bây giờ chúng ta chỉ muốn bệnh nhân được thấy thoải mái hết 

sức có thể trong khả năng. Tôi hi vọng mình đã giải thích rõ ràng. Hãy tìm thêm thông 

tin trong cuốn sách của Rick. Trân trọng.”– JB. 

“Corrie, bạn tôi. Chị đã giúp cho tôi trong trường hợp của ***. Tôi đã cho anh ấy 

sử dụng thuốc (dầu cần sa) để chữa trị khối u thần kinh nội tiết tụy. Anh ấy đã dùng 

thuốc được một tháng và khối u đang bắt đầu thu nhỏ. Lúc trước nó lớn đến nỗi trồi 

lên trong bụng anh ấy, nhưng giờ thì nó đã giảm kích thước nên anh ấy có thể ăn uống 

được và bác sỹ của anh ấy nói rằng chưa bao giờ thấy một khối u teo nhỏ nhanh đến 

thế. Điều này khiến ông ấy phải sững sờ và rồi các xét nghiệm máu đều cho kết quả 

bình thường. Vậy là lại thêm một người nữa đang được chữa khỏi bệnh. Thật tuyệt 

vời. Chị thật tuyệt vời và Chúa thật vĩ đại.” 

“Tôi có một người bạn bị Ung thư não còn tôi bị bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mãn 

tính. Dầu đang có tác dụng cho cả hai chúng tôi!!! Bạn tôi chính là bằng chứng trực tiếp 

để tôi thấy được rằng loại dầu này là một phép màu… Lúc trước tôi có nghi ngờ nhưng 

bây giờ thì hết rồi! Hãy sử dụng dầu, nó thật sự hiệu nghiệm!”– Tyler.  

“Năm ngoái, một người bạn của mẹ tôi nhờ tôi chế một lượng dầu cần sa đủ dùng 

cho 6 tháng để bác ấy điều trị cho mẹ mình. Bà cụ bị Ung thư ở cổ. Tôi đã điều chế dầu 

theo hướng dẫn  trên kênh Youtube, sau  đó gửi dầu  đến Nga qua đường bưu điện. 

Lượng dầu cho 6 tháng đầu tiên đó đã đem lại những kết quả tuyệt vời. Sau đó bác ấy 

lại nhờ và tôi gửi tiếp một mẻ dầu cho 6 tháng nữa. Đến nay, sau 14 tháng, bà ấy đang 

rất khỏe mạnh. Ông đang làm được một việc rất tuyệt vời, Rick. Cảm ơn ông.”– Gareth. 

“Xin chào, tên cháu là Alysa Erwin và cháu 16 tuổi. Năm 2011, cháu bị chẩn đoán U 

não tế bào hình sao giai đoạn III. Gia đình và cháu đã quyết định sử dụng tinh dầu cần sa 

cô đặc. Đại học Michigan nói rằng cháu khó có khả năng sống thêm vài năm nữa và Ung 

thư này không phẫu thuật được bởi vì nó phát triển theo mẫu hình nhện. Tháng Một vừa 
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rồi, cháu đi chụp cộng hưởng từ định kì ở Đại học Michigan. Mọi khối u đã biến mất.” 

“Tôi đã bị chẩn đoán Ung thư một  lần nữa. Đây  là  lần thứ ba. Ung thư vú giai 

đoạn IV, di căn qua gan và xương. 

Câu chuyện về Ung thư của tôi bắt đầu từ gần 7 năm về trước, tôi là một trong 

những người may mắn sống sót sau những đợt hóa trị mà tôi đã bắt cơ thể mình phải 

chịu đựng, chưa kể đến xạ trị nữa. Chẩn đoán lần thứ ba này đã khiến tôi tin rằng cuộc 

sống của mình thế là hết, bởi vì ai mà sống sót nổi sau khi lại bị chẩn đoán ra kết quả 

như vậy được chứ??  

Vậy là tôi quay sang tìm kiếm những phép màu và tôi đã tìm thấy Rick Simpson. 

Lúc đó tôi đã không thể tin tưởng rằng những điều ông ấy nói đến là sự thật và tôi tìm 

kiếm thêm nhiều thông tin, chứng cứ thuyết phục hơn. Tôi bắt đầu liên hệ với những 

người ở Michigan và được biết thêm về RSO hay dầu cần sa và về kết quả đạt được 

bởi những người  đã  trải qua bệnh  trạng giống như  tôi – kết quả họ đều  sống  sót, 

thuyên giảm và được chữa khỏi bệnh!!  

Đến thời điểm này, tôi nhận thấy mình không còn gì để mất nữa, vậy là tôi liên hệ với 

mọi người để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi bắt đầu ăn dầu cần sa, tăng dần liều lượng đến 

01g/ngày. Chuyện nghỉ ngơi chiếm một phần lớn trong ngày và đó cũng chính là điều mà 

cơ thể đang chống chọi với bệnh tật của tôi cần đến. Tác dụng phụ duy nhất tôi trải qua 

là số lượng và chất lượng tuyệt vời của những giấc ngủ mà tôi có được. Điều đó, cộng 

thêm sự điều chỉnh huyết áp và cơn đau của tôi giờ đã được kiểm soát, giảm bớt.  

Chưa đầy một năm trước, tôi bị chẩn đoán Ung thư gan và xương giai đoạn IV với 

vô số những khối u (có quá nhiều nên họ cũng không đếm xuể), họ bảo tôi nên thu 

xếp chuyện hậu sự (điều này vẫn khiến tôi thấy ngẩn ngơ đến tuyệt vọng). Quay lại 

thời điểm hiện tại, chỉ trong gang tấc nữa là tôi sẽ hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh quái 

ác đó. Kết quả chụp cắt lớp phát xạ (PET) tuần trước là âm tính… Âm tính đấy! Trước 

đây tôi chưa từng có được một kết quả như vậy. Điều đó có nghĩa là không có Ung 

thư. Lý do duy nhất tôi chưa hoàn toàn khỏi bệnh là vì còn có vài bóng mờ trên xương 

trong kết quả chụp cắt lớp (CT), nhưng tôi vẫn đang tiếp tục cách điều trị của mình và 

những bóng mờ ấy cũng sẽ sớm biến mất thôi. Đây không khác gì một phép màu cả, 

từ vô số những khối u trở thành vài bóng mờ thậm chí còn không hiển thị trong kết 

quả chụp PET. Người ta có thể bảo hãy cẩn thận khi nói rằng ”đã được chữa khỏi”, 

nhưng sự thật là như vậy mà. Tôi vẫn ở đây, mỗi ngày tôi lại khỏe mạnh hơn và đó 

chính là nhờ John. Anh đã đón nhận tôi khi tôi tìm đến và nhờ anh giúp đỡ. Anh và 

nhóm của anh đã dành thời gian ngồi cùng tôi để đảm bảo rằng tôi đã hiểu về tính 

nghiêm túc của loại thuốc này (dầu cần sa) và về trách nhiệm của mỗi người để đạt 

được thành công trong điều trị. Đối với tôi và cả với các bạn, đây quả thực là vấn đề 

giữa sự sống và cái chết. Tôi hi vọng mọi người đều nghiêm túc về chuyện này như 

vậy! Chúng ta sẽ trông cậy vào phương thuốc này đến trọn đời.  

Câu  lạc bộ cần sa Michigan  (Michigan Cannabis Club) đã chăm  lo cho  tôi cả về 

những nhu cầu y tế lẫn kiến thức. Đây là một nhóm nghiêm túc và họ cần được sự ủng 

hộ nghiêm túc. Chúa phù hộ anh, John Roberts, những hi sinh của anh đã giúp tôi sống 

sót. Xin hãy giúp họ, để họ có thể tiếp tục giúp đỡ nhiều người khác nữa. Cảm ơn!!” 

‐‐Phần cập nhật này được đăng từ vài tháng trước và giờ cô ấy đã khỏi bệnh hoàn 
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toàn. Dự án Ung thư Michigan (Michigan Cancerproject). 

“Tôi là một người đàn ông 68 tuổi, đã có một cuộc sống mà tôi cho là bình thường 

và lành mạnh. Tôi không có bệnh gì đáng kể, duy trì lịch khám sức khỏe định kì và tiêm 

ngừa cúm hàng năm. Các chức năng cơ thể của tôi đều tốt và mọi thứ dường như đều 

ổn cả, cho đến một buổi sáng tôi thức dậy và bị đau bụng dữ dội.  

Nghĩ rằng đó là đau ruột thừa hoặc thoát vị, vợ tôi gọi ngay xe cấp cứu đưa tôi 

đến bệnh viện. Hai tiếng sau vào ngày 15/8/2012, tôi được phẫu thuật và một khối u 

lớn ở ruột kết cùng 14 bướu bạch huyết được cắt bỏ. Một tuần sau, vết thương trong 

nội tạng tôi bị vỡ và tôi bị nhiễm độc, do đó phải trải qua cuộc phẫu thuật lần thứ hai. 

Cảm thấy khỏe hơn sau 4 ngày tiếp theo, tôi đã đứng dậy được và từ từ khôi phục vận 

động. Thế rồi tôi bị xuất huyết và lại phải trải qua phẫu thuật lần thứ ba, kèm theo một 

cơn đau tim nhẹ 03 ngày sau.  

Ít lâu sau – sau 33 ngày tại phòng điều trị tích cực – tôi được xuất viện và phải 

mang một túi hậu môn nhân tạo. Cái túi đi theo tôi trong tám tháng và một cuộc phẫu 

thuật ruột kết được thực hiện mà không có phức tạp gì. Bác sỹ phẫu thuật nói rằng 

Ung thư chưa lan quá những bướu ấy.  

Mặc dù vậy, họ vẫn đưa tôi đến Viện Ung thư và đề xuất hóa trị và xạ trị như những 

bước ”trị liệu tiếp theo.” Họ bảo đó là quy trình tiêu chuẩn. Còn tôi thì bảo đó là trò nhảm 

nhí! Cơ thể tôi sẽ không phải chịu đựng thêm chất phóng xạ hay chất độc từ hóa trị và xạ 

trị gì nữa. Bác sỹ tại Viện Ung thư không bàn cãi và đề ra chương trình ”trị liệu tiếp theo” 

cứ 3 tháng một lần mỗi năm, kèm theo đó là chụp cắt lớp và xét nghiệm máu... 

Tôi tìm kiếm nguồn nguyên liệu được Rick Simpson đề xuất và tự điều chế ra RSO. 

Tuân theo mọi hướng dẫn của quy trình chiết xuất và sử dụng naphtha làm dung môi, 

tôi đã thu được dầu cần sa trong những ống xi‐lanh và bắt đầu ăn dầu 2 lần/ngày, mỗi 

lần với một lượng rất nhỏ.  

Tôi hoàn tất chương trình trị liệu tiếp theo lần thứ tư tại Viện Ung thư và họ thông 

báo rằng kết quả chụp cắt lớp không thể hiện bất kì điều gì về sự hiện diện của Ung thư. 

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy mức CEA là 1,4, nhưng kệ chứ ‐ ai mà chẳng có một vài 

tế bào Ung thư trong cơ thể. Người ta xem mức 5 trở lên mới đáng lo ngại. Hiện giờ tôi 

đang chuẩn bị làm một mẻ nữa và sẽ ăn dầu mỗi ngày như một biện pháp phòng ngừa.  

Với bất kì ai hiện đang mắc Ung thư, tôi khuyến nghị các bạn cũng làm như vậy. 

Chúng ta chẳng có gì để mất, nhưng nếu được thì sẽ được mọi thứ.”– Gerry.  

“Liệu có quá muộn để cứu một người bị Ung  thư giai đoạn  IV, chỉ còn da bọc 

xương và hầu như không thể đi nổi do không còn sức lực?”– Tumble.  

“Không bao giờ là quá muộn cả. Đã có nhiều phép màu diễn ra khi sử dụng loại dầu 

này. Dù nếu không cứu được họ, ít nhất nó cũng làm giảm nhẹ bớt những khổ sở họ phải 

chịu đựng mà không gây những phản ứng phụ nặng nề từ các loại dược phẩm Tây y. 

Xin nhớ rằng nếu bắt đầu với liều lượng lớn, bệnh nhân sẽ ngủ được rất nhiều cho đến 

khi cơ thể họ quen với liều lượng ấy. Dầu có tác dụng rất mạnh.”– Nick.  

“Tôi là một chiến binh đã chiến đấu hai lần với Ung thư vú. Tôi muốn được là một 

bằng chứng sống cho khả năng cứu mạng người của loại dầu này.”– Michelle.  

“Tôi cũng vậy, đã khỏi Ung thư tuyến giáp rồi!!”– Michelle.  
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“Dawn: Muốn nói gì về tôi thì tùy, cứ việc hủy kết bạn và phán xét tôi đi… Tranh 

luận của bạn vô giá trị! Đây sẽ là lần chiếu chụp cuối cùng của mẹ tôi!!! Cần Sa Tiêu 

Diệt Ung thư!”   

Stacy: Mẹ bạn ở giai đoạn mấy? Tôi biết bạn đã đăng chuyện này một lần trước 

đây, nhưng tôi quên mất. Đó quả là một thông báo rất hay!! 

Dawn: Stacy, đó là Ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn III. Năm khối u di căn tới hệ 

bạch huyết thượng. 

Debbie: Thật phi thường! Tôi chưa từng nghe có ai chữa khỏi Ung thư phổi tế bào 

nhỏ cả, kể cả với mọi phương pháp chính quy. Thật tuyệt vời! Bạn đã không chỉ cứu 

được mẹ mình thôi đâu, mà điều này sẽ cứu được nhiều người khác nữa, bởi vì đó 

chính là bằng chứng hùng hồn rằng cần sa có tác dụng. Cảm ơn rất nhiều vì đã chia sẻ 

thông tin này! 

Dawn: Debbie, mẹ tôi đã điều trị đủ cách: dầu cần sa, hóa trị, xạ trị, nhưng bà đã 

khỏi bệnh  trước khi hoàn  thành hóa/xạ  trị vậy nên bà  từ chối  tiếp  tục điều trị  theo 

những phương pháp ấy mà chỉ sử dụng dầu cần sa thôi… Mẹ tôi vẫn dùng dầu và sẽ 

còn dùng dầu đến hết đời! 

Steve: nói rằng ‘điều này rất tương ứng với những thay đổi hậu xạ trị’. Bà có trải 

qua xạ trị không? 

Dawn: Steve, có, nhưng bà đã không hoàn tất nó… Bác sỹ hết sức sửng sốt!” 

“Bệnh Nhân: Linda V., Ngày Khám: 16/11/2013, Thủ Tục: Thực hiện chụp CT có 

chất cản quang A trên vùng ngực... Đưa ra so sánh với kết quả chụp CT ngực lần trước 

vào ngày 8/7/2013. 

Dấu Hiệu: Bệnh nhân nữ, 64 tuổi có tiền sử Ung thư phổi...  

Phát Hiện: Có gia tăng thay đổi kẽ và độ dày các vách liên tiểu thùy…có cải thiện 

so với lần xét nghiệm trước... Không xác định có bướu mô mềm trung thất rõ ràng hoặc 

viêm trung thất. Không có bằng chứng rõ ràng về sưng hạch bạch huyết nách hoặc sưng 

hạch bạch huyết cuống phổi. Ngoài những thay đổi hậu xạ trị trong mặt giữa thùy trên 

bên phải, không xác định có thêm các vết mờ nhu mô phổi hoặc các nốt phổi khả nghi. 

Khí quản và cuống phổi chính rõ ràng. Không có dịch màng phổi. Kích thước tim bình 

thường. Không có dịch ngoài màng  tim. Những phần  thấy được ở bụng  trên không 

đáng kể. Không có tổn thương xâm lấn cục bộ hoặc tổn thương xương xơ cứng.  

Ấn Tượng: Những thay đổi tích cực hậu xạ trị trong rốn phổi phải và mặt giữa 

thùy trên bên phải. Không có bằng chứng rõ ràng về tái phát hoặc dư bệnh.” 

“Dầu đảo ngược mọi tổn hại do xạ trị và chữa lành hơn cả mong đợi... Cần sa y tế đã 

cứu sống tôi và giúp tôi tránh xa 5 dược phẩm. Tôi đã mất quả thận phải trong hóa trị và 

những chỗ đau trên da bắt đầu bị co giật…và chỉ trong ít phút sau khi sử dụng một lượng 

tinh dầu cần sa từ trong số cồn thuốc tôi điều chế ra, cơn co giật biến mất và không tái 

phát  sau nhiều  tháng… Thật  tuyệt vời và không chỉ có vậy. Dầu còn  đảo ngược  tổn 

thương thần kinh trong mắt tôi do hóa trị gây ra mà tôi bị chẩn đoán glôcôm bị chẩn đoán 

từ trước đó. Và ở lần khám bệnh cuối cùng cách đây sáu tháng, không còn chút dấu hiệu 

nào của bệnh glôcôm nữa, thị lực của tôi cũng tốt lên khi tôi sử dụng dầu...”– Teresa. 

“Dì tôi mắc u nguyên bào thần kinh đệm giai đoạn IV, đã chuyển biến từ ngồi xe lăn 
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đến có thể đi lại chỉ sau ba liều dầu cần ca! Nửa trái cơ thể của dì đã bị liệt hơn một tháng. 

Nhưng giờ chức năng cơ thể đã khôi phục hoàn toàn. Thật hào hứng quá!”– Nicolette. 

“Tôi đã làm việc tại một hợp tác xã trong nhiều năm. Tôi bị Ung thư da ở cánh tay 

trái do thói quen gác tay lên cửa trong lúc lái xe. Tôi biết khó có ai tin được tôi, nhưng tôi 

đã bắt đầu bôi RSO mỗi ngày lên vùng bị bệnh và tôi thề rằng nó đã biến mất rồi. Chỉ 

mất vài tháng thế rồi căn bệnh kéo dài hàng năm trời đã thật sự biến mất.”– Randy.  

“Điều này đã thay đổi cuộc đời tôi sau khi tôi bị chẩn đoán bệnh bạch cầu nguyên 

bào tủy mãn tính gần một năm trước: Tôi đã xem bộ phim Run From the Cure nói về cách 

dầu cần sa chữa lành những bệnh nhân Ung thư giai đoạn cuối. Đây, tôi chính là một 

bằng chứng sống rằng dầu cần sa có tác dụng. Nó đã thay đổi các mức độ Ung thư của 

tôi. Chưa khỏi hẳn, nhưng hi vọng một ngày gần đây tôi sẽ có thể nói rằng mình là một 

người sống sót, để cho những ai chưa từng thật sự đặt mình vào địa vị một bệnh nhân 

Ung thư sẽ phải ngừng công kích những gì họ hoàn toàn không hiểu biết.”– Denise.  

“Tôi tin tưởng (vào tác dụng của dầu cần sa). Bạn tôi đã bị chẩn đoán ba loại Ung 

thư. Họ bảo anh chỉ còn sống được thêm 3 tuần. Giờ đây, sau 2 năm, trên cơ thể anh chỉ 

còn 1 loại Ung thư và vẫn sống ổn.”– Sandra.  

“Anh trai tôi bị Ung thư dạ dày và Ung thư hạch bạch huyết, di căn đến cột sống. 

Loại thuốc họ cho anh sử dụng khiến anh thức suốt đêm ngày và hàng tuần lễ anh đã 

không thể ăn hay ngủ được. Chỉ với 1g dầu cần sa dưới dạng thuốc viên nhộng, anh đã 

ngủ được suốt 18 giờ và ăn uống thoải mái. Sau một tuần, anh đã khỏi đến 78% Ung thư.  

Bác sỹ rất sững sờ. Chúng tôi không cho bác sỹ biết bởi vì ông ở một tiểu bang 

chưa hợp pháp hóa cần sa y tế. Cần sa đã cứu sống được anh tôi và cả gia đình chúng 

tôi. Bây giờ sau một năm, anh tôi đã đánh bại Ung thư hạch bạch huyết! Không ai có 

thể làm được điều đó mà không nhờ đến cần sa.”– Errl.  

“Hiện nay tôi bị Ung thư giai đoạn IV. Tôi đã trải qua phẫu thuật cắt gan và hóa 

trị folfox. Tôi đã sử dụng dầu cần sa và chất chỉ điểm khối u đã giảm từ 1.200 xuống 

3. Toàn bộ nhóm điều trị đều nói: Không còn dấu hiệu bệnh.”– Jim.  

“Tôi đã loại bỏ được 5 trong số những khối u nhờ sử dụng dầu cần sa. Thật thú vị 

khi nhìn mặt bác sỹ lúc ông không thể tìm được 5 khối u đó nữa… chúng đi đâu mất 

rồi? Chẳng quan trọng nữa! Cảm ơn dầu cần sa.”– Kelly. 

“Dạo trước, tôi có một lượng dầu cần sa lớn. Tôi thường sử dụng 1 giọt dầu mỗi 

ngày. Người đưa dầu cho tôi cần lấy lại. Thế rồi anh đưa chỗ dầu đó cho một phụ nữ 

đang chết mòn vì Ung thư. Khi đó bà ấy không thể ăn uống gì cả, thậm chí gần như 

không còn sống nổi. Bà chỉ nặng chưa đầy 30kg. Bạn tôi đã đưa dầu cho bà. Thế rồi bà 

bắt đầu ăn uống được, tiếp tục cuộc chiến đấu… và đã thành công. Tôi là một người 

tin tưởng mạnh mẽ vào khả năng chữa trị của cần sa.”– Tara.  

“Hôm nay tôi nhận được tin từ một người đã được tôi tặng một lượng lớn dầu. 

Anh ấy đã bị một khối u ác tính (Ung thư) trong họng, phải ăn hoàn toàn bằng ống 

xông từ đầu tháng 4/2013. Vợ anh ấy gọi điện và không ngừng khóc. Sau 4 tuần sử 

dụng dầu 2 lần/ngày, khối u đã biến mất… Hoàn toàn biến mất… Anh ấy đã ăn được 

thức ăn bình thường. Không hề có thêm cách trị liệu hay thuốc mới gì cả. Chỉ có RSO. 

Hãy chia sẻ kiến thức này và cứu người.”– Jared. 

“Dean: Dì tôi điều trị bằng hóa trị. Vẫn kết quả đó: Tử vong.  



Biên dịch bởi nhóm Việt Growers                                        Trang 104 

Stephen: Xin chia buồn với mất mát của anh. Tôi đã chứng kiến dầu cần sa chữa 

khỏi Ung thư da cho mẹ đỡ đầu của tôi. Tôi nghĩ anh vẫn phải điều trị từ sớm. Tôi tin 

chắc rằng cần sa sẽ giúp ích được.” 

“Tôi mới nhận được tin rằng bệnh nhân 16 tuổi mắc Ung thư hạch không Hodgkins 

đã khỏi bệnh! Các khối u đã biến mất, kết quả xét nghiệm bình thường.”– Janet. 

“Vừa nhận cuộc gọi từ một bệnh nhân Ung thư ruột giai đoạn cuối. Đến nay cô ấy 

đã điều trị với RSO được vài tháng. Bác sỹ nói rằng cô chỉ còn sống được vài tháng. 

Jindřich Bayer, tôi rất vui mừng khi thông báo rằng cuối cùng bác sỹ đã tặng cho cô ấy 

một món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất. Ông nói với cô ấy: ‘Tôi không tìm thấy được 

dấu hiệu Ung thư nữa, chắc cô sẽ sống đấy!!!’ Đó đúng là một món quà Giáng sinh! 

Cảm ơn Đức Jesus!!!! Đừng bao giờ nói không bao giờ...”– Raymond.  

“Tôi có hai người bệnh đã khỏi Ung thư nhờ sử dụng loại dầu RSO nổi tiếng! Một 

người đã bị Ung thư phổi và được bảo rằng chỉ còn sống được thêm 6 tháng. Đến nay, 

sau 7 năm, anh vẫn sống. Người còn lại đã trải qua hai loại Ung thư, lần sau này là 

Ung thư buồng trứng. Tôi vui mừng khi có thể nói rằng từ 2 tuần trước, cô không còn 

bị Ung thư nữa. Cả hai lần cô đều dùng dầu cần sa!!”– Vicki‐Jane. 

“Đến nay tôi đã theo dõi trang của Rick được một năm, kể từ khi mẹ tôi bị chẩn 

đoán Ung thư phổi tế bào nhỏ. Bà bị chẩn đoán từ tháng Ba năm ngoái và ít lâu sau thì 

bắt đầu hóa trị. Bà đã phải chịu đựng hóa trị và chiếu xạ vùng ngực suốt mùa hè và đã 

rất ốm yếu do tia xạ làm bỏng họng nên không thể ăn/nuốt. Bà phải nằm viện gần 2 

tháng. Sau đó bà được chiếu xạ não (để phòng ngừa – thế cơ đấy!!). Trong suốt thời 

gian đó, chúng tôi đã dành nhiều tâm sức để tìm hiểu và bắt đầu thu xếp để tự điều 

chế dầu cần sa từ đầu đến cuối. Chúng tôi đã thành công. Thật tuyệt vời!  

Vậy là sau 2 ngày đầu tiên chiếu xạ não, mẹ tôi trở nên rất ốm yếu, thế nên chúng tôi 

quyết định rằng bà sẽ bắt đầu sử dụng dầu (tháng Mười). Ngay sau liều dầu đầu tiên, 

mẹ tôi không bao giờ còn e ngại gì nữa!!! Bà đã qua được những đợt chiếu xạ não còn lại 

và khiến các bác sỹ phải sửng sốt bởi vì bà không hề bị đau nửa đầu, hay nôn mửa dữ 

dội, hay mất trí nhớ... Mẹ tôi đã vượt qua xạ trị một cách ngoạn mục!  

Sau lần khám bệnh tháng Mười, kết quả cho thấy một sự thuyên giảm lớn ở khối 

u phổi nhưng nó vẫn còn đó. Họ muốn mẹ tôi tái khám vào tháng Một để quyết định 

những bước tiếp theo. Vậy là suốt tháng Mười một và Mười hai, chúng tôi tiếp tục cho 

bà dùng dầu và không cần cách điều trị nào khác. Dạo Giáng sinh, việc điều trị gặp 

chút trở ngại, mẹ tôi đã rất chán nản và bị nôn suốt 2 tuần. Nhưng chúng tôi cũng đã 

giúp cho mẹ tôi ăn được trở lại với các món sinh tố rau xanh và cỏ mạch, bà đã khỏe 

lên và trông rất hồng hào. Buổi tái khám trọng đại sau lần chiếu chụp gần đây nhất 

diễn ra hôm qua và kết quả là… Mẹ tôi đã khỏi Ung thư rồi!!! Nó đã biến mất!!! Thật 

tuyệt vời làm sao!!!”– qua Janet.  

“Khoảng 6 tháng trước, mẹ tôi bị chẩn đoán Ung thư giai đoạn cuối, di căn hắc tố 

với 6 khối u trong cả hai lá phổi. Các bác sỹ bảo rằng hóa trị và xạ trị sẽ chẳng làm được 

gì. Họ có một cách điều trị mới, đã đem lại thành công trong việc ngăn chặn các khối u 

phát triển và có thể nó sẽ kéo dài sự sống của mẹ tôi được thêm vài năm. Chúng tôi đã 

bắt đầu cách điều trị này và những phản ứng phụ thật kinh khủng nên chúng tôi cũng 

ngừng điều trị. Khoảng một tuần sau, một người bạn của tôi có nhắc đến tài liệu của 
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ông trên kênh Youtube, đó chính là bộ phim Run From the Cure.  

Sau khi xem xong bộ phim, tôi quyết định rằng nếu dùng thử thì cũng có hại gì đâu 

chứ! Nếu nó không có tác dụng thì dù sao mẹ tôi cũng sẽ chết. Tóm lại, đến nay mẹ tôi 

đã ăn dầu được 2 tháng. Hai ngày trước, kết quả chụp phim cho thấy 5/6 khối u đã biến 

mất hoàn toàn, khối u còn lại chỉ còn một nửa kích thước so với lúc trước. Tôi không thể 

tìm được lời nào để diễn tả sự biết ơn của tôi đối với những thông tin của ông và vì ông 

đã cứu sống mẹ tôi. Thật khủng khiếp khi nghĩ đến chuyện tất cả những người bệnh và 

kể cả trẻ con đang phải đau đớn và chết mòn trong khi một loài cây giản đơn có thể 

hoàn toàn thay đổi được điều đó. Giờ tôi đã quyết tâm truyền đi sự thật này và có thể 

sẽ tự trồng cần sa để điều chế dầu cho những ai cần đến nó. Xin cảm ơn một lần nữa, 

xin chúc mọi điều may mắn đến với ông trong tương lai.”– qua Janet. 

“Ung thư buồng trứng, khối u 14cm, còn sống được thêm 90 ngày, bệnh lan đến 

dạ dày…ăn 90g dầu trong 38 ngày. Không còn Ung thư. Có đủ mọi tài liệu chứng thực, 

vậy nhưng vẫn có người không tin! Cầu Chúa ban phúc cho ông, Thánh Simpson, vì 

đã giúp chúng tôi cứu được mẹ!!!”– Larry. 

“Mọi người ơi, tôi có một tin khá tuyệt đây. Một người trong nhóm của tôi ở miền 

Đông đã cung cấp một… đúng một ống dầu cho người bạn có một khối u rất lớn bao 

quanh động mạch cảnh. Người này đã phớt lờ khối u, nuôi tóc dài để che kín nó, trong lúc 

nó mỗi ngày một lớn thêm. Anh trai bệnh nhân này – một bác sỹ – đã hết sức bối rối, không 

biết phải làm gì khi em mình từ chối xạ trị và hóa trị. Không thể phớt lờ khối u thêm nữa, 

hai ngày trước họ đã đưa bệnh nhân này đến phòng phẫu thuật, tính rằng sẽ phải thực 

hiện một cuộc phẫu thuật lớn đây. Mấy chuyên gia/bác sỹ phẫu thuật đã tham dự bởi vì 

cuộc phẫu thuật này sẽ phức tạp, kéo dài và hết sức nguy hiểm. Họ tính sẽ cố cắt bỏ khối 

u được càng nhiều càng tốt và sẽ phải lấy một mạch máu ở chân để cấy ghép vào cổ bệnh 

nhân. Họ cắt mở vùng cổ ấy của anh ta ra và lạ chưa…khối u đã hoàn toàn kết nang và 

tách khỏi động mạch cảnh. Quả là họ chỉ phải đưa dụng cụ vào và kéo nó ra thôi! Các bác 

sỹ chết lặng vì kinh ngạc và họ muốn có được báo cáo chi tiết về mọi điều anh ta đã làm. 

Có gì nhiều đâu, mọi người. Chỉ là đồ ăn dạng lỏng và chỉ một ống dầu thôi.”– Corrie.  

“Dầu cần sa thật tuyệt!! Một người bạn của tôi bị u nang buồng trứng… Cô ấy đã 

phẫu thuật để cắt bỏ khối u và 1 tháng sau cô ấy tái khám và phát hiện vẫn còn khối u 

nữa! Một tháng trôi qua và khối u đã tăng gấp đôi kích thước. Họ bảo nếu bệnh tái 

phát trở lại, họ sẽ tiến hành phẫu thuật cấp cứu! Chồng cô ấy đã làm ra ít dầu cần sa… 

cô sử dụng dầu được 3 tuần… Thế rồi trong lần siêu âm tiếp theo, cô ấy đã phải sửng 

sốt khi khối u đã gần như biến mất!!!”– Jolie. 

“Ngày này cách đây một năm, có một người rất thân thiết với tôi đã kể với tôi rằng 

anh bị Ung  thư giai đoạn cuối. Họ bảo rằng anh chỉ sống  thêm được 8  tháng nữa. 

Trong vòng 5 ngày, tôi đã đưa cho anh một ít dầu cần sa để ăn với liều lượng bằng ½ 

hạt gạo/lần. Chỉ trong 6 tuần, khối u đã giảm kích thước và không hề có dấu hiệu nó 

sẽ lan rộng như họ đã nói. Tôi rất mừng khi có thể nói rằng khối u lúc trước to bằng 

quả bưởi giờ chỉ còn bằng hạt dẻ.  

Dầu cần sa đã cứu sống anh ấy. Anh ấy sẽ tiếp tục ăn dầu cho đến khi nó hoàn toàn 

biến mất. Nó không chỉ chữa khỏi Ung thư giai đoạn cuối cho anh mà còn có tác động 

rất tốt đến sức khỏe của anh nữa. Anh ấy đã ở trong tình trạng tiền tiểu đường và béo 
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phì, bây giờ anh ấy đã giảm cân xuống mức lý tưởng và hạnh phúc hơn bao giờ hết!  

Tôi khuyến khích mọi người tìm hiểu thêm liệu pháp dầu cần sa. Hãy xem bộ phim 

RUN FROM THE CURE của Rick Simpson trên kênh Youtube... Việc này có thể sẽ cứu 

sống bạn hay một ai đó mà bạn biết. Hãy trao cho họ món quà sự sống!”– Jose.  

Ghi chú: Bạn có thể xem bộ film này với phụ đề tiếng Việt, có tựa đề là TỰ CỨU LẤY MÌNH 

trên trang web cannabisvietnam.org hoặc trên kênh Youtube 

37. BẰNG CHỨNG 

“Dầu cần sa RSO có đầy đủ cơ sở khoa học nếu các bạn tìm đọc các tài liệu khoa 

họcʺ Robert Melamede, aka Dr. Bob  

“Sự ức chế đường sống của tế bào dẫn đến sự thủy phân khử phosphate đối với loại 

protein xấu, và chuyển protein Bcl‐2 vào trong ty thể, kéo theo đó là cơ chế gây chết tế 

bào.” Ummmm, xin giải thích hộ tôi một cách đơn giản, đươc không???” Chance 

‐‐Điều đó có nghĩa là: “Cần sa tiêu diệt các tế bào Ung thư” Chance ạ. JB 

Hỏi: Có lý do nào tôi tin các bác sỹ sẽ ủng hộ sự khẳng định rằng cần sa chữa khỏi 

Ung thư? 

Đáp: Chà, lý do là bởi thật sự cần sa có thể chữa khỏi Ung thư, và chỉ có vậy thôi. 

THC tạo ra cơ chế gây chết tế bào đối với mọi loại Ung thư. Vì sao ư? Bởi vì, loại dầu 

đã được khử carboxyl (CO2) này bằng cách này hay cách khác xâm nhập vào tất cả các 

tế  bào  trong  cơ  thể  nếu  nó  được  hấp  thu  theo  đúng  lượng  nhất  định. Hệ  thống 

endocannabinoid điều chỉnh hệ miễn dịch, vậy nên khi ta khiến cho hệ miễn dịch hoạt 

động tốt, nó cũng sẽ chống lại được cả Ung thư nữa. Chẳng có gì để nói mấy cả, thật 

vậy, điều này đơn giản đến khó tin nổi. 

Dù sao dầu cần sa chất lượng cao chiết xuất đúng cách cũng là cơ hội tốt nhất cho 

bệnh nhân (có thể cũng cần cả đến phẫu thuật trong một số ít những ca bệnh đe dọa trực 

tiếp tính mạng). Và nếu các bạn biết đến một cách chữa trị nào an toàn, hiệu quả, và đem 

lại sự vui vẻ hơn, hãy cho chúng tôi biết. Không có đâu. 

Hãy xem Mechoulam và Pacher nói gì: “Tổn thương mô/viêm kích hoạt sự gia tăng 

nhanh chóng trong các mức độ endocannabinoid cục bộ, từ đó điều chỉnh những phản 

ứng tín hiệu trong hệ miễn dịch và các tế bào khác điều chỉnh đúng chức năng thiết yếu 

của chúng. Những thay đổi trong các mức endocannabinoid và/hoặc các biểu hiện thụ thể 

CB2 đã được ghi nhận trong hầu hết mọi bệnh tật ở người, từ các bệnh về tim mạch, tiêu 

hóa, gan, thận, thoái hóa thần kinh, tâm thần, xương, da, hệ tự miễn, các rối loạn về phổi 

cho đến chứng đau và Ung thư, và sự điều chỉnh hoạt động thụ thể CB2 có tiềm năng vô 

cùng to lớn trong các bệnh lý này.” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21295074 

Và làm thế nào ta thực hiện được toàn bộ điều này? Nhờ đến dầu. Ta cân bằng các 

mức endocannabinoid hoặc đặt chúng vào tình trạng quá tải, khi cần thiết. Các bạn có 

thể ăn, bôi, hóa hơi và dùng dầu làm thuốc đạn. Trong những cách này, các bạn sẽ 

chọn được ra một cách để cứu giúp mọi bệnh nhân trên hành tinh này. Sau này, các 

bác sỹ sẽ tiêm thẳng dầu vào những khối u và khiến chúng teo nhỏ trong thời gian 

ngắn kỉ lục (không khuyến khích tự thực hiện tại nhà). 

Và tại sao tôi đã đề cập đến các loại Ung thư da (hay viêm loét do tiểu đường, hay 

vết bỏng)? Đó là bởi các bạn có thể thấy ngay điều gì đang diễn ra, và thông thường sẽ 
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không mất bao lâu để dầu chữa khỏi các loại bệnh đó, trong hầu hết mọi ca bệnh chỉ 

mất tối đa vài tuần lễ. Rồi hãy chỉ việc nhận ra rằng điều tương tự khi bôi dầu ngoài da 

cũng diễn ra bên trong cơ thể khi các bạn ăn dầu. Xin nhắc lại, vô cùng đơn giản, nhưng 

xét cho cùng đó lại là một lý giải rất chính xác. Và hãy đọc lại những gì Mechoulam đã 

viết: “Những thay đổi trong các mức endocannabinoid và/hoặc các biểu hiện thụ thể 

CB2 đã được ghi nhận trong hầu hết mọi bệnh tật ở người, từ các bệnh về tim mạch, tiêu 

hóa, gan, thận, thoái hóa thần kinh, tâm thần, xương, da, hệ tự miễn, các rối loạn về phổi 

cho đến chứng đau và Ung thư, và sự điều chỉnh hoạt động thụ thể CB2 có tiềm năng 

vô cùng to lớn trong các bệnh lý này.” 

‐‐Đã biết được toàn bộ điều này, tôi sẽ điều chỉnh hoạt động thụ thể CB2 của mình 

ngay lập tức. JB 

“Dầu đã chữa khỏi Ung thư cho tôi… Ung thư não giai đoạn 4… vậy nên Đúng 

thế đấy.” Crystal 

(Ý kiến phản biện) ‐ “Việc nói rằng nó chữa khỏi Ung thư là một sự đánh giá quá mức 

đầy nguy hiểm và hoang đường cho một quan điểm vốn đáng được nghiên cứu sâu hơn. 

Nhưng không, không, không. Cần sa không chữa được Ung thư. Hiện nay không có một 

cách chữa trị chắc chắn thật sự nào cho Ung thư, và chỉ có một số nỗ lực tâm lý, dinh 

dưỡng và y tế mang tính tự dối bản thân là có khả năng giúp giảm nguy cơ tử vong vì 

Ung thư. Cần sa không chữa được Ung thư và các bệnh nhân phải biết điều này.” Davide 

“RSO tiêu diệt Ung thư đấy anh bạn... Hút cần sa thì không, nhưng RSO thì có.” Kevin 

“Anh nói rõ hơn giúp tôi được không...?” Jeff 

(Ý kiến phản biện) ‐ “Trước hết, “Ung thư” là bất cứ thứ gì từ u nang cho đến u nguyên 

bào  thần kinh, vậy nên  ʺchữa khỏi Ung  thưʺ  là một cách nói chung chung và hoang 

đường. Tiếp đến, cần sa quả thật có một tác dụng rất tốt đối với sự nhân đôi tế bào, điều 

này tất nhiên hữu ích, nhưng nó không chữa được các khối u một cách có hệ thống. Xin 

nhắc lại, mọi loại Ung thư đều khác nhau và cần sa đã cho thấy một phản ứng tương 

đối tích cực khi điều trị Ung thư vú ‐ thuộc loại Ung thư biểu bì vốn cũng đã được điều 

trị rộng rãi và hiệu quả bằng các loại thuốc thông thường. Nói vậy nhưng tôi vẫn hoàn 

toàn ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa. Tuy nhiên, mặc dù rất cởi mở với các liệu pháp 

thay thế, tôi không hề đồng ý với với lời tuyên bố đầy khoa trương này.” Davide 

“Jindřich Bayer, xin hãy cho ý kiến!!!” Kevin 

(Ý kiến phản biện) ‐ “Nếu nói rằng cần sa cho thấy một phản ứng tích cực trong việc 

chống lại một số loại u bướu nhất định thì đó là một lời tuyên bố mà tôi có thể chấp nhận.” 

Davide 

‐‐Davide, cứ chấp nhận gì tùy ý, tôi thấy cũng ổn thôi. Đúng là có rất ít dữ liệu xác 

quyết về dầu Rick Simpson, nhưng đó chỉ là vì sự hủ bại của hệ thống y tế và những kẻ có 

tiền thao túng nó. Điều này sẽ sớm thay đổi thôi khi mà Colorado và Washington bắt đầu 

cung cấp dữ liệu của họ. Thêm vào đó, Israel và Hà Lan hiện nay đang bắt đầu thử nghiệm 

dầu cần sa, và có lẽ Cộng hòa Séc cũng sẽ sớm nhập cuộc. Như những gì được biết, và từ 

kinh nghiệm thực tế khi điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân, chúng tôi thấy rằng dường như 

dầu cần sa có tác dụng trên mọi loại Ung thư, hơn nhiều so với bất cứ thứ gì do hệ thống 

y tế hiện nay cung cấp. Nếu anh muốn bằng chứng, hãy làm một ít dầu và tìm một bệnh 

nhân Ung thư da, và hãy theo dõi điều gì xảy ra khi bôi dầu lên đó. Trân trọng, JB 
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“Hãy tự làm dầu cho mình. Chúng tôi có hỏi Rick xem liệu mình có thể mua dầu ở 

đâu. Rồi chúng tôi nhận thấy rằng mình sống xa nước Mỹ, không thể có đủ tiền để đi xa 

và mua dầu. Vậy là chúng tôi đã xem video ấy cả trăm lần, gần như thuộc lòng, rồi chúng 

tôi kiếm được cần sa tại nơi đang sống, mua một chiếc nồi cơm điện, cồn, và cả một chiếc 

nhiệt kế để đảm bảo nhiệt độ. Dễ dàng hơn chúng tôi nghĩ, chúng tôi đã tự chiết xuất 

được dầu. Bạn trai tôi tính đến giờ đã sử dụng dầu được 4 ngày… Chúng tôi sẽ đợi xem 

thế nào. Chúng tôi đã đọc báo chí y tế và xem nhiều phim tài liệu, tất cả những phát hiện 

của họ đều giống nhau (các thử nghiệm lâm sàng tại UCLA, Harvard...), đó là Dầu cần 

sa tiêu diệt các tế bào Ung thư! Vậy là chúng tôi đã quyết định chiết xuất dầu, bởi vì 

chừng nào chưa thử, chúng ta chẳng thể biết được!” Ioanna 

“Chuyện các  loại giả dược có  thể chữa  lành cho một số  ít người chính  là  lý do 

người ta vứt bỏ các loại dược phẩm mãi mãi và quay sang nghiên cứu giả dược. Nói 

vậy nhưng nếu ta có một cách điều trị hiệu quả, ta sẽ không bao giờ nghiên cứu về giả 

dược làm gì. Anh nói rất đúng, thứ đó sẽ giết chết một nửa số bệnh nhân, thật bệnh 

hoạn và độc ác.” – Christopher.  

‐‐Điều đó quả thật bệnh hoạn và độc ác, và chính vì vậy cá nhân tôi sẽ không bao 

giờ làm như vậy. Những người khác muốn thì cứ việc, còn tôi thì không. Tôi muốn hệ 

thống y tế hãy cứ bắt đầu dùng dầu cần sa như một loại giả dược đi. Nếu có thể chứng 

minh một thứ gì đó họ muốn sử dụng có tác dụng hơn và an toàn hơn (và dễ chịu/thú 

vị hơn cho bệnh nhân), vậy thì họ cứ việc rao bán thứ đó. Nếu không thì đừng. Tôi 

nghĩ điều này rất đơn giản và hợp lý. Và dù sao đi nữa cần sa cũng là hướng đi của 

tương lai, vậy tại sao bây giờ còn phải chờ đợi nữa? JB. 

“Này Kim, tôi thách cô chứng minh được chuyện ʺCần sa là một loại thuốc không 

độc, có tác dụng cứu mạngʺ là một sự xảo biện đấy. Chúc may mắn nhé. Tôi đã từng 

nói năng giống như cô vậy. Khi đó tôi đã quyết định rằng mình sẽ vạch ra cái sai của 

ʺsự xảo biệnʺ ấy bởi ʺChắc hẳn chuyện này là một thứ nhảm nhí.”...Ôi trời, tôi đã sai 

lầm, hết sức sai lầm. Ta chẳng thể nào phủ nhận những bằng chứng khoa học chuẩn xác 

100% ‐ tôi không thể, và cô cũng không thể. Thực tế là thực tế, và điều này là một thực 

tế, Kim ạ. AMA và Big Pharma là những tên tội phạm. Chúng đã chủ tâm để cho món 

quà kì diệu này của Chúa bị xuyên tạc và bị xem là một thứ ác quỷ. Tất cả chỉ vì Lợi 

Nhuận! Chúng đã để các thành viên gia đình cô chịu đau đớn và phải chết, Kim ạ. Nếu 

cô xem các loại hóa chất mà chúng đang rao bán là thuốc, tốt hơn cô nên suy nghĩ lại đi. 

Có muốn tìm ra thứ gì là ʺxảo biệnʺ phải không, hãy đến nói chuyện với bác sỹ của cô, 

đến nói chuyện với Hội Ung thư Hoa Kì, với các nhà sản xuất những viên thuốc độc hại. 

Hãy nhớ này Kim, Mọi Viên Thuốc Mà Chúng Khẳng Định Là ʺAn Toànʺ Không Hề An 

Toàn! Hãy tìm cho tôi một thứ trong đó mà không độc xem, chỉ cần Một thôi! Ấy vậy 

mà ở đây chúng ta có một loài thực vật không độc hại, chứa loại thuốc mạnh nhất trên 

Trái Đất, đã được chứng minh về khả năng trị bệnh, nhưng Chính quyền và ̋ các chuyên 

gia y tếʺ của chúng ta lại thấy hợp lý khi tước đoạt loài cây cứu mạng khỏi chúng ta, và 

rằng việc để cho chúng ta đau đớn, bị chết và bị tống vào tù sẽ lại khiến cho xã hội càng 

an toàn thêm...Cô muốn nói về ʺXảo Biệnʺ ư??? Tôi hi vọng bài đăng này sẽ giúp cô mở 

mắt để thấy được sự thật. Nếu không thì xin chia buồn, hãy ra đi thanh thản, Kim ạ, 

không còn hi vọng gì cho cô và những người giống như cô. Cô đã có tài liệu Sự thiếu 

hụt Endocannabinoid lâm sàng, hãy tra cứu, sự thật trong đó đấy.” Dan 
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“Chồng tôi nói đúng. Tôi có 4 phim chụp PET để chứng minh điều này. Khi tôi 

dùng dầu với liều cao, các khối u biến mất nhanh khủng khiếp. Khi tôi buộc phải giảm 

liều dầu, chúng duy trì kích cỡ chứ không teo nhỏ được. Tôi có bằng chứng rành rành 

trước mắt rằng loại thuốc này hiệu nghiệm.” Maria 

(Ý kiến phản biện) ‐ “Nghe như một chuyện bịp để kiếm tiền vậy. Các anh thật sự 

nghĩ luật pháp sẽ để cho tôi trồng cần sa để làm dầu sao? Hãy thực tế đi nào. Tôi bị 

bệnh bạch cầu và tôi chẳng tin các anh nửa lời đâu. Bọn lừa đảo trục lợi từ bệnh nhân 

như các anh phải bị tống vào tù mới đúng. Nếu các anh quả quyết rằng thứ này hiệu 

quả đến vậy, hãy thực hiện mấy thử nghiệm lâm sàng thực sự xem nào. Có nhiều quốc 

gia sẽ cho phép điều này, nên đừng mang FDA ra để viện cớ vớ vẩn!“ Steven 

‐‐Steven, anh càng sớm có được dầu thì càng tốt cho bản thân. Đừng đổ lỗi cho tôi 

vì sự thiếu vắng các nghiên cứu khoa học về dầu, thật đấy. Nếu hệ thống y tế thật sự đã 

làm điều đáng ra họ phải làm, thì chỉ cần 80 lời chứng thực ở đây thôi cũng là đủ để họ 

chứng kiến và thực hiện được hàng chục, hàng trăm nghìn nghiên cứu lẽ ra phải có. 

Rick và tôi thật sự không thể thực hiện hết những nghiên cứu ấy, bởi vì điều đó 

vượt quá khả năng tài chính của chúng tôi, thêm vào đó ‐ chúng tôi không thể nghiên 

cứu một cách hợp pháp và theo ý mình, vậy nên giờ đây những nghiên cứu này là tùy 

thuộc vào những người khác. Như tôi được biết, có những bang cho phép sử dụng cần 

sa y tế, tôi không biết vì sao họ vẫn chưa thực hiện một nghiên cứu. Ví dụ như về Ung 

thư da, đề tài nghiên cứu sẽ hoàn thành sau vài tháng, chỉ cần bôi dầu ngoài da. Nhưng 

có vẻ chuyện đó không diễn ra, hoặc là tôi không được biết về những nghiên cứu ấy. 

Nhưng vẫn có những bằng chứng ủng hộ mọi điều chúng tôi nói ra đó, hãy thử 

vào trang PubMed và tự rút ra kết luận cho mình. 

Tôi hi vọng điều này sẽ thỏa mãn những nhu cầu khoa học của anh, bà tôi cũng hi 

vọng anh sẽ tiếp cận được dầu trước khi các bác sỹ của anh có được cơ hội giết chết anh 

bằng chất độc hóa học của họ ‐ những thứ đáng lẽ đã chẳng bao giờ được cho phép nếu 

như chúng được thử nghiệm trong những nghiên cứu y tế đích thực và có đạo đức. JB 

“Các nhà nghiên cứu đã kết luận: “Đây là những dữ liệu được báo cáo đầu tiên mà 

chúng tôi biết đến, cho thấy vai trò thiết yếu của các thụ thể CB1 và các endocannabinoid 

trong nghiên cứu bệnh học rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý (PTSD) ở người. 

Theo đó, chúng cung cấp một cơ sở cho việc phát triển và hợp thức hóa những chỉ dấu 

sinh học điểm yếu của PTSD, cũng như dẫn đường cho một sự phát triển hợp lý của thế 

hệ kế tiếp trong những cách điều trị dựa trên bằng chứng đối với PTSD.” 

Nhưng đừng trông đợi các quan chức liên bang sẽ thúc đẩy quá trình này. Năm 2011, 

các chính quyền liên bang đã ngăn chặn các nhà nghiên cứu tại Đại học Arizona, Phoenix 

khi họ đang thực hiện một thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát với giả dược, được FDA 

phê chuẩn nhằm đánh giá việc sử dụng cần sa trên 50 bệnh nhân PTSD. Sự nhất quán 

khoa học ư? Không có đâu, khi mà vấn đề liên quan đến cần sa. Không một chút nào hết.“ 

‐‐Xin đừng trách chúng tôi vì không có đủ những nghiên cứu y khoa về dầu cần 

sa. Có một nhóm người đang kiểm soát thế giới và chúng sẽ làm bất cứ điều gì để trì 

hoãn sự trở lại của cần sa ‐ các bạn càng sớm nhận ra điều này thì càng tốt cho bản 

thân các bạn. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không thúc đẩy được sự phát triển 

của thuốc cần sa, mà chỉ là sẽ mất nhiều thời gian hơn so với những gì là đúng, những 
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gì chúng ta trông đợi. JB 

“Tôi là một người tin tưởng nhiệt thành của dầu cần sa. Con riêng của chồng tôi bị 

bệnh bạch cầu, các bác sỹ nói thằng bé chỉ sống được 4 tháng nữa. Nó đã sống được 2 năm 

rưỡi nhờ ăn dầu trộn trong sốt táo. Nhờ có Rick Simpson!!! Chúa phù hộ ông.” Terri 

“4 ngày ngừng sử dụng dầu để kiếm một việc  làm mới. Không phản ứng phụ, 

không hội chứng cai, không gây nguy hiểm đến người khác. Bản nghiên cứu cho các 

bạn đấy, lol. Hãy lan truyền thông điệp. Chúng ta cần loại thuốc này. Cần sa là thứ 

chúng ta còn đang mắc nợ nhân loại nhằm biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. 

Đây là sự khởi đầu :)” Christina 

“Tháng 4 vừa qua, sau 5 năm thoát khỏi Ung thư vú, tôi đã bị chẩn đoán mắc bệnh 

trở lại. Lần này bệnh đã đến giai đoạn 4 ‐ giai đoạn cuối, di căn đến cột sống, xương 

sườn, hạch bạch huyết, xương ức và vú. Tôi về cơ bản được đề xuất chăm sóc bằng 

thuốc giảm đau, và họ nói sẽ cố gắng để tôi không phải chịu quá nhiều đau đớn… để 

trở về nhà lo liệu hậu sự. Tôi đã phải chịu nhiều đau đớn và họ vẫn tiếp tục kê các loại 

thuốc  giảm  đau  độc  hại  với  đủ  thứ  tác  dụng  phụ  kinh  khủng  (Percocet, 

hydromorphone và dexymethasone). Dùng thuốc, tôi không vận động bình thường 

nổi. Chồng tôi đã bắt đầu tìm đọc thông tin về cần sa trên mạng. Nói thật, tôi đã rất 

ngờ vực nhưng rồi nhận ra rằng mình cứ thử xem sao khi không còn gì để mất cả. Tôi 

nhai một lượng nhỏ cần sa giống White Widow 3 lần mỗi ngày. Tuần trước tôi nhận 

được tin rằng di căn ở xương đã biến mất hoàn toàn. Hôm nay, bác sỹ bảo với tôi rằng 

phim chụp MRI cho thấy sự teo nhỏ đáng kể của các khối u mô mềm. Giờ chẳng còn 

ngờ vực và cảm thấy rất dễ chịu, cũng không còn đau đớn nữa.” Julia 

“Nó thực sự chữa khỏi Ung thư. Tôi là một bằng chứng sống đây. Đã mắc Ung thư 

xương giai đoạn IV, di căn đến gan và có vô số khối u. Tôi ăn dầu và giờ đây khỏi hẳn 

Ung thư.” Laura 

“Đây là trận chiến đấu mà nhiều người tốt phải đương đầu với một tay bác sỹ ngu 

dốt nào đó nghĩ rằng mình hiểu biết nhiều hơn trong khi không bao giờ chịu tiến tới 

cùng với những thông tin sẵn có và cập nhật về cần sa, về các cannabinoids và khả 

năng tiêu diệt Ung thư mà không gây hại cho bệnh nhân của loài cây này. Từ góc độ 

của mình, tôi thấy thật điên rồ khi họ đòi hỏi chất độc thay vì một thứ hết sức an toàn, 

vì sao chứ? Đó là vì sự ngu dốt hay đó là dấu hiệu họ đang thất bại? 

5 năm qua, tôi đã chỉ đi gặp bác sỹ một lần từ khi được biết tác dụng của dầu với 

hội chứng ruột kích thích (IBS) của tôi, và lần khám đó là vì một điều tôi không tự làm 

được. Tôi bị trật khớp ngón tay và tôi đã dùng dầu cần sa để không bị nhiễm trùng. Chỉ 

khâu tháo bỏ mà không tổn hại gì cả, và mỗi khi tôi bôi dầu, cơn đau ngay lập tức biến 

mất vì sự viêm tấy đã bị đẩy lui. Vết thương đã lành sau khoảng 2 tháng rưỡi, 3 tháng 

thay vì trải qua vật lý trị liệu để mất 9 tháng tới 1 năm mới lành. Tôi đã thấy tác dụng 

của dầu hết lần này đến lần khác, và không ai có thể tước đoạt nó khỏi tôi đâu.” Covey 

“Các bác sỹ không phải là nhà khoa học và cũng không thực hành khoa học. Bởi 

nếu có, thì họ đã đòi hỏi chính phủ cho phép họ tiếp cận cần sa. Lý do là bởi hệ thống 

endocannabinoid (giờ đã được chứng minh là có tồn tại trong cơ thể người) đã và đang 

bị hiệp hội y học Hoa Kì hoàn toàn tảng lờ. Trong khi các nước khác ngày một thực 

hiện nhiều nghiên cứu về cần sa, cụ thể là về cách chữa trị Ung thư, thì ngành y học 
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nước Mỹ  lại bị điều hành bởi Big Pharma, bởi những khoản bảo hiểm  lớn, những 

khoản tiền lớn. Các bác sỹ đã trao quyền quản lý ngành nghề của mình cho những kẻ 

ngoài ngành và những chính trị gia cai trị bằng nỗi sợ hãi. Bọn họ sẽ dành ra nhiều 

năm tháng để tìm ra những lựa chọn khác được đám luật sư về bằng sáng chế kiểm 

soát, cùng lúc đe dọa những cách chữa trị tiềm năng. Nếu cần sa ẩn giấu trong một 

vùng rừng sâu nào đó, kiểm soát bởi một bộ lạc không biết chữ, Big Pharma sẽ là kẻ 

đầu  tiên  chiếm  quyền  sản  xuất  hàng  loạt,  đăng  kí  bằng  sáng  chế  cho  64  loại 

cannabinoid và chuyển cho các bác sỹ dùng chúng  làm thuốc kê đơn. Nhưng đông 

đảo người dân  tại nước Mỹ đã bắt  đầu mạnh mẽ nói  lên  sự  thật  rồi. Tiếc  cho Big 

Pharma, chúng sẽ không thể mua chuộc người dân.ʺ Bryan 

“Bằng chứng nghiêng về phía chúng ta. Và chúng ta đang chia sẻ về nó. Đám buôn 

dược phẩm y tế (không đáng để tôn trọng bọn chúng nữa) làm việc vì những mưu tính 

ấy đang bị lật tẩy. Chúng đang rối rít lên trong ví tiền của bọn chúng. Chúng biết điều 

gì đang diễn ra, và chúng cùng kẻ đồng lõa FDA đang bị đánh bại. Không khác gì với 

những thể chế độc tài chúng ta từng đương đầu trước đây, có điều lần này những kẻ 

độc tài ở ngay trong nước Mỹ. Chúng ta đang làm điều này vì bản thân mình. Ung thư 

thì có cách chữa nhưng KHÔNG CÓ CÁCH CHỮA NÀO cho cái cách mà bọn chúng 

đang ép buộc chúng ta hiện nay, trừ khi chúng ta đứng  lên bỏ phiếu và chi tiền từ 

chính túi của chúng ta!” Thielman 

“Tôi đã chứng kiến họ hàng và bạn bè của mình yếu dần rồi chết rất nhanh sau khi 

buộc phải chi trả hàng chục ngàn đô‐la để bị giết từ từ trong khi phương thuốc chữa 

lành hiệu quả lại có thể canh tác dễ dàng. Thôi nào, hãy thức tỉnh đi và nhận ra sự nhảm 

nhí ấy. Đừng cứ rập khuôn, và hãy thực hiện những nghiên cứu Thực Sự.” Amy Jane 

“Nó cần phải dễ dàng kiếm được. Cần phải sẵn có.” Càng đọc tôi càng thấy lôi 

cuốn.” Shelley 

“Mọi  loại Ung thư đều  là những tế bào không được điều chỉnh. Tế bào chỉ cần 

được điều chỉnh thôi. Nếu cơ thể không thể điều chỉnh các tế bào Ung thư, vậy thì có 

khả năng các tế bào Ung thư đã phá vỡ/hủy hoại các thụ thể Cannabinoid (CB). Khi 

một phyto‐cannabinoid  tiếp xúc với một  tế bào không  được  điều  chỉnh, nó  có  thể 

truyền tín hiệu đến tế bào Ung thư thông qua nhiều con đường chứ không chỉ riêng 

các  thụ  thể  CB1,  CB2.  Đây  là  cách  mà  phyto‐cannabinoid  thành  công  khi  một 

cannabinoid nội sinh (endocannabinoid) thất bại. 

Đây là một vài ghi chép về quá trình các cannabinoid điều chỉnh tế bào Ung thư:  

1. Ung thư là một tế bào không được điều chỉnh. 

2. Dẫn khiến cơ chế gây chết tế bào điều chỉnh tế bào. 

3. Các cannabinoid dẫn khiến cơ chế gây chết tế bào trong các tế bào. 

Ung thư được định nghĩa là “một nhóm các loại bệnh khác nhau, tất cả đều liên 

quan đến sự tăng trưởng của tế bào không được điều chỉnh.”  

Hỏi: Chúng ta điều chỉnh các tế bào như thế nào?  

Đáp: Thông qua cơ chế gây chết tế bào. Chết rụng tế bào: Trong cơ thể con người 

có một quá trình được gọi là Apoptosis ‐ Cơ chế gây chết tế bào. Đây là quá trình của 

sự chết tế bào được lập trình sẵn ở các sinh vật đa bào. Các sự kiện hóa sinh dẫn đến 
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những thay đổi đặc trưng về hình thái của tế bào và dẫn tới cái chết của tế bào đó. 

Những sự thay đổi này bao gồm việc hình thành những chỗ phồng, việc tế bào bị mất 

phần bất đối xứng và các phần gắn lên màng tế bào, tế bào bị co rút lại, nhân tế bào bị 

phân chia thành từng mảnh nhỏ, nhiễm sắc chất bị co lại và ADN trong nhiễm sắc thể 

bị xắt nhỏ. Trái với hoại tử, tế bào chết rụng phân rã thành các cấu trúc gọi là tiểu thể 

chết rụng và các  tiểu  thể này sẽ bị các  thực bào xung quanh  tiêu hóa  trước khi các 

thành phần bên trong tế bào có thể tràn ra ngoài và gây hư hại cho các tế bào xung 

quanh. Có nhiều kiểu chu trình chết rụng bao hàm nhiều thành phần hóa học khác 

nhau, và nhiều phần trong đó chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Vì đây là một chu trình 

mang tính tương đối liên tục trong tự nhiên, nó là một ʺnạn nhânʺ của tính nhân quả: 

loại bỏ hay thay đổi, chỉnh sửa một phần trong chu trình sẽ kéo theo một loạt những 

thay đổi ở những phần khác. Những sự thay đổi đó xảy ra trong cơ thể sống có thể sẽ 

dẫn đến những thảm họa như bệnh tật và rối loạn chức năng trong cơ thể. Bàn luận về 

tất cả các bệnh gây ra bởi sự thay đổi của các chu trình chết rụng có thể là thiếu thực 

tế, nhưng ý niệm chung của tất cả chúng là như nhau: chức năng bình thường của chu 

trình bị nhiễu loạn khiến tế bào mất khả năng thực thi quá trình chết rụng một cách 

bình thường. Điều này khiến các tế bào sống quá ʺhạn chếtʺ của chúng và khi các tế 

bào già cỗi ấy sinh sôi nảy nở chúng truyền lại toàn bộ những khiếm khuyết trong tuổi 

già lại cho các tế bào con cháu; như vậy là khả năng các tế bào này trở thành tế bào 

Ung thư hay tế bào bệnh tật tăng lên đáng kể.  

Hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể khiến tế bào Ung thư trải qua cơ chế gây chết tế bào?  

Đáp: Chúng ta cần các cannabinoids/endocannabinoids truyền tín hiệu đến các thụ thể 

cannabinoid (CB1R, CB2R) để dẫn khiến cơ chế gây chết tế bào (từ lâu đã có nghi ngờ rằng 

có tồn tại nhiều hơn 2 loại thụ thể):  

CBR là gì? (Thụ thể cannabinoid):  

“Thụ  thể  cannabinoid  được  kích  hoạt  bởi  3  nhóm  phối  tử  chủ  yếu:  các 

endocannabinoids (sản sinh bởi cơ thể các loài động vật có vú), các cannabinoid thực 

vật (như THC từ cây cần sa) và các cannabinoid tổng hợp (như HU‐210). Tất cả những 

endocannabinoid và cannabinoid thực vật đều là những hợp chất ái lipit, có nghĩa là 

tan trong chất béo.”   

Các cannabinoid có thể truyền tín hiệu tới một CBR để dẫn khiến chết rụng tế bào 

hay không? 

“Các nghiên cứu về những mô hình bệnh này cùng với nhiều thí nghiệm in vitro 

cho thấy các cannabinoid vận dụng những đặc tính ức chế miễn dịch của chúng theo 

4 cách chính:  

Dẫn khiến chết rụng tế bào:   

Tự thực (Autophagy) ‐ Nếu tôi nói không đúng xin sửa giùm, nhưng từ những gì 

tôi hiểu: 

Tự thực là một quá trình mà trong đó tế bào có thể được sửa chữa hoặc tái chế. 

Thông thường với các tế bào Ung thư, chúng đơn giản là được lập trình để chết. Tuy 

nhiên, tự thực vẫn có thể đóng góp một phần trong quá trình này. 

Giống như khi bạn có một thùng rác tái chế và một thùng rác chứa đồ bỏ đi, và bạn 

thu gom các loại rác rồi phân loại chúng vào hai thùng rác đó vậy. Có khi bạn cần tái 
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chế, có khi bạn chỉ việc vứt luôn đi mà thôi.” Scott 

“Trong nghiên cứu mới này, Chen và đội của ông đã khám phá được rằng việc điều 

trị  bằng  ∆9‐THC  gây  nên  sự  gia  tăng  các  mức  độ  của  một  enzyme  được  gọi  là 

cyclooxygenase‐2 (COX‐2) trong hồi hải mã (vùng não liên quan đến khả năng học hỏi và 

trí nhớ) của chuột. Các loại thuốc và kĩ thuật gene làm hạ mức COX‐2 ở chuột đã ngăn 

chặn các vấn đề về trí nhớ và các dị tật thần kinh gây ra bởi sự hấp thu ∆9‐THC liên tục. 

Bởi vì COX‐2 bị ức chế bởi các loại thuốc giảm đau phổ biến như ibuprofen, phát hiện nêu 

trên gợi mở một chiến thuật đơn giản để ngăn chặn những tác dụng phụ của cần sa. 

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc điều trị bằng ∆9‐THC đã giảm bớt 

tổn thương thần kinh ở một con chuột mắc bệnh Alzheimer và tác dụng có lợi này vẫn 

tiếp tục nhất quán khi những con chuột thí nghiệm được đồng loạt điều trị với một chất 

ức chế COX‐2. “Hiện nay chưa có sẵn các loại dược phẩm hiệu quả để ngăn ngừa và chữa 

trị bệnh Alzheimer hay chặn đứng tiến triển của bệnh.” Chen nói: “Các kết quả của chúng 

tôi dẫn đến khả năng rằng những tác dụng phụ không mong muốn của cần sa có thể được 

triệt tiêu hoặc giảm bớt, đồng thời vẫn giữ lại được những tác dụng có lợi của nó, bằng 

cách cho bệnh nhân dùng thêm một chất ức chế COX‐2 cùng với ∆9‐THC khi điều trị 

những bệnh khó chữa trị như Alzheimer.” 

“Nghiên cứu Ung thư/cần sa mới do chính phủ tài trợ gây sững sờ cho cộng đồng 

khoa học... 

THC, thành phần có tác động tâm thần chủ yếu của cây cần sa, có thể thật sự thay 

đổi mã gene người nhằm ngăn ngừa Ung thư và các bệnh viêm nhiễm. Hả?!!!! Cái gì ‐ 

Cái Gì!!!???? 

Rick Simpson và cộng sự chủ chốt của ông là nhà hoạt động người Séc Jindřich 

Bayer đã nói điều này từ nhiều tháng rồi, và tôi đã lịch sự nhưng trong lòng giễu cợt 

quan điểm đó của họ, bởi vì tôi thấy điều đó nghe như một trò bịp bợm (và còn bởi 

những bất đồng nhỏ về kỹ thuật của tôi với họ nữa)... Thuốc đâu thể thay đổi DNA 

chứ, đúng không? SAI, có vẻ là vậy! ÔI TRỜI!” Alan Gordon 

“Nền tảng: Cần sa dẫn khiến những tế bào tiền thân dòng tủy hãm thanh từ dẫn 

xuất (MDSC) trong thí nghiệm trên cơ thể sống. Kết quả: MDSC chức năng do THC dẫn 

khiến cho thấy mô hình biểu hiện miRNA rõ rệt. Kết luận: Các miRNA nhất định có thể 

đóng những vai trò quan trọng trong hoạt động và phát triển trong MDSC bằng cách 

điều chỉnh các gene mục tiêu liên quan trong sự phân biệt tế bào tủy.”  

‐‐OK, dù điều này có nghĩa là gì thì nó cũng quá tầm chuyên môn của tôi. Có lẽ nó 

có ý nghĩa rằng các cannabinoid có thể chữa lành Ung thư, và chúng thực hiện điều 

đó thông qua việc điều chỉnh gene theo một cách nào đó. Và rằng cần có thêm những 

nghiên cứu, như trước nay vẫn vậy. 

Tôi chỉ muốn nói rằng suy nghĩ về một vật chất chính là suy nghĩ về phần tử nhỏ 

nhất của vật chất, và dầu cần sa cũng có khả năng sửa chữa những suy nghĩ nữa. Về các 

gene,  chúng  vẫn  còn  quá  lớn.  Nghiên  cứu  nên  tập  trung  vào  những  gì  mà  các 

cannabinoid làm được với những phần tử nhỏ nhất của cơ thể chúng ta như nguyên tử, 

hạt quark, strings, v.v...Đó là nơi các vấn đề bắt đầu ‐ trong những phần tử nhỏ bé nhất. 

Đó là thứ mà ta cần sửa chữa nếu như chúng ta muốn thực sự sửa chữa các vấn đề. JB 
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38. THÔNG TIN VỀ SỰ CHỮA LÀNH CÁC BỆNH VỀ DA KHÁC 

“Từ kinh nghiệm của mình với các loại mỹ phẩm cần sa hiện đang bị cấm đoán ‐ trong 

đó có dầu từ búp cần sa công nghiệp, tác dụng yếu hơn so với loại dầu được chiết xuất tại 

nhà ‐ chúng tôi thấy rằng về cơ bản cần sa là một phương thuốc trị bách bệnh bởi nó có thể 

được sử dụng cho hầu hết các loại bệnh tật. Ông có thể xác nhận điều này không? 

Lịch sử đã gọi cây cần sa là phương thuốc trị bách bệnh, và trong quá khứ, nó đã 

được dùng để chữa trị rất nhiều loại bệnh tật. Từ kinh nghiệm của mình khi chứng 

kiến dầu cần sa được sử dụng để chữa trị các loại bệnh tật ấy, bản thân tôi cũng gọi 

cần sa là phương thuốc trị bách bệnh. Nó có tác dụng lớn đối với hầu hết các chứng 

bệnh, nó thúc đẩy sự khôi phục sức khỏe hoàn toàn mà không gây hại gì cả. Vậy nên 

đối với tôi và nhiều người khác nữa, cần sa là loại thuốc đỉnh cao, và tôi tin chắc rằng 

không còn thứ gì tốt hơn nó được. 

Trong thế giới chúng ta sống ngày nay, nhiều người e ngại bước ra đường dưới 

ánh mặt trời, nhưng loại thuốc cần sa này có thể trộn tốt với những thứ như kem dưỡng 

da và kem chống nắng. Vậy nên tại sao phải trốn trong bóng tối chứ? Chẳng tuyệt vời 

hay sao khi ta lại có thể bước dưới ánh mặt trời và tận hưởng cuộc sống mà không 

phải lo lắng về những thứ như Ung thư da? Hẳn rồi, và giờ đây loại chất tuyệt vời này 

sẽ biến điều ấy thành có thể.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

39. BỎNG 

“Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi biết rằng không có cách chữa trị bỏng nặng nào tốt 

hơn dầu cần sa. Nếu được bôi lên vết bỏng, dầu sẽ khiến cơn đau tan biến chỉ trong ít 

phút, và nó cũng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hồi phục. Nếu các bệnh viện sử dụng dầu 

cần sa trong các khoa bỏng của họ, con người sẽ bớt phải chịu nhiều đau đớn. 

Dạo tôi bắt đầu chiết xuất dầu, tôi cũng đang sử dụng nhiều loại thuốc tai hại do 

các bác sỹ kê đơn, chúng ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ của tôi, vậy nên đầu óc tôi 

lúc đó không được sáng suốt cho lắm. Trạng thái bị tác động ấy khiến tôi có phần bất 

cẩn, và hậu quả là xảy ra cháy nổ, và bàn tay phải của tôi bị bỏng nặng, độ 3. 

Tôi nói ʺnặngʺ là không hề quá lời, 3/4 bàn tay phải của tôi quả thật đã tan chảy và 

thành một mớ bầy nhầy. Leah ‐ bạn gái tôi đã đến; và sau khi xem xét vết bỏng, cô ấy 

đã lấy kéo để cắt bỏ phần thịt chết. Tôi biết nghe có vẻ khủng khiếp, nhưng phần thịt 

cô ấy cắt bỏ đã bị chết, nên trên thực tế tôi không cảm thấy gì cả. 

Trong 11 ngày, bàn tay tôi đã khỏi hoàn toàn và không để lại sẹo. Dấu hiệu duy 

nhất để biết tôi từng bị thương là sự hiện diện của lớp da non màu hồng. Ngay cả các 

nang lông cũng mọc lại. 

Giờ hãy nhìn xem điều gì diễn ra trong các khoa điều trị bỏng mà hệ thống y tế 

mang lại. Những bệnh nhân bỏng nặng, cả người lớn và trẻ em, đều thấy các khoa điều 

trị bỏng ấy còn hơn căn phòng tra tấn, nơi mà sự đau đớn dường như chẳng bao giờ 

chấm dứt. Các bệnh nhân này còn phải chịu nhiễm trùng, nhiều cuộc phẫu thuật ghép 

da đau đớn, để cuối cùng họ thường phải chịu những vết sẹo nặng nề. 

Tinh dầu của cây cần sa là một chất gây mê tự nhiên và là một chất kháng sinh tự nhiên. 

Khi bạn bôi dầu lên vết bỏng, cơn đau sẽ tan biến sau 5 phút, và quá trình chữa lành bắt 

đầu. Xét từ những gì loại chất này đã làm được khi chữa khỏi vết bỏng của tôi và từ những 
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người khác bị thương tích tương tự, tôi tin chắc rằng thứ thuốc tuyệt vời này rất có thể tái 

tạo được khuôn mặt và các bộ phận cơ thể khác cho những ai từng bị bỏng nặng. 

Nếu dầu có thể tái tạo bàn tay của tôi mà không để lại sẹo, vậy thì bàn chân hay 

thậm chí cả khuôn mặt sao lại không được nhỉ? Vậy nên những người đang làm việc 

tại các khoa điều trị bỏng nếu thật sự muốn giúp đỡ các bệnh nhân và xoa dịu nỗi đau 

của họ, có lẽ đã đến lúc để bắt đầu sử dụng một thứ thật sự hiệu nghiệm rồi đấy.” Rick 

Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

“Mấy ngón tay tôi bị bỏng độ 3 từ sáng Chủ nhật. Tôi nhớ đã được đọc về tác dụng 

chữa bỏng tuyệt vời của RSO, vậy nên tôi đã dùng thử. Ôi trời, mọi người ạ, vết bỏng 

đã hoàn toàn biến mất chỉ sau 40 giờ. Không còn một dấu vết gì cả. Tôi đã bôi 1 lượng 

RSO khá nhiều lên chỗ phồng rộp, thêm chút lô hội tươi và băng lại. 12 giờ sau tôi thay 

băng, cũng như vậy. Không cần đến lần thứ 3.” Bobbi 

“Con dâu tôi chiên sườn lợn và vô tình nhúng tay vào dầu nóng đang sôi, ngập đến 

hết đốt ngón tay đầu tiên và chúng chuyển màu trắng bệch như thịt gà luộc. 

Chúng tôi bôi RSO lên đó và cơn đau biến mất trong một vài phút, con bé dùng 

RSO bôi 2 lần một ngày. Các ngón tay lành rất nhanh chỉ trong vài ngày mà không bị 

mất da hay sẹo gì cả. 

Thật tuyệt vời. Bây giờ chúng tôi cất một ít trong tủ lạnh và khi có ai đó bị phỏng (đặc 

biệt là trẻ em) chúng ta bôi RSO ngay lập tức, không cần thiết phải bị cơn đau đó khi mà 

chúng ta có một loại cây trong tự nhiên có thể giúp ta giải quyết điều này.” Debra 

“Tôi đã dùng dầu để trị cháy nắng nghiêm trọng. Rất hiệu quả. Tôi đã thấy dầu làm 

lành một vết thương do dao cứa trong chưa đấy 01 tuần. Nó cũng trị được cả chứng hôi 

miệng. Tôi đã dùng dầu trong 06 tháng và đã bỏ hẳn các loại thuốc chống co giật. Khi 

ngưng sử dụng, tôi hơi bị co giật nhẹ một chút. Tôi thật may mắn khi có được loại thuốc 

cần sa này. Tôi cũng khuyến nghị dùng dầu cần sa cho những cơn đau thần kinh.” Jack 

“Tôi dùng bếp cửi để sưởi ấm nên trong những tháng trời lạnh cổ tay tôi rất hay 

bị bỏng. Mùa thu trước tôi bị một vết bỏng nặng vì mơ màng chưa tỉnh ngủ. Trước đó 

tôi đã được tặng chút RSO nên tôi bôi một chút và băng vết bỏng lại. Sau 2 ngày, chỉ 

còn lại một vùng da gọn gàng màu hồng, không hề phồng rộp hay trông giống như 

vết bỏng chút nào! Tôi đã được thuyết phục 100%!” Janine 

40. SẸO 

“Tôi đã thấy những vết bỏng được chữa lành mà nếu không nhờ dầu hẳn chúng 

đã để lại những vết sẹo rất kinh khủng. Vậy mà cuối cùng những gì còn lại chỉ là một 

lớp da non màu hồng ‐ điều mà theo hệ thống y tế là không thể có được. Suốt trong 

lịch sử, cần sa đã luôn có tiếng về khả năng chữa lành vết thương đồng thời để lại rất 

ít sẹo hay thậm chí không chút sẹo nào. 

Tôi đã cung cấp loại dầu này cho nhiều người gặp những vấn đề về da hoặc sẹo 

trên mặt. Sau khi điều trị với dầu, sự cải thiện trên làn da của họ thật đáng kinh ngạc. 

Ngay cả những vết sẹo lâu năm cũng có thể được tẩy sạch hoặc gần hết bằng cách đơn 

giản là bôi dầu lên vùng da cần điều trị. 
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Điều này có thể được thực hiện tương tự như khi điều trị Ung thư da: Hãy cứ bôi 

dầu lên vết sẹo, rồi băng lại. Lặp lại cho đến khi vết sẹo dần biến mất, và theo thời gian 

vùng sẹo được điều trị sẽ trở lại giống như vùng da/mô xung quanh. 

Tôi đã tiếp xúc với một người đàn ông ở Cộng Hòa Séc, anh ấy có một vết sẹo 

khủng khiếp trên mặt, trông giống như bị kiếm chém vậy. Sau khi anh ấy điều trị vết 

sẹo bằng dầu, tôi cũng khó mà nhìn ra vết sẹo lúc trước ở đâu. Như tôi nhìn nhận, 

những người có những vết sẹo thiếu thẩm mỹ đều có thể nhận được sự giúp đỡ. Vậy 

nên nếu bạn có một vết sẹo tệ hại, giờ bạn đã biết cách xử lý như thế nào rồi đấy.” Rick 

Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

41. UNG NHỌT, MỤN CÓC, NỐT RUỒI BẤT THƯỜNG 

“Ung nhọt bên trong cơ thể có thể chữa khỏi nhờ ăn dầu. Các loại ung nhọt, mụn 

cóc và nốt ruồi bất thường trên da có thể được tẩy sạch đơn giản bằng cách bôi dầu và 

băng lại. Dầu săn đuổi những tế bào đột biến không khỏe mạnh và phá hủy chúng 

trong hầu hết mọi trường hợp. 

Khá thường xuyên, mụn cóc và nốt ruồi có thể trở nên nguy hại, vào thời điểm đó 

chúng thường sẽ trở nên tối màu và bắt đầu phát triển. Nếu bạn có những dấu hiệu như 

thế này, các bác sĩ thường có thể loại bỏ được vấn đề, nhưng trong nhiều trường hợp, nó 

sẽ quay trở lại. Để loại bỏ chúng khỏi cơ thể một cách hợp lý, hãy thử dùng dầu cần sa. 

Trong quá khứ, tôi thậm chí đã chữa cho những người bị nốt ruồi ở bàn chân nữa, 

loại nốt ruồi này ăn rất sâu ‐ thường chỉ có thể trừ tiệt bằng các phẫu thuật sâu rộng. 

Thay vì để cho hệ thống y tế cắt nát bàn chân mình, các bạn hãy bôi một giọt dầu lên 

đầu nốt ruồi và băng lại. Hãy cố giữ cho băng cá nhân yên vị trong khoảng 3 ngày, sau 

đó lại bôi dầu và băng tiếp. Thông thường, sau 3,4 lần làm như vậy, phần gốc của nốt 

ruồi sẽ bị phá hủy và phần đầu sẽ rụng đi. Khi sử dụng dầu để trị vấn đề này, mọi việc 

diễn ra không chút đau đớn. Vậy nên nếu bạn đang bị nốt ruồi ở chân, tại sao phải trải 

qua sự tra tấn mà hệ thống y tế muốn dành cho bạn chứ, hãy tự chữa lành cho mình một 

cách hợp lý.” Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

“Các đốt ngón tay của tôi sưng tấy lên, vậy là tôi bôi chút dầu lên đó, thế rồi hết 

đau luôn. 3 tuần trước tôi bị bỏng vì khi dùng thùng sưởi, cổ tay phồng rộp, chuyển 

màu đen một vùng khoảng 8 cm. Bôi chút dầu và băng lại, 02 ngày sau đã lên lớp da 

non màu hồng. Tôi tiếp tục lặp lại, và 02 ngày sau nữa thì vết bỏng đã hoàn toàn lành 

lại...Từ bán đảo Michigan ~ Xin cảm ơn!!!!!” Janine 

“Tôi đã dùng loại dầu giống như RSO để trị nốt ruồi xấu xí trên mặt. Sau 02 lần 

bôi và băng lại, nốt ruồi đã gần như biến mất!” Leslie 

“Tôi đã dùng dầu cần sa pha với dầu ô liu để trị bỏng và vết rách trên da, và chúng 

đã lành lại chỉ sau vài ngày. Tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy. Tôi biết rằng RSO thậm 

chí còn tốt hơn thế nữa. Cần sa đã từng được dùng để trị mọi thứ bệnh tật trước khi Chính 

Phủ của chúng ta bắt đầu trở nên tham lam.” David 

“Tôi bị bỏng pô xe khá nặng và tôi đã bôi chút dầu cần sa trộn cùng dầu hạt nho lên 

đó. Vết thương đã lành sau chưa đầy 01 tuần và gần như không đau đớn hay khó chịu, 

và còn không hề để lại sẹo nữa!” Daniel 

“Tôi có rất nhiều sẹo vì bị bệnh về da và đã phải điều trị bằng các loại thuốc tệ hại 

suốt gần 6 tháng. Ô, ngạc nhiên chưa! Một vài tuần sau khi điều trị, vấn đề về da của 
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tôi lại trở nên tồi tệ như cũ. Hay thật đấy. Tôi thấy kinh hãi với các thứ thuốc ấy. Tâm 

trạng thì chán nản, da thì bong khô, đổ mồ hôi...ôi trời...khủng khiếp làm sao. Tôi sẽ 

không đi khám các bác sỹ ấy nữa đâu.” Nikki 

“Thưa ngài, tôi là một hippy già từ thập kỉ 60 tại Bắc California. 8, 9 năm nay tôi 

đã kết hợp một giống cần sa Train Wreck với giống White Widow và đạt được những 

kết quả tuyệt vời. Tôi thấy là Rick cũng đã dùng giống White Widow. 

Hiện tại tôi đang hỗ trợ một bệnh nhân dưỡng bệnh tại nhà tế bần. Người này đã 

và đang chết dần vì tụ cầu vàng kháng methicilin (MRSA), theo như lời ông Ronald 

Sand ‐ bác sỹ cũ của tôi... Tôi đã cho anh ta bắt đầu với cồn thuốc cần sa, và cho anh ta 

ăn bánh quy chứa cần sa chiết xuất bằng nước hoặc bơ, và rồi hoàn toàn chuyển sang 

chiết xuất bằng bơ từ 4 tháng trước. 

Một người bạn trồng cần sa cùng tham dự Unity Church với tôi đã chỉ tôi đến với 

trang web của các bạn, chỉ mới 3 tuần trước. Tôi đã cho Jason bắt đầu sử dụng ʺdầu 

niềm vuiʺ và anh ta đã ăn hết ống dầu đầu tiên và đang bắt đầu ống thứ hai. Hơn 01 

tháng trước, tinh hoàn của anh phình to hơn cả một quả bóng tennis... Từ khi ăn bánh 

của tôi và hiện giờ ăn dầu, tình trạng của anh ta khá lên mỗi ngày, và tinh hoàn của 

anh đã gần như trở lại kích thước bình thường... Họ nói là không có cách chữa trị tụ 

cầu vàng kháng methicilin??? 

Jason bị thối loét rất nặng ở lưng vì anh ta không thể nằm nghiêng hay nằm ngửa 

được. Giờ đây anh nói với tôi rằng chúng đang giảm bớt. Và khi bác sỹ cùng cả đội kéo 

đến, họ đều không thể hiểu nổi vì sao anh ta vẫn chưa chết hay vì sao anh ta lại đang 

khỏe lên được. Tôi vẫn chưa cho bác sỹ biết về cách điều trị bằng dầu cần sa của tôi/của 

chúng ta, nhưng cũng sẽ nói sớm thôi...Tôi thật sự muốn được bác sỹ phê chuẩn cách trị 

thối loét bằng cách bôi dầu cần sa ngoài da, được không ạ? Nếu chúng ta có thể ngăn 

chặn tụ cầu vàng kháng methicilin ở một bệnh nhân vốn chỉ còn sống được vài tháng, 

liệu loại thuốc này có thể và sẽ (tôi nhấn mạnh là ʺSẼʺ) nói được gì với cộng đồng y tế 

đây. Hòa bình và kính trọng đến các bạn.ʺ Craig 

“Chồng tôi có một vết sẹo do bị bỏng đã 30 năm và cần phải được ghép da...Vậy 

nên tôi nghĩ, A, lại thêm một dịp để thử nghiệm loại thuốc tuyệt vời này thử nghiệm. 

Chà, anh ấy đã chẳng hề tin rằng nó sẽ hiệu nghiệm gì đâu...Sau vài lần bôi thì đã có 

những chuyển biến. Sắc tố da đã xuất hiện trở lại, lông cũng mọc trở lại ở đó sau suốt 

30 năm.” Rebecca 

“Tôi đã bị bỏng độ 2 khắp trên mặt và cánh tay sau vụ nhà bị hỏa hoạn. Tôi đã bôi 

RSO trộn cùng bơ cacao trong 1 tháng, và khó ai nhận ra môi tôi từng bị bỏng. Thật 

tuyệt vời khi thấy  loại dầu này hiệu nghiệm nhanh đến thế nào, và nó cũng  là  loại 

thuốc giảm đau tốt nhất tôi từng biết.” Amerikanisch 

“Tôi có một nốt ruồi trên da đầu, và gần đây nó gây nhiều ngứa ngáy. Trong ít 

ngày, tôi đã bôi dầu lên đó, mỗi ngày một chút, và rồi nốt ruồi đã bắt đầu teo nhỏ đi. 

Tuyệt vời thật đấy.” Amanda 

“Tôi đã tin rồi, dầu chữa lành bệnh gút. Nó còn đem lại sự cân bằng, trước đây tôi 

tưởng mình đã hạnh phúc, nhưng gần đây tôi mới cảm nhận được một niềm hạnh 

phúc bắt nguồn từ sâu thẳm trong mình... Cảm ơn Rick Simpson.” Irving 
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“Từ năm 11 tuổi (giờ tôi đã gần 30) tôi đã mắc một chứng nấm da, chúng tập trung 

hầu hết ở cổ, ngực và lưng. Hàng năm, những vết đốm tròn màu đỏ xuất hiện trên da tôi, 

và tôi đã làm mọi cách để chữa trị căn bệnh này với các loại thuốc do bác sỹ da liễu kê cho 

tôi, mất 5‐6 ngày để tẩy hết các vết nấm và thêm 05 ngày nữa để hoàn toàn loại bỏ chúng.  

Hôm trước tôi nhận thấy các vết nấm đã xuất hiện trở lại, nhưng lần này tôi quyết 

định sẽ bôi dầu cần sa...và nó đúng như một phép màu vậy!!! Tôi chỉ bôi có 2 lần và chúng 

đã hoàn toàn biến mất. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa! Tôi không cần đến thuốc, 

kem dưỡng hay các loại dầu gội đặc biệt nữa! Giờ đây tôi đã tự chế dầu dừa trộn dầu cần 

sa và tôi sẽ bôi thêm khoảng 1 tuần nữa để đảm bảo các vết nấm da không trở lại. Xin cảm 

ơn RS và JB vì những thông tin và sự giúp đỡ của các bạn, tôi sẽ mãi mãi nhớ ơn.” Ioanna 

“Năm 2002 tôi gặp một tai nạn khủng khiếp. Tôi bị những vết rách/cắt khắp cơ thể 

và mất một phần xương cánh tay. Sau khi được ghép da và xương tôi đã gần khỏi, và 

rồi lại bị nhiễm trùng ở cánh tay. Hóa ra đó là nhiễm trùng xương và tôi phải điều trị 

lại từ đầu. Vì lý do đó, cứ mỗi khi tôi bị rách da/bỏng (tôi là thợ hàn), các vết thương 

đều bị nhiễm trùng. Năm ngoái tôi bị một vết bỏng khủng khiếp ở bụng vì nồi hơi tại 

chỗ làm. Tôi giữ cho vết thương sạch sẽ và bôi dầu cần sa, nó đã lành dễ dàng sau hơn 

1  tuần! Các vết bỏng hàn  thì mất  4‐6  tuần. Với dầu,  chúng không  còn nữa. Quên 

Neosporin đi, tôi dùng DẦU thôi!” Chris 

“Tôi bị dính chất độc của cây thường xuân trên cánh tay...Các vết phát ban và bỏng 

đã biến mất sau 5 phút...Không sưng, không phát ban, không đau đớn...Tôi đã chỉ 

dùng một chút RSO trộn dầu dừa...Chúng biến mất chỉ sau 5 phút!!!” Estelle 

“Tôi bị dính nhựa cây sồi độc trên mặt, sau 2 ngày thương tổn lan từ trán xuống cổ. 

Những vết rộp lớn gây ngứa ngáy. Sưng, tấy và vài chỗ bật máu vì gãi. Tôi đã trộn dầu 

cần sa cùng một chút dầu dừa cho dễ bôi. Tôi bôi dầu và ngay lập tức hết đau và ngứa, 

chỉ trong 1 giờ các vết sưng tấy đã biến mất. Đến sáng hôm sau chúng đã gần như không 

còn dấu vết trừ phi ta nhìn thật kĩ. Chuyện này đã khiến nhiều người phải kinh ngạc và 

cuối cùng cũng khiến những ai hồ nghi phải nhìn nhận những gì trước nay tôi vẫn luôn 

nói tới. Khả năng chữa lành của cần sa!” Cindy‐lee 

“Bệnh viêm khớp vảy nến đã khỏi sau chưa đầy 1 tháng...Ôi trời” Giulliana 

 “Bệnh vảy nến đã biến mất sau khi tôi bắt đầu ăn dầu...Chỉ bôi thôi thì không giúp 

ích cho bệnh tình của tôi được nhiều ‐ chúng không hoàn toàn biến mất cho đến khi tôi 

bắt đầu ăn dầu. Đến giờ chúng vẫn chưa trở lại. Hiện nay tôi đang dùng liều duy trì, vậy 

nên tôi hi vọng như vậy cũng là đủ để khiến bệnh vảy nến không trở lại. Gần 4 tháng rồi 

chưa có dấu hiệu của bệnh. Các bác sỹ có nói rằng bệnh sẽ không bao giờ khỏi hẳn, và 

rằng nó chỉ tạm khỏi khi tôi bị ốm nặng và hệ miễn dịch phải chống chọi với một loại bệnh 

khác. Vậy đấy...tôi chẳng hề ốm đau gì, và căn bệnh tồi tệ vẫn cứ biến mất rồi!” Lindsay 

“Tôi cũng đã trị khỏi bệnh viêm gân sau ít ngày. Thậm chí cả một vết thương đã 

kéo dài 7 tháng. Tôi chỉ bôi bơ cần sa hoặc RSO lên vùng tổn thương 1 lần mỗi ngày. 

Quá tuyệt vời. Tôi đã dùng RSO để trị vết bỏng độ 3 từ Chủ nhật. Sang Thứ 3, sau 40 

giờ điều trị, đã không còn dấu hiệu bỏng nào cả. Tôi tuyệt đối ước rằng mình đã dùng 

dầu ngay khi bị  thương. Nếu  làm vậy,  tôi đã khỏi mất hàng giờ đau đớn hay phải 

chườm đá lên vết thương.” Bobbi 
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“Dầu không có tác dụng với thứ gì? Thông qua những nghiên cứu của tôi, những khả 

năng là vô hạn. Tôi có một khối u nang trên má bên phải. Sau 05 ngày ăn dầu, khối u đã 

nhanh chóng teo nhỏ. Dầu được chiết xuất từ búp cần sa và những lá mọc xen búp ngâm 

trong rượu Ever Clear. Tôi ngâm hỗn hợp trong 02 tuần. Đêm đầu tiên dùng dầu, khối u 

nang của tôi hơi ngứa một chút, và sau 05 ngày thì nó đã biến mất. Dầu đã hiệu nghiệm. 

Có rất nhiều bằng chứng và cơ sở khoa học ủng hộ loại thuốc này, tất thảy đều tuyệt vời. 

Có những hợp chất hóa học hồi đáp lại mọi thụ thể trong hệ thần kinh, và là sản phẩm 

của thiên nhiên. Phần tuyệt vời là ở chỗ chúng đều được tìm thấy trong một loài cây: Cần 

Sa. Đã đến lúc để xem con người đi xa được đến đâu. Đã đến lúc tiến hóa rồi.” Jeremy 

“Lần đầu tiên tôi làm dầu (trộn với dầu dừa) là để bôi trị thối loét lưng cho bà cụ 

hàng xóm. Khắp lưng bà bị loét và gây rất ngứa ngáy. Không phải do bọ giường, cũng 

không phải do ghẻ, rận, muỗi hay những thứ tương tự bởi bà chỉ bị loét riêng phần lưng, 

và cũng không có dấu hiệu gì rằng các loại vật nuôi trèo lên giường. Các bạn biết con 

trai bà cụ đã làm gì không??? Anh ta xịt đẫm đệm các loại hóa chất để xua đuổi những 

con bọ không hề tồn tại. Tôi mang cho bà một tấm đệm mới và dặn rõ rằng không được 

xịt thuốc. Bà đã phải đi viện vì u nang chảy máu, và ở đó bà đã trình bày về vấn đề ở 

lưng mình. Các bạn biết các bác sỹ bảo bà làm gì không??? Gội đầu và tắm rửa cho hết 

chấy rận đấy, mà bà ấy làm gì có chấy rận. Thế nên các bạn nghĩ tôi sẽ nghe lời ai nhằm 

giúp được bà ấy đây ‐ các bác sỹ ư? Không đâu, tôi đã tự làm dầu để trị loét lưng cho 

bà. Đã có tiến triển tốt và quá trình lành bệnh đang tiếp tục.” Michele 

“Chào Scot, tối qua tôi có nói chuyện với chị gái, chị ấy bảo đã khỏi hẳn bệnh rồi!!!!! Loại 

thuốc này đã chữa khỏi bệnh zona cho chị ấy :) Chị ấy nói mình cảm thấy rất tuyệt. Tôi muốn 

biết chắc chắn nên bây giờ mới viết thư cho anh. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh rất nhiều.” 

“Cô gái bị zona ấy đã có vấn đề khác nữa nhưng chưa bao giờ cho gia đình biết. 

Cô ấy mới gửi thư cho tôi như sau: 

“Chào, tôi mới phát hiện hôm qua rằng chị tôi có một khối u tuyến giáp từ 1 năm 

trước nhưng chị ấy không cho gia đình biết. Có vẻ bác sỹ nói với chị tôi rằng họ sẽ để ý 

và nếu khối u phát triển, họ sẽ làm phẫu thuật. Khối u không đủ lớn để sinh thiết. Nói 

chung lại, tuần trước chị ấy đến bác sỹ theo hẹn và phát hiện rằng khối u đã ngừng phát 

triển. Chị ấy tin rằng thuốc cần sa đã tạo nên điều này. Chẳng phải một tin tốt lành lắm 

sao? Chị ấy đang tiếp tục ăn dầu với hi vọng rằng lần khám tới sẽ chứng minh rằng dầu 

cần sa diệt các khối u. Tôi sẽ thông báo thêm với các bạn khi điều đó diễn ra.” Scot 

“Hôm qua tôi đã cho một người phụ nữ dùng dầu. Đây là những cập nhật của cô 

ấy từ ngày đầu tiên. Rất tuyệt vời! 

Ngày 1: Thức dậy sáng hôm qua với bệnh eczema trên môi và tôi đã bôi dầu lên 

đó. Sau 10 phút đã hết ngứa. Đau đớn cũng hết sau 30 phút. Sưng tấy giảm sau vài 

giờ. Đến hôm nay các vết rộp trên môi tôi đã biến mất một nửa ‐ mà thông thường 

phải mất tới 2 tuần thì chúng mới lành đấy. Khi thở tôi cũng hít vào hơi dầu trên môi. 

Tôi để ý thấy cơn đau kéo dài hàng tuần ở ổ xoang bên phải đã biến mất. Tôi cũng 

không bị sổ mũi nữa. Hôm qua tôi chỉ hắt hơi có 1 lần. Cảm giác mệt mỏi của tôi cũng 

không trầm trọng như trước. Tôi cũng thấy thư thái và hết lo âu. Đau đớn trên cơ thể 

đã giảm bớt vào buổi tối. Thường thì lúc trước tôi bị đau nặng, đến tối thì không thể 
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ngồi yên nổi (cơn đau cơ, thần kinh mắt cá, đau ngón tay, cổ tay, khuỷu tay, vai, đầu 

gối đã giảm đáng kể). 

Còn nữa, các liều dầu ít tác động đến tâm thần của tôi. Tôi không hề gặp khó khăn 

khi làm việc hay tập trung chú ý, tôi cũng chẳng ngại ngần chuyện lái xe. Đầu óc tôi 

rất tỉnh táo mặc dù sáng nay tôi đã quên uống thuốc Citicoline. Tôi cho một lượng dầu 

cỡ bằng nửa hạt gạo lên bánh quy và cứ thế ăn thôi.” 

Hỏi: Chào JB! Tôi đã muốn hỏi anh một điều, tôi thắc mắc liệu RSO có giúp gì được 

cho những vết bỏng xạ trị của mẹ tôi không? Bà đã quyết định tuân theo cách chữa trị 

ʺphổ thôngʺ, và giờ đây ngực bà tổn thương rất nặng nề. Nhìn thấy mà đau lòng. Tôi 

nhớ là anh hoặc Rick từng bị bỏng, hình như trong lúc làm RSO, và đã cho mọi người 

xem ảnh để thấy dầu cũng có tác dụng chữa bỏng. Vậy nên, liệu dầu có giúp ích gì cho 

mẹ tôi được không?  

Đáp: Chào Enrique, tất nhiên là được chứ. Hãy bôi dầu lên lưng và ngực bà. Tất nhiên 

mẹ anh cũng nên ăn dầu và tránh xa bác sỹ cùng các thứ gây hại vô bổ như vậy. JB 

“Mẹ tôi (tuổi 72) đến nay đã bị nứt da gây đau đớn trên hầu hết các đầu ngón tay 

gần 2 năm rồi...rất đau. Bác sỹ nói ʺPhải thôi, có tuổi nên vậy mà.ʺ Thật ngu xuẩn!!! 

Chúng tôi đã trộn một lượng dầu nhỏ với thuốc mỡ Aquaphor... Chỉ 1 lần bôi, sau 1 

đêm… hết hẳn bệnh! Các vết nứt da đã lành lại và vẫn duy trình tình trạng tốt đến nay 

đã hơn 1 tuần. Tuyệt vời!” Dolly 

“Tôi đã dùng dầu cho một vết thương hậu phẫu còn mới. Tháng 9 năm 2012, tôi 

được phẫu thuật cắt bỏ 2 khối u do Ung thư biểu mô tế bào đáy trên mặt. Một khối u 

lớn và đã di căn sang nơi khác. Còn nữa, một khối u nằm trong má đã được nạo ra để 

sinh thiết. Khi tôi về nhà và mở băng gạc ra thì trên mặt tôi đã hiện ra một cái lỗ lớn. 

Trong 4 ngày đầu, tôi trộn dầu với bơ hạt mỡ và bôi lên vết phẫu thuật. Sau đó tôi 

bôi dầu cần sa nguyên chất và không hề ngừng bôi. Khi tôi đến khám hậu phẫu, vị bác 

sỹ vốn nghĩ tôi cần thực hiện phẫu thuật chỉnh hình đã ngỡ ngàng trước sự hồi phục 

của tôi. Tôi đã quyết nói sự thật với cô ấy, rằng tôi đã không dùng thuốc kê đơn mà 

được chữa lành nhờ dầu cần sa. Cô ấy đã nghe nói về Rick Simpson và dầu Phoenix 

Tears, cô ấy không phán xét gì cả mà bảo tôi cứ phát huy điều tốt lành thôi. 

Trong 01 tháng nữa tôi sẽ trải qua cuộc phẫu thuật thứ 2 nhằm chữa lành hẳn vết 

thương... 

Dầu cần sa ‐ liệu tôi có nên cho bác sỹ phẫu thuật biết? Trong buổi tái khám hậu 

phẫu!” Patti‐Jo 

‐‐Patti, sẽ không cần thêm cuộc phẫu thuật nào đâu nếu bạn tiếp tục sử dụng dầu. 

Hoặc hãy hoãn lại sau khi ăn hết 60g dầu, nhưng hãy cứ tránh xa chuyện phẫu thuật 

và bác sỹ nếu có thể. Dù có buồn nhưng đó là điều kiện tiên quyết cho thành công của 

việc chữa trị trong nhiều trường hợp đấy. JB 

“RSO đã khiến bệnh vảy nến của tôi gần như biến mất. Tôi đã và đang ăn một liều 

duy trì được 3 năm rồi, và da dẻ tôi sạch, trí óc tỉnh táo và tôi chưa từng khỏe mạnh 

như bây giờ.” Erica 
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“Tôi từng chứng kiến một người thân quen sử dụng dầu của Rick để chữa trị một 

vết bỏng nặng mà lẽ ra đã để lại sẹo tồi tệ, và chỉ trong 1 tuần bôi dầu thì vết bỏng đã 

lành và không hề có sẹo hay dấu hiệu gì là ở đó từng bị bỏng.” Janice 

“Chúng tôi hiện đang cho con gái mình dùng dầu. Con bé bị bệnh vảy nến ở cả 2 

khuỷu tay, trán và 1 bên đầu gối. Lúc bắt đầu, chúng tôi có chụp ảnh lại. Đến nay vùng 

da khô đóng vảy đã hết. Màu da vẫn đỏ nhưng đã mềm chứ không còn tấy hay viêm nữa. 

Các vùng da nhỏ hơn ở phía ngoài đã sạch hoàn toàn. Chúng tôi tin rằng thuốc sẽ hiệu 

nghiệm. Chúng tôi đang chụp ảnh 2 ngày 1 lần hoặc khi có những biến chuyển nhìn thấy 

được. Cảm ơn các bạn rất nhiều Rick và JB, vì đã đem lại nhận thức đúng về loại thuốc 

này, nó rồi sẽ hàn gắn, chữa lành cho khắp các quốc gia nữa. Tôi đang chia sẻ các bài đăng 

mỗi ngày và kể cho bất kì ai muốn nghe. Mọi người bắt đầu nhận thức rõ rồi.” Ron 

Hỏi: Hỗn hợp này có tác dụng với mụn hay không? 

Đáp: Jennifer, dầu có tác dụng với “mọi loại bệnh về da.” Như thế nghĩa là gồm 

cả mụn đấy. Trân trọng, JB 

“Tôi được biết đến dầu từ 3 tháng trước, trong lúc tìm trên mạng cách chữa mụn 

và bệnh trứng cá đỏ (rosacea). Dầu đã giúp làm sạch da ngay lập tức! Tôi trộn dầu cần 

sa chiết xuất bằng cồn cùng dầu dừa và bôi lên mặt và cổ mỗi ngày 1 lần. Chồng tôi 

nói tôi trông trẻ ra tới 15 tuổi! Cảm ơn rất nhiều vì đã chia sẻ thông tin này! Chúa ban 

phước cho các bạn. Hãy phát huy nhé.” Toni 

“Dầu cũng có tác dụng với những sợi râu mọc ngược vào trong. Tôi đã cho con 

trai 23 tuổi của mình dùng, thành công chỉ sau 2 lần bôi.” Patti‐Jo 

“Charlie đang đi lại rồi. Không cần thuốc giảm đau. Thằng bé đứng thẳng được. Chân 

nó bước dài và vững chãi. Nó còn chạy nhảy chơi đùa nữa. Cổ nó đã khỏi tới 90% rồi. 2 năm 

trước thì đâu được như thế này. Hôm qua, thằng bé đã ăn chuối, pizza, nửa cái sandwich, 

cơm rang, sữa chua và các thứ khác nữa. Nó chưa bao giờ ăn được nhiều như vậy. (…) 

Đầu gối phải của Charlie gặp vấn đề tệ nhất. Giờ đã tốt hơn được 50% rồi. Đầu gối 

trái đã gần như khỏi hoàn toàn trừ chuyện đêm hôm nọ nó lại ngứa ngáy và rộp nước. 

Nhưng không có gì trầm trọng cả...Thay đổi lớn nhất là ở vết thương trên cổ và dưới 

nách thằng bé. Cổ đã sắp lành hoàn toàn rồi và cả nách cũng vậy. 

Tôi cho một giọt dầu nhỏ vào ống thông dạ dày của thằng bé trước mỗi lần tắm. 

Dầu cũng giúp ích với cơn đau ở đầu gối. Nếu đầu gối bị đau, thằng bé sẽ được nhận 

giọt dầu ấy. Tôi không cho thêm thuốc tylenol hay ibuprofen gì cả. Tự dầu đã đủ hiệu 

quả rồi. Tôi cũng tự làm lấy dầu. Tôi có một máy lọc, tách được dung dịch alkaline khỏi 

dung môi a‐xít.. Do nước chứa a‐xít được ô xi hóa  tốt cho da và cũng  là chất kháng 

khuẩn, tôi có trộn nó với methocelullose (hợp chất hấp thu nước) để làm ra loại dầu này. 

Tôi cho thêm dầu cần sa cô đặc vào đó để tạo ra một loại dầu có độ đậm đặc tựa 

như vaseline vậy. Tôi dùng loại dầu này thay cho nước sốt món ăn và cả để bôi lên vết 

thương của thằng bé. Chỉ riêng điều này cũng tạo được một khác biệt đến khó tin với 

những cơn đau, ngứa ngáy, và giúp chữa lành. Tôi sẽ sớm gửi các bạn những tấm ảnh 

chụp. Mỗi khi có gì thay đổi tôi lại chụp ảnh mà. Tôi nghĩ dầu còn giữ được chất lượng 

trong 1 tháng nữa, nhưng vì đây là lần đầu tiên chế dầu nên tôi cũng không chắc chắn. 

Tôi xúc động quá. Thằng bé chưa bao giờ ăn ngon miệng đến thế. Hôm qua nó ăn còn 

nhiều hơn cả năm rồi.” Trisha 
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“Chào Rick và các bạn, một người bạn của tôi bị vết loét (cỡ 5 x 10 cm) trên bả vai, 

đến nay đã 4 năm rồi, nó nhiễm trùng khủng khiếp. Vết loét không đóng vảy nổi mà 

luôn há miệng, bên dưới đó  là một cục u cứng, cỡ quả bóng chày, sờ vào  là đau. 7 

tháng qua, anh ấy đã bôi dầu được 8 lần, và cả ăn dầu trong 2 dịp cuối tuần. 

Cục u đã biến mất, vết loét há miệng đã lên sẹo và bạn tôi cảm thấy mình thật diễm 

phúc khi có được cơ hội dùng loại dầu này.” Rebecca 

“Hôm qua ở chỗ làm tôi bị đứt tay vì dùng máy xay sinh tố. Tôi tỉnh giấc lúc 03 

giờ  sáng  vì  ngón  tay  đau  nhức mặc  dù  đã  chườm  đá  và  dùng  thuốc  peroxide, 

neosporine. Không thứ gì có tác dụng cả. Vết thương vẫn đau nhói. Thế rồi tôi nhớ đã 

nghe nói rằng dầu cần sa có thể giúp tái tạo tế bào, làm hết đau, liền sẹo và các vấn đề 

về da, vậy nên tại sao lại không thử nhỉ? Vậy là tôi lấy một giọt dầu và bôi khắp đầu 

ngón tay. Chỉ sau 1 phút, cơn đau đã giảm tới 80%. Sau 30 phút, tôi đã có thể gõ ngón 

tay, chỉ râm rẩm chứ không thật sự đau đớn. Tôi tin rồi. 12 giờ sau, tôi lại bôi thêm 

dầu và từ lúc đó không hề đau đớn gì nữa.” Rebecca 

“Chào Rick, tôi xin giấu tên nếu ông có đăng bài viết này (xin cứ đăng tự nhiên). 

Bạn gái tôi trải qua một tuổi thơ thật sự bất hạnh, cô ấy đã tìm cách cắt cổ tay những 

khi rơi vào trạng thái trầm cảm, vấn đề này đã trôi qua từ nhiều năm rồi nhưng vẫn 

còn để lại một vài vết sẹo khá tệ hại trên cổ tay cô ấy. Chúng lộ rõ và lồi lên khá nhiều, 

chúng là thứ đầu tiên người ta để ý khi họ gặp cô ấy, cô ấy muốn loại bỏ chúng đi vô 

cùng. Vậy nên câu hỏi của  tôi  là  liệu dầu có giúp  loại bỏ những vết sẹo này được 

không? Hoặc ít ra cũng làm chúng bớt lộ liễu? Tôi yêu những gì ông đang làm và tôi 

ước gì mình đã biết về dầu khi ông tôi bị Ung thư, ông là anh hùng đối với những sinh 

mạng ông đã cứu giúp!” 

‐‐Gửi XXX, hãy bắt đầu bôi dầu lên các vết sẹo ngay, nhiều khả năng là chúng sẽ 

biến mất sau vài tuần/tháng. Tôi cũng muốn để cô ấy ăn dầu nữa, nó sẽ giúp ích cho 

sự rối loạn hậu chấn thương tâm lý của cô ấy, sau những ký ức mà cô ấy đã phải trải 

qua, nó cũng sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nếu không phiền, bạn hãy chụp 

ảnh hoặc quay phim lại nhé, sẹo rồi sẽ biến mất thôi ‐ biến mất hoàn toàn hoặc hầu 

như không nhìn thấy được. Trân trọng, Jindřich Bayer 

“Chào Rand, tôi cũng gặp vấn đề về loét chân. Trước tiên là bởi tôi trong giai đoạn 

tiền tiểu đường. Nhưng tôi cũng đã phát hiện rằng mình rất mẫn cảm với những vết 

muỗi/bọ đốt. Tôi bôi dầu lên và băng lại để qua đêm và các vết côn trùng đốt đã lành 

hẳn.” Michelle 

‐‐Những gì mà dầu có thể làm với những vết muỗi, ve đốt phải nói là rất tuyệt vời. 

Hãy thử đi và bạn sẽ hiểu vì sao chúng tôi lại nói rằng ai bước ra khỏi nhà cũng nên 

mang dầu theo. Dầu có rất nhiều công dụng, sống mà không biết sử dụng dầu quả là 

một sự vô trách nhiệm với bản thân. JB 

“Hãy ăn dầu đi...tôi đã ăn dầu được 2 tháng, bệnh vảy nến của tôi đã khỏi được 

tới 80%, và tôi chẳng hề dùng loại thuốc nào khác...dầu cũng giúp tôi khỏi bệnh viêm 

khớp nữa...” Giuliana 

“Tôi đã dùng hỗn hợp dầu cần sa và ô liu được 1 tuần thì bắt đầu sạch vảy nến. 

Đáng buồn là tôi chỉ có được một ít và không đủ để cho tôi cả ăn và bôi ngoài da. Để 
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ý nhé, tôi thậm chí còn không có được RSO đích thực, mà là dầu cần sa trộn dầu ô liu.” 

Teemu 

‐‐Ta hãy hi vọng bạn sẽ sớm có được thêm dầu, Teemu. Tốt nhất là bôi dầu ngoài 

da để kiểm soát các triệu chứng. Và cũng hãy ăn dầu nữa, bếu bạn muốn loại bỏ những 

nguyên nhân tiềm tàng của vấn đề. Trân trọng, JB 

“Dầu có tác dụng tốt với nốt muỗi đốt và cả đau răng nữa. Con gái tôi bị muỗi đốt 

tới 50 nốt trong vòng 15 phút (nói nghiêm túc) mặc dù đã dùng thuốc xịt côn trùng 

OFF! Deep Woods. Tôi đã thử cả vỏ chuối, xịt khử mùi, lô hội, kem bôi dermaplast và 

hydro‐cortisone. Không thứ gì giúp giảm sưng phồng hay giúp nó bớt đau cả (con bé 

bị dị ứng muỗi đốt và các vết đốt đó sưng rất nặng). Trong cảnh vô vọng, tôi đã cạo 

lớp keo cần sa dính ở máy hóa hơi ra, trộn cùng một chút dầu dừa cho loãng bớt và 

bôi lên chân con bé. Chỉ trong nửa giờ, các vết sưng phồng đã xẹp xuống. Trong khi 

vẫn còn  lại những nốt nhỏ màu đỏ nhưng không gây ảnh hưởng gì, tôi cũng tránh 

không cho cháu dùng thuốc Benedryl. 

Tôi bị một khối áp xe trong miệng và tôi đã vê chỗ keo/sái cần sa lấy từ máy hóa 

hơi để đặt vùng răng thương tổn. Trong nửa giờ chỗ sưng đã xẹp xuống, và tôi có thể 

chữa lành được, từ đó đến giờ không gặp phải vấn đề gì. Tôi vẫn đặt sái cần sa vào 

thêm 2 ngày cho chắc chắn. Giờ đây tôi có thể nói rằng đặt sái cần sa vào răng (nếu 

bạn có bình Vapir No2, hay gom phần keo hash gần như nguyên chất và đậm đặc ở 

bên trong phần chuôi máy ‐ chỗ bạn thay màng lọc), tôi đã ʺphêʺ đến khó tin, có lẽ 

chưa bao giờ ʺphêʺ đến thế trong đời. 

Tôi thậm chí đã phải nhắn tin từ phòng khách để nhờ chồng đưa tôi vào phòng ngủ. 

Dù sao các loại thuốc đặt dưới lưỡi cũng có tác dụng mạnh hơn, vì thế ở các phòng cấp 

cứu khi nghi ngờ về 1 ca đau tim, họ sẽ xịt ni tơ dưới lưỡi bệnh nhân. Giờ mọi chuyện 

cũng ổn rồi, tôi không chết vì quá  liều,  thức dậy cũng không váng vất cảm giác say 

thuốc. Và điều hay nhất là tôi đã không phải dùng đến một lượng lớn Tylenol hay Advil 

‐ những thứ còn gây hại nhiều hơn cho dạ dày và thận của tôi. 

Tôi biết hạt nhựa cần sa không phải là cách hiệu quả nhất và thậm chí tôi cũng 

không rõ nó có hiệu quả không nữa, nhưng đó là những gì tôi có để dùng bởi tôi đang 

sống ở 1 bang cấm cần sa. Tuy nhiên tôi cho là cũng chẳng hại gì. Tôi rất nóng lòng 

chuyển đến sống tại một bang nơi tôi có thể tự do trồng nguyên liệu hữu cơ đầu vào 

với chất lượng cao nhất có thể, tự làm dầu để chữa trị cho mình và gia đình...gồm có 

cả con gái gần 2 tuổi của tôi ‐ cháu đã đau ốm khổ sở suốt cả năm qua bởi vì không ai 

tìm ra được cháu đang bị chứng bệnh gì cả. 

Họ nghĩ rằng cháu bị một dạng rối loạn protein nhưng đó chỉ là một lời đoán bừa 

nữa của họ thôi, chứ họ cũng chẳng biết thực tế là đang có vấn đề gì với cháu cả. Cho 

cháu sử dụng dầu có thể sẽ giúp cứu được sinh mạng của cháu. 

Mặc dù rất muốn có được một chẩn đoán chính xác để biết mình đang phải chữa trị 

bệnh gì, nhưng điều quan trọng nhất là tôi muốn con gái mình khỏe lên. Nếu điều đó 

có nghĩa là phải đương đầu với định kiến xã hội thì tôi cũng sẽ làm.” Sara 

“Chỉ nói cảm ơn thôi là không đủ cho những gì các bạn đã làm được. Tôi đang 

ngồi đây, bôi dầu lên vết thương do cây sồi độc gây ra. Lẽ ra tôi đã không bao giờ được 

thử nếu không nhờ các bạn. Năm ngoái, thương tích lan gần như khắp cơ thể tôi trong 



Biên dịch bởi nhóm Việt Growers                                        Trang 124 

2 tháng bởi vì có ai đó đốt rừng nên giờ đi đâu tôi dễ bị dính phải cây sồi độc. Tệ hơn 

nữa là người ta nói rằng cơ thể chúng ta không tạo lập được khả năng miễn dịch với 

chất độc của loại cây này... 

Sáng nay, 24 giờ sau lần bôi đầu tiên và tôi đã thấy sự hiệu quả của dầu: nó chữa 

lành mọi vùng da thương tổn do tôi gãy xước. Vậy nên thêm cùng chút hỗn hợp ô xít 

kẽm phủ trên lớp dầu tự chế của mình, tôi tin rằng có thể mình đã tìm ra được biện 

pháp trợ giúp tốt nhất cho vấn đề về cây sồi độc. 

Quả tình tôi không thể đợi nổi sang mùa sau để xem liệu có thể nào dầu cần sa chữa 

lành được vấn đề này trọn đời hay không. Tôi sẽ thông báo cho các bạn. Chẳng tuyệt 

lắm sao. Một lần nữa, xin cảm ơn vì những điều các bạn đã làm.” Rebecca 

‐‐Dầu cũng có thể sửa chữa được vấn đề ấy. Nó là phương thuốc chữa lành hay 

kiểm soát cho mọi vấn đề y tế. Dầu càng được dùng sớm, nó sẽ càng nhanh chóng 

chữa lành những gì cần chữa lành, ta chỉ cần biết vậy thôi là đủ. JB 

“Tôi muốn mọi người biết là RSO đã làm tan một vết phồng rộp rất lớn ở gót chân 

của chồng tôi ‐ vết rộp đó là do anh ấy bị ốm và phải nằm trên giường suốt một thời 

gian dài. Tôi bôi dầu lên và sau 1 tuần vết rộp đã biến mất. Tôi đã rất lo ngại rằng nó 

có thể biến thành một thứ gì đó còn nghiêm trọng hơn, nó đã nổi kín gót chân anh ấy 

cơ mà. Xin cảm ơn Rick Simpson vì những điều ông đã làm.” Susan 

“Là một thợ máy, tôi đã dùng dầu để chữa trị một số vết rách da thịt khá nặng, và 

các bạn nói đúng 100%... Nó chữa lành da nhanh hơn bất kì thứ gì khác.” Cory 

“Tôi đã khỏi hẳn HPV sau 2 tuần chỉ với 3 lần bôi ngoài da.” Miles 

“Hiện giờ tôi đang trong quá trình chữa trị một nốt ruồi tai hại đã chuyển màu 

đen sẫm. Mỗi sáng tôi bôi 1 lượng dầu kha khá lên nốt ruồi và dán băng cá nhân lại. 

Sau 3 tuần, tôi đã thấy rõ nốt ruồi đã teo lại. Dầu hiệu quả thật sự. Tôi cũng ăn một 

chút dầu mỗi ngày nữa...thật là một nguồn sinh khí mới. Phúc lành của y tế thông qua 

cần sa!!!!!!!” Beau 

“Thú thật...tôi vụng về...tôi rất hay làm rơi chiếc âm thoa và bị răng nó cắm vào 

chân. Tôi bôi trực tiếp RSO lên đó, cơn đau biến mất sau vài giây, vết thương lành lại 

trong 3 ngày.” Heather 

“Tôi từng dùng loại dầu tương tự RSO nhưng kém dược tính hơn và nó cũng tiêu 

diệt được vảy nến sau ít ngày, giảm sưng buồng trứng trong ngày đầu kỳ kinh nguyệt 

chỉ sau 20 phút, và ngăn chặn sẹo cũng như đau đớn nếu được bôi ngay lên các vết 

bỏng nhẹ. Điều này thật sự khiến tôi tự hỏi dầu RSO đích thực còn có thể làm được 

những gì...” Beres 

“Tôi bị một chứng bệnh nấm da chân rất nặng từ khi 10 tuổi, ước gì lúc đó tôi có 

dầu cần sa. Nhưng bây giờ tôi đã có rồi. Tất cả đã ổn sau 47 năm. Nó đã chữa khỏi gần 

như mọi thứ.” Donald 

“Tôi bị một mảng u bướu ở khuỷu tay, được chữa bằng dầu... và một tuần sau 

khuỷu tay của tôi mềm mại và không còn bị sưng nữa... tôi nghĩ chúng nó là mụn cóc 

nhưng cũng không chắc chắn vì tôi không tin tưởng ở các bác sỹ.” Carla 

‐‐Không cần biết da của bạn có vấn đề gì, cứ bôi dầu lên đó, băng gạc lại và lại bôi 

dầu lên hàng ngày hoặc cách ngày, hoặc cho đến khi miếng gạc rớt ra. Bỏng, chàm, 
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mụn cóc, vảy nến – dầu không phân biệt nó là gì và đều chữa lành tất cả, chỉ cần bạn 

cho nó chút thời gian. JB 

ʺBạn tôi có một khối u nang trên mặt, và sau khi dùng dầu ít ngày, nó đã biến mất. 

Anh ấy ăn dầu chứ không phải bôi.ʺ Jonathan 

 ʺKhông phải bệnh nhân Ung thư nhưng tôi bị một vết nhiễm trùng ở gót chân và nó 

không tiến triển gì với các cách chữa trị. Tôi thậm chí còn đã nhờ đến một chuyên gia về 

chăm sóc vết thương… ông ấy giúp được cho vết nhiễm trùng không lan rộng, nhưng 

nó vẫn không lành lại được. Tôi bôi dầu lên đó và chỉ sau Một ngày, sự tấy đỏ đã giảm 

bớt. Sang ngày thứ hai thì hết tấy đỏ. Ngày thứ ba, vùng nhiễm trùng đã trông giống 

như da lành trở lại! Loại dầu này chữa bệnh thật tuyệt vời!ʺ Tammie 

ʺTôi làm cho một công ty về hồ bơi và spa... da tôi trắng mỏng, và phải cả ngày 

ngoài trời. Tôi có vài nốt xuất hiện ở trên mặt, đầu và cánh tay. Dầu làm mất những 

nốt đó lập tức trong vòng vài tuần. Bây giờ tôi ăn 0,5g THC nguyên chất mỗi ngày để 

phòng bệnh và giữ cho hệ miễn dịch của mình khoẻ mạnh. Và cũng không bao giờ cần 

chích thuốc trị cảm cúm nữa. Chưa từng bị cúm từ khi tôi còn bé.” Jay 

“Tôi biết mọi người ở đây đều khuyên dùng RSO nguyên chất, và tôi là một tín đồ 

của loại dầu này. Tuy vậy tôi muốn mọi người biết về loại dầu dừa pha chế với cần sa, 

đã hoàn  toàn  thay  thế  thuốc neosporin cho chúng  tôi,  tôi không cần phải mua  thứ 

thuốc này 2 năm rồi. Nó có hiệu quả tốt và nhanh hơn, có thể dùng nó để bôi khắp tay 

và mặt mà không sợ có hại khi lỡ ăn phải chúng.” Tina 

‐‐Tina à, không có gì hiệu quả và tác dụng nhanh hơn RSO nguyên chất đâu nhưng 

tôi biết về thứ bạn đang nói đến. Tất nhiên dạng dược chất tác dụng yếu hơn từ cần sa 

này cũng đem lại kết quả tuyệt vời. Vấn đề là hiệu quả thì sẽ không đáng tin cậy như 

là sử dụng loại RSO mạnh nhất. 

Mỹ phẩm cần sa sẽ sớm thay thế những sản phẩm mỹ phẩm ngày nay, đặc biệt khi 

phụ nữ biết dầu có thể giúp gì cho sắc đẹp của họ. Dầu từ hạt cần sa, dầu dừa và bơ từ 

cây hạt mỡ là những chất nền ưa thích của tôi nhưng mọi người có thể sử dụng bất cứ 

gì sẵn có ở nơi mình sống và thêm dầu cần sa vào đó. 20 ‐ 30% RSO trong kem sẽ đem 

đến điều kì diệu nhưng hàm lượng 0.01 ‐1% thôi cũng có tác dụng tuyệt vời cho những 

tình trạng bệnh thông thường và để bảo vệ da mỗi ngày. JB 

“Bạn gái  tôi bị dị ứng nặng với muỗi  chích và  tối qua  cô  ấy bị một vết  ở  thái 

dương... nó bự chảng và tôi bảo cô ấy lấy một cái băng keo cá nhân dán vào rồi bôi 

RSO mà chúng tôi làm từ lá cần sa lên đó. Sáng nay khi thức dậy thì vết sưng đã hoàn 

toàn biến mất.” 

– Cảm ơn Jimmy. Tôi chắc rằng thông tin này sẽ có ích với nhiều người. Bây giờ 

đang là mùa nhiều muỗi. Và dầu cũng có tác dụng ngừa muỗi chích nữa, bạn cứ thử 

mà xem. Luôn là tốt hơn khi ngừa bệnh xảy ra ngay từ đầu mặc dù việc chữa bệnh với 

dầu cũng không khó khăn gì. Bạn có thể dùng dầu trực tiếp lên mọi chỗ bị ngứa, phỏng 

hoặc đau. Bạn càng bôi dầu sớm thì vấn đề càng sớm biến mất. Hãy nhớ điều này. JB 

Hỏi: Dầu có thể để được bao lâu? Mãi không? Đâu là nơi lưu trữ tốt nhất, tủ lạnh, 

tủ đá hay tủ cất đồ ăn? Cảm ơn. 

Đáp: Nên cất giữ dầu trong một xi lanh, được giữ ở nơi tối và mát, dầu sẽ để được 

nhiều năm, đặc biệt là nếu bạn muốn bảo vệ nó khỏi khách khứa hoặc người nhà, đặc 
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biệt là phụ nữ vì họ sẽ thích ăn dầu hơn cả đàn ông đấy. Lúc mà phụ nữ trong nhà bạn 

biết được tác dụng hồi xuân của dầu và nó giúp được gì cho các nếp nhăn, bạn hãy lo 

lắng về chuyện chúng lưu giữ được bao lâu, vì chúng thường được ăn hoặc bôi hết rất 

lẹ. Nếu bạn muốn bảo quản được dầu thì cũng đừng nói với phụ nữ rằng mỹ phẩm có 

chứa 20‐30% dầu sẽ làm nên điều kì diệu với nước da của họ và sẽ khiến họ trẻ một 

cách tự nhiên nhất có thể, nếu không họ chỉ đơn giản sẽ lấy hết mặc cho bạn nói hay 

làm gì và khi đó bạn cũng khỏi cần quan tâm nó giữ được lâu hay không đâu. 

Đây không phải là bình luận có thành kiến gì cả, tôi chỉ đang cho bạn biết điều tôi 

đã thấy nhiều lần, đây là sự quan sát và nỗ lực để hướng sự chú ý của bạn vào những 

tác dụng của dầu lên làn da bất kể giới tính thôi. JB  

“Nếu phụ nữ biết nó làm trẻ hoá làn da và sửa chữa da bị tổn thương thì sự ủng 

hộ hợp pháp hoá cần sa sẽ bùng phát! Toàn bộ nền kinh tế đã sống sót nhờ vào sự ém 

nhẹm thông tin của loại dược chất thần kỳ này, và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nó sụp 

đổ khi mà càng có nhiều người biết và tự chế thuốc điều trị cho mình.” Gil 

Hỏi: Mọi người bôi lên mặt để chữa nếp nhăn, hay ăn, hay cả hai cách vậy?” Toni 

Đáp: Cả 2 sẽ cho kết quả tốt nhất, nhưng chỉ bôi thôi thì cũng giúp được rất nhiều 

đấy. JB 

“Có phải tôi vừa đọc thấy nếp nhăn không? Nó giúp chữa nếp nhăn sao?” Margie 

42. ĐAU MÃN TÍNH 

ʺNếu bạn có sẵn nhiều thứ nguyên liệu để chiết xuất ra dầu nhằm làm giảm những 

cơn đau mãn tính, thì chẳng có gì tốt hơn là dầu từ cây cần sa. Loại dầu này là một loại 

thuốc giảm đau tuyệt vời có nguồn gốc tự nhiên mà lại không gây nghiện hay hại gì cả. 

Ngành y tế thường phải dùng những loại thuốc nguy hại, có nhiều tác dụng phụ và 

thậm chí gây nghiện để giúp bệnh nhân kiểm soát các cơn đau này. Tôi thừa nhận các 

loại thuốc này vẫn có hiệu quả đôi chút, nhưng về bản chất – những loại thuốc này chỉ 

che giấu đi những cơn đau mà không chữa trị tận gốc chúng. Khi bạn dùng dầu cần sa 

để chữa những cơn đau mãn tính, nó không chỉ giúp giảm đau cho bệnh nhân mà nó 

còn có tác dụng chữa lành những nguyên nhân gây ra cơn đau đó. Với những bệnh nhân 

đang mắc những chứng đau kéo dài, cho đến nay dầu cần sa là phương pháp trị liệu tốt 

nhất vì nó không gây ghiện và không gây hại gì cho cơ thể người bệnh. 

Tôi đã chứng kiến nhiều bệnh nhân Ung thư xương bị những cơn đau hành hạ khi 

mà ngay cả morphine và tất cả những các phương pháp giảm đau khác không còn tác 

dụng. Nhưng mà dầu cần sa đã có thể kiểm soát những cơn đau chỉ trong vòng vài giờ 

và dần sau đó họ có thể ngưng sử dụng những loại thuốc kia với rất ít tác dụng phụ. Tôi 

cũng đã áp dụng phương pháp này cho nhiều bệnh nhân với những triệu chứng đau 

khác nhau và hiệu quả nhận được rất tuyệt vời. Chẳng có gì là lạ đối với tôi khi gần như 

mỗi ngày đều có những bệnh nhân thông báo rằng họ không còn đau nhiều nữa. 

Như tôi đã nói, dầu cần sa có tác dụng làm biến mất những cơn đau, nhưng nó cũng 

có tác dụng chữa lành nguyên nhân gây ra cơn đau. Và một lần nữa, ý tưởng đề ra là 

hãy ngưng dùng những thứ thuốc nguy hiểm và gây nghiện kia càng sớm càng tốt và 

thay thế chúng bằng cách sử dụng dầu. Thực tế thì chưa có nghiên cứu đối chứng nào 

giữa tác dụng của dầu cần sa và các loại thuốc giảm đau thông thường (thuốc tây) cả. 

Nhưng phần lớn thuốc men chúng ta đang sử dụng có nhiều tác hại nguy hiểm đi kèm 
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thậm chí gây nghiện trong khi dầu cần sa thì không gây ra những tác hại này. 

Nếu một bệnh nhân đang sử dụng morphine hoặc những loại thuốc giảm đau gốc 

opioid khác để điều trị, tôi đề nghị nên bắt đầu sử dụng dầu cần sa với liều cỡ khoảng 

1 hạt gạo nhỏ. Sau đó tăng liều lượng càng nhanh càng tốt và giảm sử dụng những 

thứ thuốc kia cho đến khi không cần phải sử dụng thuốc tây nữa. Có rất nhiều bệnh 

nhân đang uống thuốc do bác sỹ kê toa nhiều năm rồi nhưng không có mấy tác dụng. 

Nếu bạn muốn tìm lại cảm giác dễ chịu, hãy thử dùng dầu và quên đi cái hệ thống y 

tế điên rồ đi.” Rick Simpson, Cần sa: Loại thảo dược giá trị nhất 

43. ĐAU LƯNG, ĐAU CỘT SỐNG 

Ông có thấy bệnh nhân nào thoát khỏi được chứng đau lưng hay đau cột sống chưa? 

“Christian Laurette, nhà sản xuất bộ phim tài liệu “Run from the cure” của chúng 

tôi bị mắc chứng vẹo cột sống nhiều năm. Khoảng 13 năm trước, các bác sỹ đề nghị 

anh ấy mổ nhưng với cơ hội đi lại được là 50/50. Với xác suất như thế, anh ấy đã chọn 

cách tiếp tục sống với cơn đau. Gần như mỗi ngày, anh ấy bị suy sụp bởi những cơn 

đau và gần như mất niềm tin rằng mình có thể hết đau. Tôi đã cho anh ấy dùng một ít 

dầu và chỉ trong vài giờ sau anh ấy đã không còn đau nữa. 

Tôi giải thích rằng anh đã phải sống một cuộc đời với tình trạng khó mà vận động 

như người bình thường, do đó các cơ vùng lưng của anh ấy rất yếu. Như dự kiến của 

tôi, sau một thời gian sử dụng dầu như chỉ dẫn, giờ đây Christian đã có thể hoạt động 

bình thường mà không bị đau, các cơ của anh ấy cũng đã khoẻ hơn và anh ấy đã có thể 

đi lại mà không phải dùng dầu thành những đợt kéo dài. Chris chỉ là một trong nhiều 

trường hợp bị vấn đề ở lưng và đã tìm được một phương pháp kiểm soát đau hiệu quả 

để có thể thấy dễ chịu trở lại. Theo ý kiến của tôi, không ai cần phải sống cả đời với sự 

đau đớn. Nếu bạn bị đau lưng vì bất kì nguyên do gì, tôi tin chắc là phương pháp này 

sẽ đem lại lợi ích tuyệt vời cho gần như tất cả những bệnh nhân đang ở trong tình trạng 

này.” Rick Simpson, Cần sa: Loại thảo dược giá trị nhất 

44. BỆNH TIỂU ĐƯỜNG 

“Những bệnh nhân tiểu đường (đái tháo đường) được chẩn đoán ở giai đoạn sớm 

thường rất dễ được kiểm soát và họ sẽ rất nhanh khỏi bệnh. Tuy nhiên ở những bệnh 

nhân mắc bệnh nặng hơn và đã có một số biến chứng trong nhiều năm, sẽ cần nhiều 

thời gian hơn. Ngay cả ở những bệnh nhân đã có biến chứng nặng, nếu sử dụng một 

loại dầu chất lượng tốt và đúng cách thì thường chỉ trong vòng 6 tuần họ sẽ không cần 

sử dụng đến insulin nữa. Không may là, biến chứng do căn bệnh này gây ra trên cơ 

thể bệnh nhân thì thường mất nhiều thời gian hơn để hồi phục, nhưng chỉ cần thêm 

thời gian thì hầu hết những hậu quả cũng đều có thể cải thiện. 

Dầu dường như có khả năng hồi phục chức năng của tụy khá nhanh, vì thế tuyến 

tụy có khả năng tái hoạt động hiệu quả hơn. Chúng tôi đã chứng minh điều này trên 

một bệnh nhân tiểu đường tuýp I mà tôi đã chữa Ung thư. Khi kết thúc liệu trình chữa 

Ung thư, anh ta cũng ngưng sử dụng dầu hoàn toàn trong 10 ngày. Hết sức ngạc nhiên, 

đường huyết của người này duy trì ở mức bình thường mặc dù anh ta ăn rất nhiều thức 

ăn mà bệnh nhân tiểu đường được khuyến cáo nên hạn chế. Người đàn ông này đã bị 

tiểu đường trong suốt 30 năm và đã từng phải tiêm insulin 2 lần/ngày. Sau khi sử dụng 

dầu một thời gian thì đường huyết của anh ta đã trở lại bình thường ‐ điều đó chứng tỏ 
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tuyến tụy của người này đang hoạt động hiệu quả trở lại. 

Tôi luôn nói với bệnh nhân của mình rằng tôi không phải là một bác sỹ, nhưng tôi tin 

những bệnh nhân của mình luôn muốn thoát khỏi những thứ thuốc tây họ phải sử dụng 

mỗi ngày để chữa bệnh. Thường thì một số loại thuốc tây có tương tác làm hạn chế hiệu 

quả của tinh dầu và việc sử dụng dầu lại có thể thay thế luôn những thuốc này. 

Tôi có nhận được những phản hồi từ nhiều bệnh nhân mắc cả tiểu đường type 1 

lẫn type 2 rằng sử dụng dầu đã chữa khỏi hoàn toàn bệnh của họ. Ví dụ như tôi có tiếp 

xúc với vài bệnh nhân đã tiêm insulin trong suốt 30 năm và sau khi dùng dầu khoảng 

6 tuần họ đã không cần phải sử dụng tới những mũi tiêm nữa. Trong cùng khoảng 

thời gian 6 tuần, những báo cáo tôi nhận được từ một số bệnh nhân khác nói họ chỉ 

thành công trong việc giảm lượng insulin của họ. Nhưng họ cũng có ghi nhận nhiều 

sự cải thiện tuyệt vời khác với tổng trạng sức khỏe sau khi sử dụng dầu. 

Cách tôi nhận định là, mục tiêu của dầu  là giúp những bệnh nhân đang mắc tiểu 

đường thoát khỏi sự lệ thuộc insulin và giúp tuyến tụy của họ hoạt động hiệu quả trở lại. 

Có thể khi những mục tiêu này chưa hoàn toàn đạt được thì hiệu quả của dầu cũng vẫn 

sẽ có ích cho sức khỏe của những bệnh nhân này. Bệnh tiểu đường có thể gây ra nhiều 

biến chứng trầm trọng trên hệ tuần hoàn (mạch máu) và những biến chứng nguy hiểm 

khác,  làm cho sự nhiễm trùng từ một chấn thương nào đó rất khó để kiểm soát bằng 

những phương pháp y tế thông thường. Ví dụ như biến chứng bàn chân đái tháo đường 

nếu không được kiểm soát được thì cuối cùng bệnh nhân đó sẽ phải bị đoạn chi hoặc một 

phần nào đó khác của cơ thể bị nhiễm trùng. 

Tôi biết một số bệnh nhân sau khi được kiểm soát tốt thì họ sẽ không bao giờ cần 

phải đoạn chi vì những nhiễm trùng tiến triển nặng. Thật là một viễn cảnh kinh hoàng 

cho bệnh nhân tiểu đường khi phải đối diện với điều này và nó còn tệ hơn khi sự thật 

là những ca mổ đó hoàn toàn có thể tránh khỏi. 

Quay lại khoảng thời gian trước khi tôi được biết về hiệu quả chữa bệnh của cây cần 

sa, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là nhìn bệnh nhân phải trải qua những đau đớn 

trong quá trình trị liệu của họ; nhưng cuối cùng tôi cũng biết được sự thật. Nếu dầu 

được sử dụng để bôi ngoài da, nó sẽ chữa những vết loét ở bệnh nhân tiểu đường rất 

nhanh, từ đó bạn có thể tưởng tượng ra những lợi ích mà bệnh nhân tiểu đường nhận 

được khi tiêu hóa chất dầu này. Tôi muốn thông báo những thông tin này đến mọi người 

nhiều năm nay rồi nhưng những bác sỹ thì vẫn từ chối sử dụng cần sa và họ vẫn tiếp 

tục đoạn chi bệnh nhân của mình. Đây là một trong những nguyên nhân mà tôi không 

đề cao hệ thống y tế và những bác sỹ hàng ngày gặm nhấm sự đau đớn của chúng ta. 

Sau khi sử dụng dầu, nhiều bệnh nhân tiểu đường mà trước đây họ phải ăn kiêng 

trong nhiều năm trông như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo. Đột nhiên, họ có thể ăn 

trở lại những thức ăn phải hạn chế và một vài người có khuynh hướng ăn uống thoải 

mái. Sau một thời gian, dầu có thể đảo ngược những tổn thương mà căn bệnh đã gây 

ra với cơ thể bệnh nhân, ví dụ như hệ thống tuần hoàn không tốt… Dầu cũng có hiệu 

quả trông thấy trong việc giúp chữa lành những nhiễm trùng cứng đầu ở bệnh nhân 

tiểu đường và từ những điều tôi đã chứng kiến, dầu cần sa chất lượng cao có hiệu quả 

chữa trị mọi tuýp tiểu đường.” Rick Simpson, Cần sa: Loại thảo dược giá trị nhất 

“Dầu cần sa làm tuyến tụy khỏe trở lại và dù bạn có tin hay không thì sau đó nó 
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đã có thể sản xuất insulin trở lại sau nhiều năm bị mất tác dụng này. Nhiều bệnh nhân 

có thể ngừng việc tiêm insulin chỉ sau vài tuần sử dụng. Dầu cũng giúp chữa lành hoặc 

kiểm soát tất cả những biến chứng trên cơ thể bệnh nhân tiểu đường. 

Tôi sẽ ăn hoặc sử dụng dưới dạng thuốc đạn. Hút hoặc hóa hơi dầu cần sa cũng 

có tác dụng nhưng hiệu quả hạn chế so với sử dụng qua đường tiêu hóa. Tôi cũng sẽ 

sử dụng dầu trực tiếp lên những vết loét của bệnh nhân tiểu đường, chỉ cần bôi lên vết 

thương sau đó dùng gạc y tế băng lại và lặp lại sau 3 ngày cho đến khi vết loét lành 

hẳn. Tôi cũng sẽ trộn hỗn hợp dầu cần sa với dầu ép từ hạt gai dầu rồi dùng để xoa 

bóp, điều này sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu và giảm những sưng viêm và khó chịu. 

Tôi cũng sẽ bổ sung thêm hạt gai dầu và dầu ép từ hạt gai dầu vào trong khẩu phần 

ăn của mình.” JB 

45. BỆNH TIM MẠCH, CAO HUYẾT ÁP 

Bạn có biết gì về lợi ích của dầu cần sa và bệnh tim mạch chưa? 

“Đối với những người có vấn đề về tim mạch và đang bắt đầu trị liệu bằng dầu 

cần sa, họ nên để ý rằng tim có thể đập nhanh hơn cho đến khi họ quen với việc sử 

dụng nó. Việc  tăng nhịp  tim  thường chỉ nhẹ nhưng bệnh nhân cũng nên được giải 

thích trước về khả năng này. 

Phương thuốc này có hiệu quả trong việc làm giảm cholesterol máu và cải thiện tuần 

hoàn, vì thế chính nó có thể mang lại lợi ích to lớn cho tim mạch của bệnh nhân. Tất nhiên 

tim là cơ quan quan trọng và từ kinh nghiệm của chúng tôi, đã có nhiều bệnh nhân sử 

dụng dầu mà không bị tác dụng phụ nghiêm trọng nào cả. Tôi thấy rằng hiệu quả của 

dầu cần sa trên vấn đề tim mạch của bệnh nhân cần thêm nhiều nghiên cứu nhưng từ 

những điều chúng tôi thấy được, phương thuốc này rất hiệu quả cho tim mạch. 

Dầu cần sa có thể ổn định huyết áp không? 

Thực sự thì dầu cần sa có thể ổn định huyết áp. Tôi thường tự sử dụng để dễ ngủ 

và ổn định huyết áp của mình. Khi bắt đầu trị liệu với dầu, tôi thường dặn bệnh nhân 

của mình theo dõi kỹ huyết áp của họ. Phần lớn các bệnh nhân này đều không cần sử 

dụng thuốc hạ huyết áp kể từ khi họ bắt đầu sử dụng dầu. 

Bởi vì tác dụng hạ áp của dầu nên những bệnh nhân vẫn sử dụng thuốc hạ huyết 

áp đi kèm như bình thường sẽ nhận ra sự kết hợp này làm họ bị tụt huyết áp. Cách tốt 

nhất để tránh điều này là kiểm tra bằng máy đo huyết áp tại nhà, điều này ngày nay 

không có gì khó. 

Dầu có thể giúp chữa bệnh của những cơ quan khác bên trong cơ thể không? 

Từ những điều tôi thấy được với công dụng của dầu, nhiều bệnh lý của các cơ quan 

nội tạng cũng như những bệnh lý đi kèm khác có thể được kiểm soát tốt hơn hoặc thậm 

chí khỏi hẳn. Khi một cơ quan được hồi phục và chữa lành, nó có thể tái hoạt động và 

làm nhiệm vụ của mình. Cá nhân tôi nghĩ rằng sẽ hợp lý hơn khi hồi phục hoạt động của 

các cơ quan tự thân so với ghép tạng và phải chịu nhiều rủi ro cũng như việc phải sống 

cả đời còn lại để uống thuốc chống lại việc cơ thể đào thải tạng được ghép. Trong một 

vài trường hợp, ghép tạng là lựa chọn duy nhất, nhưng nếu chúng ta có thể tận dụng 

phương thuốc này để hồi phục các cơ quan nội tạng thì sẽ giảm thiểu được nhiều nhu 

cầu ghép tạng.” Rick Simpson, Cần sa: Loại thảo dược giá trị nhất 
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“Quả tim là một cơ quan nội tạng quan trọng và dầu cần sa giúp hồi phục các cơ 

quan quý này. Khi những bệnh nhân của tôi bắt đầu sử dụng dầu, họ thường giảm 

liều thuốc tim mạch xuống còn ½ và hầu hết bệnh nhân sau đó ngưng sử dụng ngay 

khi họ cảm thấy không còn cần dùng thuốc nữa. Dầu cần sa rất có lợi cho tim mạch. 

Dầu cần sa có thể ổn định huyết áp và chứng loạn nhịp tim rất dễ dàng. Thường 

nó sẽ gây hạ áp nên những bệnh nhân đang sử dụng thuốc hạ áp nên cẩn thận theo 

dõi cho đến khi họ quen với việc này. Việc kết hợp cả hai thường sẽ gây hạ áp quá mức 

nên tốt hơn hết bệnh nhân cần theo dõi huyết áp bằng máy đo tại nhà. Trong nhiều 

trường hợp dầu sẽ gây tăng nhịp tim. 

Vấn đề này cần nhiều hơn những nghiên cứu, vì thế bệnh nhân nên tự cảm nhận 

thay đổi của bản thân khi bắt đầu sử dụng thuốc, nhưng họ cũng nên được bác sỹ tim 

mạch theo dõi sát. Bệnh nhân cũng nên kiểm tra hệ thống điện trong nhà, quả tim hoạt 

động dựa trên sóng điện từ nên họ cũng cần tránh xa những vùng nhiễm điện từ. 

Tôi sẽ ăn dầu cần sa và sử dụng nó dưới dạng thuốc đạn. Để áp dụng bôi ngoài 

da, phương thức này không gây hại nhưng tôi chưa thể khẳng định mức độ hiệu quả 

của nó vào thời điểm này. Như thường lệ, tôi sẽ dùng cần sa theo bất cứ cách nào có 

thể. Tôi cũng sẽ cho hạt gai dầu và dầu ép từ hạt gai dầu trong khẩu phần ăn của mình, 

cả hai thứ này đều được biết đến là rất hiệu quả cho các bệnh về tim mạch. 

Nếu tôi là một bác sỹ và đang chăm sóc một bệnh nhân mổ bệnh tim hay ghép tim 

gì đó, tôi sẽ thử phục hồi chức năng cơ quan cho người này bằng 60g dầu cần sa. Nếu 

60g là chưa làm anh ta trở nên khỏe nhiều hơn tôi sẽ vẫn tiếp tục cho anh ấy dùng 

tiếp.” JB 

46. HEN SUYỄN 

“Ngay cả việc hút cần sa cũng có lợi cho nhiều bệnh nhân hen suyễn, nhưng ăn trực 

tiếp hoặc hóa hơi dần cần sa là cách hiệu quả hơn để chữa căn bệnh này. Sử dụng dầu 

cần sa dưới dạng thuốc đạn cũng rất hiệu quả đối với những người mắc các chứng bệnh 

liên quan tới hô hấp nên có thể nói phương pháp này (thuốc đạn) cũng hiệu quả không 

kém. Chúng tôi biết nhiều bệnh nhân bị hen suyễn được cải thiện tình trạng sau khi sử 

dụng phương thức này và thành thật mà nói tôi chưa từng biết liệu pháp nào có thể hiệu 

quả hơn như vậy. Ngay cả những bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) 

cũng trải nghiệm được sự cải thiện đáng kinh ngạc về chức năng hô hấp sau khi sử dụng 

phương thuốc (dầu cần sa) này. Nếu bạn đang mắc phải một chứng bệnh hô hấp nào 

đó, cứ thử dùng dầu cần sa mà xem, tôi chắc chắn bạn sẽ không thấy hối hận.” Rick 

Simpson, Cần sa: Loại thảo dược giá trị nhất 

“Mọi người sẽ nghĩ rằng việc hóa hơi dầu cần sa là cách chữa tốt nhất các bệnh về 

hô hấp như hen phế quản. Thật ngạc nhiên là chúng tôi nhận ra dầu dưới dạng thuốc 

đạn rất hiệu quả trong việc làm thông thoáng đường thở. Thông thường thì chỉ 30 phút 

sau khi sử dụng thuốc đạn, các bệnh nhân này đều nói rằng họ cảm thấy như phổi mình 

đã nở ra và họ có thể hít thở một cách dễ dàng. Tất nhiên, giống như với các chứng bệnh 

khác, tôi đề nghị bệnh nhân cần ăn 60g dầu cần sa trong vòng 03 tháng và sau đó duy 

trì liều lượng 01g/ngày cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Sau đó thì tất nhiên tôi sẽ duy 

trì một liều cố định suốt đời. Tôi sẽ sử dụng dầu dưới nhiều cách khác nhau, qua đường 

ăn uống hoặc bôi lên cổ và ngực hoặc cả dạng thuốc đạn” JB 



Biên dịch bởi nhóm Việt Growers                           Trang 131 

47. TRẺ EM VÀ DẦU CẦN SA 

Các bà mẹ thường lo lắng rằng liệu dầu cần sa có an toàn với lũ trẻ không. Vậy 

thì thực sự như thế nào? 

“Tôi cho rằng dầu hoàn toàn an toàn khi sử dụng để giúp trẻ em chữa trị Ung thư 

hay các căn bệnh khác. Tôi không biết làm cách nào mà các bác sỹ đang điều trị cho 

những bệnh nhân bé nhỏ trong các đơn vị ung bướu có thể ngủ ngon được. Không 

biết họ có quan tâm đến những nguy hại mà họ đang gây ra cho những thân thể bé 

bỏng ấy với hóa trị, xạ trị và các chất độc khác không? 

Bất cứ ai từng học về y khoa đều hiểu những tác dụng của các phương pháp trên và 

biết rằng họ cũng đang tạo ra thêm những cái chết với việc sử dụng những phương pháp 

này, hơn là đang chữa bệnh. Nếu các bậc cha mẹ dành thời gian để hiểu ra hệ thống y tế 

đang làm gì với con của họ, tôi chắc rằng hầu hết họ sẽ chọn chữa cho con cái mình bằng 

dầu, bởi vì nó là một chất tự nhiên rất an toàn và không hề gây hại cho lũ trẻ. 

Biết tôi sẽ làm gì với cái hệ thống y tế này không, tôi sẽ không bao giờ để cho họ 

đặt tay lên bất cứ đứa trẻ nào của tôi, nếu ai đó mà ép tôi phải làm việc đó sẽ chỉ làm 

cho tình huống thêm xấu đi thôi. 

Tôi nghĩ rất tự nhiên khi các bậc cha mẹ muốn bảo vệ con cái và giữ chúng xa những 

điều nguy hại. Nếu biết hệ thống y tế đang gây ra những nguy hại dưới cái nhìn của 

một người làm cha, mẹ tôi nghĩ tôi có quyền được lựa chọn phương pháp điều trị cho 

con mình. Gần đây ở Mỹ và Canada, đã có nhiều trường hợp nhà chức trách bắt những 

đứa trẻ phải hóa trị, chống lại cả sự mong muốn của cả đứa trẻ và cha mẹ của nó. Với 

trách nhiệm của người lớn dường như chúng ta có quyền từ chối những liệu pháp điên 

rồ đó, nhưng những đứa trẻ thì không có. Vì hóa trị chính là chất độc, nếu ai đó chống 

lại những mong muốn của tôi và đưa những thứ đó vào người đứa trẻ nào đó của tôi, 

tôi có thể chắc là họ sẽ không có tương lai tươi sáng đâu.  

Theo ý kiến của tôi bất cứ ai làm điều này mà không có được sự đồng ý của cha mẹ 

là có tội cố tình gây nguy hiểm tới tính mạng và nếu đứa trẻ đó mất, họ chính là người 

phải chịu trách nhiệm. Tôi không quan tâm bạn nhìn nhận về nó như thế nào, chất độc 

là chất độc, và nếu một bác sỹ sử dụng những chất này thì cũng có tội. Không phải họ 

cứ mặc cái áo trắng là họ có quyền gây hại lên bệnh nhân của mình, ngược lại họ đang 

chống lại chính lời thề Hippocrate của mình. Nếu tôi là họ, tôi sẽ bắt đầu thực hành y 

khoa một cách đúng đắn trước khi bị chính những phụ huynh hay người thân mà họ 

làm hại tìm cách trả thù họ. 

Sử dụng dầu như thế nào để phòng chống bệnh tật? Và một lần nữa câu hỏi 

đặt ra là liệu dầu có an toàn đối với trẻ em? 

Tôi biết không có gì tốt hơn là dùng dầu cần sa để phòng chống bệnh tật và tôi biết 

phương pháp này cũng hoàn toàn an toàn khi sử dụng cho trẻ em. Tôi thường nói rằng 

nếu  trẻ  em  được  sử dụng những  liều dầu nhỏ đều  đặn  thì những bệnh như Tiểu 

đường, Ung thư, Đa xơ cứng và nhiều bệnh lý khác có thể được phòng ngừa trong hầu 

hết các trường hợp.  

Một liều rất nhỏ dầu khi sử dụng cho trẻ em thì THC và các cannabinoid khác có 

chứa trong dầu sẽ giúp xây dựng một hệ miễn dịch vững chắc và bảo vệ đứa trẻ khỏi 

bệnh tật. Đây là cách giúp trẻ em hay bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi có thể phòng tránh nhiều 
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bệnh tật bằng một phương pháp vô hại và không gây nghiện trong tương lai. 

Không có lý do hợp logic nào cho việc ngăn cấm trồng và tự sản xuất ra loại thuốc 

để giúp chữa bệnh cho chính những người thân mà chúng ta yêu thương. Có nên để 

cho những đứa trẻ của chúng ta hay ngay cả chính chúng ta phải chịu nhiều tổn hại 

hay thậm chí mất mạng chỉ vì những công ty dược muốn kiếm thêm nhiều tiền không? 

Khi mà có một phương thuốc tự nhiên có thể xoa dịu mọi căn bệnh và không khó để 

làm ra nó. Đã đến lúc hôn tạm biệt các công ty dược và tìm hiểu xem Mẹ Thiên Nhiên 

đã cho ta thứ gì để giúp chúng ta và những đứa trẻ của mình luôn được khỏe mạnh. 

Tính liều dầu cho trẻ em như thế nào? 

Về liều lượng sử dụng thì trẻ em cũng không khác gì so với người lớn, khả năng 

dung nạp của mỗi đứa trẻ cũng khác nhau đối với phương thuốc này. Để ngăn ngừa 

bệnh tật, chỉ cần một liều rất nhỏ mỗi ngày 01 lần trước khi đi ngủ khoảng 01 giờ và 

khả năng làm đứa trẻ bị hưng phấn là rất thấp. Bởi vì dầu cần sa là rất an toàn, do đó 

tôi không thấy có bất cứ lý do gì để chúng ta phải do dự khi đưa dầu cho những đứa 

trẻ. Bên cạnh đó, hãy nghĩ tới tất cả những tổn thương dễ mắc phải trong cuộc sống 

hàng ngày mà chúng ta có thể chữa trị được nếu có sẵn dầu. Những thứ như vết bỏng, 

đứt tay, trầy xước, đau, nhiễm trùng, côn trùng cắn... có thể được chữa dễ dàng và 

hiệu quả bằng cách bôi dầu trực tiếp lên vết thương. 

Sau những kinh nghiệm có được với dầu cần sa, đây sẽ là loại thuốc đầu tiên mà 

tôi sử dụng cho đứa trẻ nhà mình cho bất cứ bệnh nội, ngoại khoa nào. Và tôi cũng sẽ 

suy nghĩ lại việc cho chúng uống thuốc tây. Thực ra thì tôi cũng chả thèm quan tâm 

đến chuyện sử dụng những thứ thuốc đó. 

Cần phải có thời gian trải nghiệm những tác dụng chữa bệnh thần kỳ của dầu để có 

được lối suy nghĩ đúng đắn này, sau khi thấy được những thứ mà nó có thể làm, tôi tin 

bạn sẽ cũng biến chuyển suy nghĩ của mình như vậy. Tôi tin chắc rằng nếu trẻ em hay 

mọi người mọi lứa tuổi sử dụng một liều nhỏ dầu cần sa mỗi ngày, họ sẽ sống lâu hơn 

và khỏe mạnh hơn.” Rick Simpson, Cần sa: Loại thảo dược giá trị nhất 

Hỏi: ”Tuổi nào thì có thể sử dụng thứ này? Con trai tôi 3 tuổi bị chàm nặng và thời 

tiết đang rất lạnh ở vùng này.” Roxanne 

Đáp: Roxanne thân, rất an toàn khi sử dụng dầu cho trẻ em, ngay cả với trẻ sơ sinh, 

đặc biệt khi sử dụng tại chỗ bằng cách trộn chung với dầu ép từ hạt gai dầu hoặc bơ hạt 

mỡ (shea butter). Đây là một kỹ thuật tốt để trộn dầu ép từ hạt gai dầu với dầu cần sa 

(1% hàm lượng dầu cần sa thôi cũng có tác dụng nhưng tốt nhất là 20‐30% dầu cần sa) 

và sau đó cho vài giọt vào sữa tắm mỗi ngày. Điều này sẽ tạo một lớp mỏng trên da khắp 

cơ thể đứa bé và chỉ cần như vậy là đủ. Hãy chụp hình hoặc quay phim lại vì sự cải thiện 

trên da sẽ rất nhanh. Sự ngứa ngáy khó chịu của bé cũng sẽ hết trong vài phút và bệnh 

chàm cũng nhanh chóng biến mất sau một vài tuần. Chúc bạn những điều tốt đẹp. JB 

(Ý kiến phản biện) ‐ “Thứ khói đó không tốt cho trẻ em và các bà bầu đâu...mấy bà 

bầu dốt nát đang nói gì với con cái mấy bà vậy? Dầu cái khỉ khô gì! Nhất là lại dùng 

cho trẻ em!” Naia 

‐‐Tôi không áp đặt nhưng, hút hay hóa hơi đều có những tác dụng nhất định. Ví dụ 

như đối với chứng buồn nôn ở phụ nữ thai nghén. Và nó cũng chẳng gây hại gì cho trẻ. JB 

(Ý kiến phản biện) ‐ “Hút cần chẳng tốt gì đâu... đặc biệt với mấy người dễ bị dị ứng... 
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chẳng hạn vậy. Tôi không chịu được khói thuốc còn lũ trẻ thì chẳng biết bao giờ thì nên 

dừng... giống như là đồ ngọt, cafe hay thức ăn vậy. Ông phải hướng dẫn tụi nó. Tôi không 

nghĩ ủng hộ hút cần là ý hay với tụi tuổi teen (thiếu niên). Chỉ là ý kiến của tôi thôi nhưng 

nó có thể khiến tụi nhỏ xao nhãng việc học và những vấn đề quan trọng” Naia 

–Tôi cũng từng bị xao nhãng việc học và các vấn đề quan trọng và chúng tôi lúc đó 

cũng không có cần sa để sử dụng. Mỗi lần như vậy tôi chỉ cần hẹn gặp một cô gái xinh 

đẹp ở đâu đó là xong, đấy là những vấn đề khó khăn với người khác chứ với tôi thì không. 

Nếu bạn có thể kiểm soát được việc con cái bạn uống bao nhiêu nước trà thì hãy 

đi kiểm soát lượng cần sa mà chúng sẽ tiêu thụ. Và chúc bạn may mắn với việc đó. Đó 

sẽ là một nỗ lực to lớn nhưng tôi chắc là việc này sẽ khiến nhiều người phải bận rộn 

nhiều năm trời chỉ để nhận ra là cần sa thực chất rất an toàn và thực tế là không thể 

gây nguy hiểm tới tính mạng nếu nhỡ dùng quá liều. 

Vậy thì ai sẽ quan tâm là tiêu hóa cần sa bao nhiêu là vừa đủ? Tôi thì không. Tôi còn 

chẳng quan tâm mọi người uống bao nhiêu tách trà hay cà‐phê mỗi ngày. Sao tôi phải 

quan tâm chứ? Đó chẳng phải việc của tôi. Và cũng chẳng phải việc của riêng ai khi quan 

tâm tới tiêu hóa cần sa sẽ có ích cho sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật như thế nào. 

Hấp thu càng nhiều dầu cần sa và càng thường xuyên thì càng có ích cho sức khỏe 

của bạn. Đó là nguyên tắc duy nhất được áp dụng. Đối với mọi lứa tuổi, ngay cả trẻ 

em và phụ nữ mang thai. Nếu bạn không thích ý tưởng này thì cứ tạm bỏ qua, học 

cách sống chung với nó là cách tốt nhất. Không có quy tắc chung nào thực sự đúng 

cho việc sử dụng cần sa, đơn giản nó không thể được dùng theo nguyên tắc. Thêm 

nữa, chẳng việc gì phải nguyên tắc với cần sa cả. JB 

“Tôi rất vui mừng khi cuối cùng tôi có thể thông báo rằng bé trai nhà tôi đang sử 

dụng cần sa để chống lại tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị và để chắc rằng bé sẽ không 

bị thêm những khối u mới. Phương thuốc này đã cải thiện tình trạng của bé một cách 

kinh ngạc. Trước khi sử dụng bé thường bị nôn ói, không chịu ăn uống, bé lúc nào cũng 

phờ phạc và thờ ơ... và bây giờ bé có thể ăn lại và tiêu hóa thức ăn tốt, bé đang tăng cân 

trở lại và những người xung quanh ai cũng nhận thấy được bé đang thực sự vui khỏe.” 

‐‐Theo tôi, không có những chất độc kia thì đứa trẻ còn khỏe hơn ấy. Thật không 

hợp lý khi sử dụng hóa xạ trị chung với dầu cần sa, nó giống như bạn vừa cho thuốc 

giải vừa bơm thuốc độc vào tĩnh mạch của bệnh nhân. Chỉ sử dụng dầu cần sa thôi sẽ 

đem lại kết quả tốt nhất. Các bác sỹ nên biết điều này, không phải là ý tưởng hay khi 

cho trẻ em sử dụng những chất độc khi không cần thiết. JB 

Hỏi: ”Tôi là một bà mẹ đơn thân 29 tuổi. Con trai tôi năm nay 8 tuổi và bị mắc 

chứng tự kỷ mức độ vừa. Tôi sẽ chẳng đánh đổi bản thân của mình lấy bất cứ thứ gì, 

trừ việc làm cho cuộc sống con tôi trở nên tốt hơn. Tôi tự hỏi nếu có những cha mẹ 

khác hỏi ông về dầu cần sa? Hoặc những trường hợp hiệu quả nào đối với bệnh nhân 

bị tự kỷ hay chứng Asperger. Và nếu tôi muốn theo phác đồ này thì liều lượng bao 

nhiêu là hợp lý? Tôi trân trọng tất cả những thông tin nhận được! Cảm ơn ông. Từ một 

người mẹ rối bời và đứa con trai.” 

Đáp: ”Dầu cần sa là thứ duy nhất có thể có ích” Rick đã nói vậy khi tôi đọc lá thư 

này cho ông ấy. Liều lượng và những thông tin cần thiết về việc tự sản xuất và sử dụng 

dầu đều có trên trang web Phoenixtears.com và trong sách của Rick. Tôi có giúp vài 
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đứa trẻ tự kỷ và thứ thuốc này có tác dụng thần kỳ đối với chúng. 

Trẻ con thích thứ thuốc này, chúng không có thành kiến, chúng không biết rằng 

mình ”đang làm sai” và bố mẹ thì rất vui khi họ có thêm thời gian cho bản thân. Để có 

kết quả tốt nhất, như mọi khi, tôi khuyên dùng liều lượng 60g, không dùng kèm thêm 

thuốc khác và sau đó cho đứa trẻ dùng một liều lượng cố định tùy theo ý muốn của 

nó cho đến hết đời. Chúc bạn những điều tốt đẹp, JB. 

Hỏi: ”Vợ tôi bị đau lưng nặng vì đang mang thai 07 tháng, cô ấy diễn tả nó là dạng 

co giật thần kinh và rất đau. Tôi đã thử tìm trên trang web của ông. liệu RSO giúp cải 

thiện được cơn đau chứ? Ông có thông tin nào về những trường hợp khác không? Tôi 

lo rằng nếu họ cho vợ tôi sử dụng nhiều codeine sẽ không tốt cho đứa trẻ.” 

Đáp: ”Tôi sẽ cho cô ấy ăn một liều nhỏ dầu cần sa và xoa trực tiếp dầu lên lưng cô 

ấy. Massage cho cô ấy bằng hỗn hợp dầu cần sa và dầu ép từ hạt gai dầu. Đúng vậy, 

có khả năng codein sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Nhưng dầu cần sa thì không thể và không 

bao giờ gây hại cho đứa trẻ .” JB 

Hỏi : “Đứa trẻ nhỏ nhất được chữa bệnh bằng RSO mà ông từng biết là bao nhiêu 

tuổi vậy? Có một phác đồ điều trị nào cho bệnh nhi hay không? Tôi lại có một đứa bé 

gái 02 tuổi mắc một căn bệnh lạ về dạ dày và bé đã được chữa với đủ loại thuốc tây 

nhưng chưa có hiệu quả. Và họ thì đang nghĩ đến một hội chứng về hấp thu chất đạm 

bất thường. Rõ ràng là một đứa nhỏ 11,3kg không thể hấp thu liều như một thanh niên 

80kg được, vậy ông vẫn khuyên dùng loại thuốc này cho bệnh nhi sao?” Sara 

Đáp : Phụ nữ mang thai nên sử dụng dầu và tăng liều khi họ đến ngày sanh. Sau khi 

sanh thì các bà mẹ nên ăn một liều nhỏ để giúp cho đứa trẻ phát triển một cách toàn diện. 

Và nếu bạn hỏi thì bệnh nhi trẻ nhất của tôi chỉ mới 08 tháng tuổi và vẫn đang rất 

khỏe mạnh, cậu nhóc là đứa phát triển tốt nhất so với bạn trong cùng nhà trẻ và cậu 

cũng là đứa biết nói sớm nhất. Mẹ cậu bé dùng dầu khi còn mang thai và cậu cũng bắt 

đầu được sử dụng dầu ngay sau khi  tiêm vắc‐xin phối hợp dự phòng để chắc rằng 

những hóa chất độc hại sẽ được loại bỏ khỏi cơ thể cậu bé càng nhanh càng tốt. 

Dầu cần sa là một loại dược chất an toàn cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Nếu bạn 

còn nghi ngờ thì hãy xem hiệu quả của dầu trên những bệnh nhi bị chàm hay hăm tã 

rồi hãy quay lại đây mà nói với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ cho con mình sử dụng 

cần sa. Lúc đó tôi sẽ nói với bạn rằng người phụ huynh mà không cho con mình sử 

dụng dược chất cần sa hoặc là người cực kỳ thiếu hiểu biết hoặc là người tàn ác thích 

nhìn con mình đau khổ. JB 

Hỏi: “Ông có biết hiệu quả của cần sa đối với chứng đau răng không? Tôi cho con 

tôi dùng cần sa để chữa chứng đau do mọc răng được không vậy? Nếu được tôi sẽ 

không do dự gì cả.” 

Đáp: Liều cho trẻ em thì cơ bản cũng giống như người lớn khi bạn chữa trị những 

triệu chứng nghiêm trọng vậy. Dùng khởi đầu với liều nhỏ 3 lần một ngày cho đến khi 

bé quen với dầu thì tăng liều mỗi 4 ngày nếu được và cố cho bé dùng được thật nhiều 

dầu càng sớm thì càng tốt miễn sao bé vẫn thấy dễ chịu là được. JB 

“Một người bạn của tôi làm điều dưỡng dùng nó để chữa hăm tã độ 3 và khỏi bệnh 

trong một đêm!.” Alice 
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–Với những ai vẫn nghĩ trẻ em không nên dùng cần sa thì loại thuốc gì bạn sẽ cho con 

bạn dùng nếu không phải là phương thuốc cổ truyển an toàn tự nhiên mà đã được sử 

dụng hàng ngàn năm này? Bạn sẽ nhìn con mình chịu đựng bệnh chàm và các loại mẩn 

ngứa một cách vô lý vậy sao? Điều đó không hay ho tí nào cả. Đặc biệt khi có một phương 

cách rất đơn giản cho tất cả các vấn đề về da này. Có ổn không khi nhìn con cái bạn khóc 

lóc vì đau đớn trong khi bạn có thể cho chúng 1 giọt dầu thôi và chúng sẽ hết đau? JB 

“Bác sỹ giải phẫu thần kinh nhìn vào phim MRI mới nhất của Spencer và nói rằng: 

“Khối u lớn nằm ở tuyến tùng, tôi chắc chắn là nó đã ở đó và bây giờ đã biến mất“! 

Sau đó ông ấy nói tiếp: “khối u tế bào gốc ở não đã bị calci hóa hoàn toàn! Có vẻ nó sẽ 

không phát triển nữa. Và ông ấy nói thêm: Tôi cũng không nghĩ cậu bé có khối u nào 

ở cột sống cả vì những chấm sáng nhỏ kia trông không giống khối u.” 

Tôi tìm ra lý do mà tình trạng tâm thần của Spencer được cải thiện một cách kinh 

ngạc, bởi vì khối u tuyến tùng đã biến mất! bác sỹ cố giải thích đó là do tác dụng hóa 

trị nhưng chúng tôi chỉ ra rằng khối u vẫn không thay đổi kích thước sau khi chúng 

tôi ngưng hóa trị một tháng! Ông ấy đáp ”tôi nghĩ cậu bé khá may mắn khi mà khối u 

đã tự biến mất một cách thần kỳ!!” 

Thần kỳ à? Không đâu. Hóa trị à? Không hề và chúng tôi có thể chứng minh điều 

này. Tôi cũng không đề cập tới dầu cần sa. Ông ấy khăng khăng rằng chúng tôi cần 

làm một cái MRI mới ngay lập tức để khẳng định ý kiến của ông ta. Và ông ấy bảo 

chúng tôi gọi đến văn phòng ngay khi chúng tôi chỉ vừa đăng ký chụp phim. ”Là thế 

đấy các bạn! Vị bác sỹ giải phẫu thần kinh đã xác nhận không còn Ung thư, CẦN SA 

đã diệt Ung thư một cách an toàn…peep…peep!” Corrie 

Hỏi: “Admin của trang có thể cho tôi lời khuyên về liều cho một đứa bé 08 tuổi đã 

được bệnh viện trả về nhà chờ chết không?” 

Đáp: Bắt đầu với  liều lượng nhỏ, theo dõi đáp ứng của bé sau đó tăng liều càng 

nhanh càng tốt miễn đứa trẻ có thể dung nạp được. Sử dụng 03 lần/ngày. Thường thì 

bệnh nhân đã uống hàng đống thuốc trước khi bị trả về nhà vì thế bạn cần loại trừ những 

chất này ra khỏi cơ thể trước vì chúng ta đâu biết được liệu có tương tác thuốc gì không, 

thường thì tương tác với các thuốc tây này cũng không dễ chịu gì đâu. Nhưng vì cần sa 

sẽ cố lọc sạch những chất này trước nên sau đó chúng mới có tác dụng thực sự. 

Hoặc là, nếu không còn gì để mất nữa thì bạn cũng có thể cho bệnh nhân bắt đầu 

bằng một liều lớn và để bệnh nhân ở một trạng thái hôn mê có kiểm soát. Đó là cách 

mà tôi có thể sẽ chọn nhưng tất cả vẫn là quyết định ở cha mẹ xem đâu là hướng mà 

họ muốn áp dụng với con mình. 

Tất cả những gì tôi biết là những căn bệnh diễn tiến nhanh thì cũng phải được kiểm 

soát một cách tích cực hơn. Và tôi cũng nhận ra rằng, nhìn chung nếu bệnh nhân dùng 

càng nhiều dầu thì càng nhanh có hiệu quả và có cơ hội cao hơn để cứu sống bệnh nhân. 

Nhưng tôi biết rằng cũng có lý do cho hướng dẫn về liều lượng sử dụng. 

Nếu đó là đứa trẻ nhà tôi, tôi sẽ cho nó thật nhiều dầu, tôi chắc là vậy. Đứa bé có thể 

bơi trong dầu luôn cũng được và tôi cũng sẽ không cho bác sỹ nào đến gần con mình. 

Nhưng đó cũng chỉ là cách của tôi và tôi biết mình đang làm gì. Chúc bạn những điều 

tốt lành. JB 
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48. THUỐC ĐẠN CẦN SA 

Thuốc đạn có chứa RSO thực sự là một phép lành cho tất cả phụ nữ gặp phải các 

vấn đề tiền mãn kinh cũng như bất cứ ai bị trĩ, bệnh Crohn, hay các vấn đề về đường 

ruột khác... Chúng cũng rất tốt cho đường thở và cho các bệnh về phổi trừ bệnh cúm. 

Chúng cho cơ  thể một cảm giác  thư giãn sảng khoái kéo dài,  tôi chưa  từng  thấy ai 

không thích sử dụng chúng sau khi đã chịu thử lần đầu. JB 

Điều chế thuốc đạn như thế nào? 

Trộn bơ cacao, cho thêm dầu, khoảng 1‐2g dầu cần sa với mỗi 100g bơ cacao cho 

người mới bắt đầu. Sau đó tăng liều lượng lên gấp đôi sau mỗi 04 ngày cho tới khi đạt 

tới liều 0.33g dầu cần sa trong mỗi viên thuốc đạn. 

Khoảng 1g mỗi viên thuốc đạn khi dùng cho trẻ em, người lớn thì dùng 2g (qua 

đường hậu môn) hoặc 3g cho các vấn đề về âm đạo (dùng qua đường âm đạo). 

0,01 – 0,02g dầu cho mỗi viên thuốc là đủ cho người mới bắt đầu. nếu bạn cho bệnh 

nhân bắt đầu với liều 0,05g mỗi viên thì cũng không có ảnh hưởng gì cả nhưng tốt hơn 

hết là bắt đầu với liều nhỏ thôi (cho những ai chưa từng sử dụng cần sa trước đây). 

Những liều THC nhỏ hơn 0,005g thường được người bệnh dung nạp tốt mà không gây 

bất cứ triệu chứng gì. 

RSO thật sự có tác dụng rất mạnh và bạn không thể biết được bệnh nhân sẽ phản 

ứng như thế nào (thay đổi huyết áp…), nên thuốc đạn cần sa là một lựa chọn tốt để họ 

có thể quen dần với dầu. 

Hiệu quả  thú vị của dạng viên  thuốc đạn  là người bệnh dường như được  làm 

thông thoáng phổi khiến họ có thể thở dễ dàng hơn chỉ sau khoảng 20 phút – đó là 

một điều ước đối với những bệnh nhân bị COPD hay hen xuyễn… nhiều người cũng 

sử dụng thuốc đạn để chữa chứng vảy nến, bệnh Crohn, tăng huyết áp và các rối loạn 

tiền mãn kinh,… 

Bạn cũng có thể cho thêm các loại dầu tự nhiên khác vào thuốc đạn, nó tùy vào 

bạn muốn dùng chúng vào mục đích gì. Các bạn có thể tham khảo những trang viết 

về dược chất tự nhiên để biết tác dụng của các loại dầu khác nhau và sau đó có thể sử 

dụng các chất này tùy theo nhu cầu của mình. 

Thuốc đạn thực sự là một phương pháp tuyệt vời cho những bệnh nhân không thể 

ăn dầu hoặc không thể tiêu hóa vì một lý do nào đó. 

Với những gì tôi biết, dựa trên tác dụng mang lại, thuốc đạn là cách tốt nhất và dễ 

chịu nhất để sử dụng cần sa. Mới nghe thì có vẻ buồn cười nhưng tôi thấy rằng ai dùng 

rồi cũng đều đồng ý như vậy. Có thể nó giúp khai mở các luân xa từ dưới lên, có thể 

vậy lắm chứ, nhưng điều chắc chắn là người dùng cảm thấy rất dễ chịu. 

Phụ nữ sẽ rất thích sử dụng loại thuốc đạn này, chúng cũng giúp chữa các loại bệnh 

lây truyền qua đường tình dục, các loại dị ứng với bao cao su hay chất bôi trơn… Tôi 

cũng từng đề cập tới tác dụng của dầu lên chứng rối loạn nội tiết tố rồi đấy. JB 

Thuốc đạn có chứa RSO có thể được dùng cho mọi chứng bệnh của âm đạo, ngay 

cả các bệnh về nấm, HPV, bệnh sùi mào gà, herpes hay các chứng bệnh khác mà người 

phụ nữ không đáng mắc phải. Đặc biệt khi họ có thể được chăm sóc dễ dàng chỉ bằng 

cách sử dụng dầu. JB 
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Hỏi: ”Ông có thể cho tôi biết dầu liệu có an toàn với phụ nữ mang thai không? Tôi 

không tìm được nhiều thông tin về vấn đề này. Một người bạn của tôi vừa được thông 

báo rằng cô ấy có một cái nang dây rốn có thể gây huyết khối làm hư thai. Tôi cũng 

biết được hiệu quả của dầu cần sa và các công dụng của nó. Tôi chỉ không chắc nó có 

an toàn khi sử dụng cho phụ nữ mang thai hay không.” Christine 

Đáp: Christine thân mến, tất nhiên  là rất an toàn khi sử dụng dầu rồi, nó được 

dùng trong suốt thai kỳ và ngay cả giúp giảm đau khi sanh nhiều thế kỷ nay rồi. Tôi 

đề nghị cô ấy nên làm những viên thuốc đạn với liều 0,01 đến 0,06g mỗi viên (bắt đầu 

trộn 1‐2g dầu với 100g bơ cacao). Cái nang thường sẽ biến mất sau khoảng vài tuần 

thôi. Dùng 3 lần mỗi ngày và đừng lo lắng gì cả, dầu sẽ không ảnh hưởng tới đứa bé 

đâu. Chúc những điều tốt lành.” JB 

Hỏi: “JB à, tôi muốn làm thuốc đạn nhưng ông dùng loại bơ cacao nào vậy? Tôi 

dùng  loại nguyên chất chưa  tinh chế được không? Và dùng dầu dừa  làm chất nền 

chính có được không vậy?” Sara 

Đáp: ”Tùy bạn dùng bơ cacao của hãng nào nữa. Dầu dừa  thì  lại  lỏng quá. Bơ 

cacao sẽ tốt hơn để dùng làm chất nền chính.” JB 

Hỏi: “Có ai có cách nào để cho bệnh nhân dùng dầu qua ống nuôi không? Tôi có 

thử trộn với dầu oliu để nó đừng sệt quá, nhưng tôi vẫn sợ sẽ làm nghẹt ống? Có ai có 

cách gì không?” Steven Havre 

Đáp: Steven à, tốt nhất phải tìm cách để đưa được dầu nguyên chất vào dạ dày của 

bệnh nhân, đó là cách hay nhất. Nhưng nếu bạn không tìm ra cách nào cả thì cứ trộn 

chúng vào thức ăn của bệnh nhân là được. Đúng là nó có thể gây nghẹt ống đặc biệt là khi 

dầu ở dạng quá đặc. Một vài loại dầu thì đặc, số khác thì lại lỏng. Nhưng khi bạn làm ấm 

chúng lên khoảng nhiệt độ cơ thể thì chúng sẽ loãng ra đủ để không gây nghẹt ống được. 

Cho bệnh nhân sử dụng dưới dạng thuốc đạn trộn cùng bơ cacao cũng chỉ là một 

cách thôi. Cách ưu tiên vẫn là cho bệnh nhân ăn chúng nếu có thể. Có nhiều cách để 

sử dụng dầu và vấn đề này tùy thuộc vào mỗi người, nên nếu được chúng ta nên tìm 

một cách phù hợp với bệnh nhân nhất. JB 

“Chính xác, tôi đang chữa cho mẹ tôi, bà bị Ung thư vùng cổ họng và tôi đã cho 

bà ăn thành công qua ống nuôi, làm ấm nó lên một chút và trộn với dầu dừa! Sẽ không 

bao giờ bị nghẹt ống đâu! Steve“ 

“Tôi cũng đang cho con mình dùng qua ống nuôi ăn vì nó cũng không nuốt được 

– tôi cho một ít nước nóng vào cho nó loãng ra sau đó cho thêm nước lạnh để nó không 

quá nóng và sau đó tôi đổ nó vào ống. Cách này khá hiệu quả tuy nhiên có đôi khi dầu 

có tráng lòng ống một ít nhưng không bao giờ bị nghẹt ống cả. Mẹo là đổ vào lúc dầu 

vẫn còn ấm.” Angela 

“Tôi biết nghe hơi lạ nhưng một ít coca cola sẽ giúp làm sạch ống sau khi sử dụng 

những loại thức ăn dễ gây dính hoặc làm thông các nút nghẽn một cách rất tốt. Kinh 

nghiệm của một điều dưỡng về hưu.” Ellen 

49. PHẪU THUẬT HAY LÀ DÙNG DẦU? 

“Các người không thể đoạn nhũ tôi được, khi mà tôi vẫn còn sử dụng RSO!!” Chloe 

“Quan điểm rằng Ung thư vú có ”tỷ lệ mắc phải” là một lời nói dối. Thực tế, ai 
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cũng mang những khối u vi thể trên người, ngay cả tôi cũng vậy. Ung thư không phải 

là một căn bệnh,   bạn chỉ “nhận” giống như bị sét đánh. Bạn phải ”kiểm  soát” và 

“phòng tránh” Ung thư mỗi ngày, mỗi bữa ăn, thông qua cách lựa chọn một chế độ ăn 

uống giàu vitamin D, đầy đủ chất dinh dưỡng, nước trái cây và phòng tránh các hóa 

chất gây Ung thư và bức xạ. Vì thế khi có bác sỹ nói rằng bạn có ”khả năng” bị Ung 

thư. Ông ấy có ý rằng bạn sẽ không kiểm soát được chuyện này và đó là một lời nói 

dối rõ ràng. Nói cách khác, hắn là một tên lang băm.” 

‐‐Nếu như bạn có ”nguy cơ” mắc Ung thư thì cứ dùng dầu cần sa đi. Nó là cách 

an toàn và khỏe mạnh hơn nhiều” JB 

50. HỘI CHỨNG TIỀN MÃN KINH 

“Đây là những vấn đề mà dầu cần sa thể hiện hiệu quả rất tuyệt vời. Đơn giản là 

bạn sẽ chẳng tìm được thứ gì có thể làm tốt hơn cần sa. Nó sẽ giúp khôi phục sự cân 

bằng hóc‐môn và làm giảm sự căng thẳng, điều chỉnh sự thay đổi tâm tính... nó cũng 

sẽ giúp xoa dịu những cơn đau và chuột rút có nguyên nhân từ tiền mãn kinh, cũng 

như những cảm giác khó chịu, lo lắng,... 

Nếu tôi thấy một phụ nữ bắt đầu cư xử lạ đi vì những thay đổi hóc‐môn bên trong 

cơ thể cô ấy, tôi sẽ cho người này dùng dầu cần sa ngay lập tức và dưới bất cứ dạng 

nào có thể. Tôi không tìm thấy một lý do nào cho việc ai đó phải chịu đau khổ một 

cách không cần thiết. Chưa kể khi ai đó bị đau đớn thì những người thân xung quanh 

họ cũng sẽ phải chịu lây, bất cứ phụ nữ nào từng trải qua đều sẽ khẳng định như vậy. 

Tôi sẽ cho cô ấy ăn dầu, dùng dưới dạng thuốc đạn và ngay cả dùng bôi trực tiếp lên 

vùng bụng và lưng. Chắc chắn cô ấy sẽ thích vì nó sẽ giúp loại bỏ những cơn đau và 

làm đẹp da ở những vùng này. Tôi cũng sẽ dùng dầu cùng với cô ấy để cô không cảm 

thấy ”đơn độc” và có người quan tâm đến cô. Khi có dầu, mãn kinh không còn là tình 

trạng khó chịu và bực dọc cho bất cứ ai nữa” JB 

Hỏi: Khỉ thật, JB à... cô ấy đang rất ổn, cho đến khi dùng những liều thuốc kháng 

estrogen. Họ đã làm cho bệnh của cô ấy nặng hơn.  

Đáp: Ngạc nhiên chưa, Valerie. ”Tránh xa các bác sỹ” là nguyên tắc của cuộc chơi 

lúc này. Chúng tôi không chỉ nói cho vui đâu, đó là sự thật. Các bệnh nhân thường rất 

khỏe mạnh cho đến khi những chuyên gia về y tế xen vào phá hỏng mọi thứ bằng các 

loại thuốc được lựa chọn và nghiên cứu kỹ càng nhưng lại không cần thiết. Vì thế cho 

đến khi các bác sỹ biết cách dùng loại dược chất này một cách đúng đắn thì tránh xa 

họ là điều an toàn nhất (tất nhiên là trong những tình huống cho phép thôi). Cô ấy 

không cần tiêm thuốc đâu, cô ấy nên ăn càng nhiều dầu càng sớm càng tốt để có thể 

khắc phục những sự thương tổn mà các phương pháp y tế đã gây ra và để kiếm soát 

tình hình trở lại. Nếu dầu cũng không có nhiều tác dụng thì gần như cũng không có 

cách nào khác có thể giúp được. JB 

51. ĐIỀU HÒA CÂN NẶNG 

“Dầu cần sa là một chất giải độc tuyệt vời và cũng không có gì lạ khi có nhiều người 

thừa cân đã giảm được đáng kể trọng lượng của cơ thể trong suốt quá trình chữa bệnh 

của họ. Như thể nó biết được bạn nên nặng bao nhiêu cân và theo thời gian nó giúp bạn 

trở về với mức cân nặng đó. Trong trường hợp của tôi, dầu đã giúp tôi giảm được 30 

pounds (~13.6 kg), nhưng tôi đã chứng kiến nhiều người giảm được nhiều hơn vậy.  
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Khi bạn tiêu hóa dầu cần sa, không giống như là khi đang ăn kiêng. Bạn có thể ăn 

bất cứ thức ăn gì và bao nhiêu tuỳ thích. Dầu dường như có thể kiềm chế lại sự thèm ăn 

của một người thừa cân và tôi cũng chưa từng biết cách giảm cân nào an toàn hơn thế. 

Hơn nữa, nó cũng có khả năng kích thích thèm ăn ở những người cần lên cân. 

Giống như tôi đã nói, dầu sẽ giúp mang cơ thể bạn trở lại mức cân bằng cho dù 

bạn đang thừa hay thiếu cân. Nếu bạn muốn bắt đầu ăn kiêng thì đó là lựa chọn của 

bạn, nhưng tôi thuộc tuýp người sẽ không chọn cách ăn uống như thỏ suốt đời đâu. 

Hơn nữa, với tuổi của mình tôi cũng không thích tập môn thể dục nào cả, vì thế 

nếu tôi muốn giảm cân thì đây không phải là cách phù hợp. Nếu tôi muốn giảm vài 

cân, tôi biết cách để thực hiện nó mà không cần phải ăn kiêng hay tập thể dục gì cả và 

bây giờ bạn cũng biết cách tự mình làm điều này rồi đấy. Một khi loại dầu tuyệt vời 

này trở nên phổ biến, chỉ trong thời gian ngắn thôi, thì những người thừa hay thiếu 

cân sẽ sớm thoát khỏi tình trạng đó. Thừa cân có thể gây giảm tuổi thọ, nếu bạn đang 

dư cân thì bạn biết cách giải quyết vấn đề rồi đấy. 

Ông có nghiêm túc không khi nói nó có thể giúp giảm cân mà không cần tập thể dục? 

Vâng, dầu cần sa có thể giúp làm giảm cân mà không cần tập gì cả và tôi là một 

bằng chứng sống. Nếu tôi cởi áo ra, sẽ trông giống như một người tập thể dục đều đặn 

và cơ thể tôi có cân nặng lý tưởng cho một người ở chiều cao này. 

Khi tôi còn trẻ, tôi bơi lội rất nhiều và khi tôi giảm được nhiều cân nặng trên người 

bạn có thể thấy các cơ bụng của tôi hiện ra trở lại. Tôi còn không có mỡ bụng, chỉ có 

thớ cơ ở mỗi bên bụng và tôi không cần tập gì cả. Nếu bạn muốn giống như thế, chỉ 

cần làm theo ví dụ của tôi và sớm thôi, cơ thể bạn sẽ trông giống như cách mà nó nên 

như vậy.”Rick Simpson, Cần sa: Loại thảo dược giá trị nhất 

Hỏi: “Con trai tôi dùng dầu của Simpson cho chứng bệnh Crohn nhưng tôi nghe 

đồn rằng nó có thể làm giảm cân nữa? Sao lại có thể như vậy?” Krystal 

–Vâng đúng thế, ăn dầu vào và bạn sẽ giảm cân nếu thừa hoặc tăng cân nếu đang 

thiếu. Đừng hỏi tôi tại sao, đừng hỏi sao có thể như vậy, tôi cũng không biết câu trả lời 

đâu. Chỉ là nó có tác dụng như vậy, tôi giảm 50 kg nhờ nó và tôi đã cố chứng minh là 

Rick sai. Nhưng tôi thất bại, nó còn làm cơ bắp của tôi nở ra trở lại nữa. Thật khì lạ và 

quá khó tin, nhưng tôi phải thừa nhận. Và tôi lại không lo lắng vì giảm từng ấy cân mà 

không mất giọt mồ hôi nào. Thực ra nó khá thú vị và tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến 

tác dụng phụ duy nhất của việc dùng dầu – đó là ngủ nhiều hơn và sâu giấc hơn. JB 

52. LO LẮNG, CHỨNG HOANG TƯỞNG 

“Tôi nghĩ chứng sợ hãi và hoang tưởng sẽ được giảm rất nhiều nhờ dược chất này 

nếu họ ngưng bắt bớ những người sử dụng nó. Khi bắt đầu trị liệu với dầu cần sa, tôi 

nói với các bệnh nhân của mình rằng: Dầu sẽ làm bạn buồn ngủ, đừng cố chống lại nó.” 

Một vài người cảm thấy lo sợ và muốn thoát khỏi tác dụng gây thư giãn của dược 

chất này trong khi họ chỉ cần thư giãn thôi và đừng cố chống lại nó. Nhiều giống cần 

sa chỉ có rất ít khả năng gây ra sự lo lắng nhưng một vài giống thì lại có khả năng đó 

mạnh hơn. Tôi thường khuyên họ điều chế dược chất này từ những giống cần sa ít gây 

khó chịu hơn nếu người dùng không thấy thoải mái với loại dầu họ đang sử dụng. 

Nếu dược chất này được sử dụng hợp pháp, tôi tin rằng nó sẽ không khiến chúng 
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ta lo sợ nhiều khi sử dụng nữa. Cũng có vài giống gây ra sự lo lắng nhiều hơn, nên nếu 

bạn bị trải qua cảm giác này thì chỉ đơn giản là thay đổi giống cần sa, điều này sẽ giải 

quyết được vấn đề. Nhiều người lại thấy việc sử dụng những chất như socola đen và 

bột ớt khá hiệu quả trong việc giúp giảm sự lo lắng và giảm nhịp tim. Điều quan trọng 

nhất là bạn phải nhớ khi sử dụng loại dược chất này, đó là nó chính là thứ thuốc an toàn 

nhất trên Trái Đất. 

Việc sử dụng chất này không gây nguy hại gì cả và nếu người dùng bị lo lắng, thì 

nó thường là do chính họ lo lắng quá mức mà không vì lý do gì. Hoặc cũng có thể do 

bệnh nhân đang uống một  loại  thuốc  tây không cần  thiết nào đó khiến họ có  triệu 

chứng lo sợ. Nhưng trường hợp này thì dễ điều chỉnh, trong đa số trường hợp chỉ cần 

loại bỏ những chất này ra khỏi cơ thể người bệnh. Cũng có một chất tự nhiên khác mà 

cơ thể chúng ta tự sản xuất ra tên là citicoline cũng được cho là có hiệu quả trong chữa 

chứng lo lắng này. Tôi được biết citicoline có mặt trên 70 quốc gia nên bạn chỉ cần lên 

internet và không khó gì để tìm ra thứ bạn muốn. 

Sẽ mất chút thời gian để quen với tác dụng của dầu cần sa và người mới dùng có 

thể trải qua sự lo lắng. Nhưng rất nhanh sau đó, hầu hết mọi người đều sẽ thấy dễ 

chịu với dược chất này và các nỗi sợ hãi cũng tan biến theo. Sự thật là khi người bệnh 

đã quen với tác động của dược chất này rồi thì họ sẽ thấy buồn cười vì họ đã sợ nó khi 

mới bắt đầu dùng. 

Khá thường thì, tôi vẫn bị liên lạc bởi các bệnh nhân sử dụng giống sativa để chế biến 

thuốc và tác dụng của một loại sativa mạnh sẽ gây cho họ sự lo âu. Điều này vẫn tái diễn 

dù tôi đã nói nhiều lần là những giống đó không nên dùng vì chúng kích thích rất mạnh. 

Bạn không muốn người bệnh bị kích thích, bạn cần dùng 01 giống indica giúp an 

thần để giúp người đó thư giãn và hồi phục lại trong giấc ngủ. Tôi không thích chứng 

kiến mọi người phí thời gian và tiền bạc để điều chế dầu từ những giống cần sa không 

đúng, nhưng đó là điều vẫn thường xảy ra khi họ không tuân theo hướng dẫn của chúng 

tôi. Với một chút nỗ  lực, tôi tin chắc chúng tôi có thể phát triển những giống tốt mà 

không hề gây ra hiệu ứng lo lắng sợ hãi gì. Nhưng điều này không thể hoàn tất theo 

cách tốt nhất được cho đến khi chúng tôi được tự do làm những nghiên cứu cần thiết 

cho việc này.” Rick Simpson, Cần sa: Loại thảo dược giá trị nhất 

53. CHỨNG TRẦM CẢM 

“Tôi nhận ra là cả giống sativa lẫn indica đều hiệu quả trong việc điều trị trầm 

cảm. Đến nay thì tôi ít dùng giống sativa cho bệnh nhân vì tác dụng kích thích của nó. 

Nhiều người đến gặp tôi với tình trạng bệnh nặng và tôi không muốn họ bị kích thích 

trong suốt quá trình trị liệu.  

Tôi nhận ra giấc ngủ và sự nghỉ ngơi mà một giống indica tốt mang lại là thứ có 

hiệu quả nhất cho hầu hết các tình trạng bệnh. Dầu từ một giống indica tốt rất hiệu quả 

trong việc điều trị trầm cảm và làm biến mất chứng bệnh này rất nhanh chóng. Nhiều 

người đến gặp tôi trong tình trạng trầm cảm vì những chứng bệnh khác mà họ mắc phải. 

Khi tình trạng đó được chữa khỏi hoặc kiểm soát, thì chứng trầm cảm mà họ đang trải 

qua cũng dần biến mất.” Rick Simpson, Cần sa: Loại thảo dược giá trị nhất 

54. BỆNH ĐA XƠ CỨNG 

Ông có kinh nghiệm gì trong việc chữa chứng đa xơ cứng này không? Nhiều 
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người biết rằng cần sa có thể giúp được nhưng lại không biết cách sử dụng. 

“Gần đây chúng tôi nhận được phản hồi từ một phụ nữ mắc chứng đa xơ cứng. 

Người này đã tiêu thụ gần 60g dầu cần sa loại cao cấp một năm trước cho chứng bệnh 

của cô ấy. Tác dụng trị liệu đã rất thành công và cho dù năm vừa rồi cô ấy không sử 

dụng thêm dầu, cô ấy vẫn rất khỏe mạnh. Từ kinh nghiệm của tôi thì chứng đa xơ 

cứng thường chữa được nhưng đối với những người mắc chứng bệnh này lâu năm, sẽ 

cần thời gian để chữa lành những tổn thương mà căn bệnh gây ra. Nhiều bệnh nhân 

của căn bệnh này hút cần để giảm triệu chứng nhưng sử dụng cần theo cách này sẽ 

không chữa khỏi được và căn bệnh sẽ vẫn tiến triển. 

Cách duy nhất mà tôi biết để chữa trị bệnh đa xơ cứng và các tổn thương liên quan 

một cách hiệu quả là tiêu hóa dầu với một liều cố định cho đến khi hết bệnh hoặc bệnh 

được kiểm soát. Nếu bạn mắc bệnh đa xơ cứng, hãy giúp bản thân mình bằng cách thử 

loại dược chất này. Cuộc đời này là để sống thịnh vượng chứ không phải là để chịu 

đựng sự đau khổ, vì thế tại sao một bệnh nhân lại để tình trạng này huỷ hoại cuộc đời 

họ trong khi nó có thể được chữa khỏi hiệu quả? Tôi biết những bệnh nhân mắc bệnh 

này và không thể đi lại, nhưng chỉ sau vài tuần ăn dầu, họ đã có thể đi lại bình thường. 

Đa xơ cứng chỉ là một trong nhiều chứng bệnh mà bác sỹ nói rằng không thể chữa 

khỏi, và họ nói rằng họ chỉ kiểm soát được triệu chứng trong khi căn bệnh vẫn tiếp tục 

tàn phá. Nếu bạn muốn chứng minh các bác sỹ sai, hãy thử dùng dầu, và khi bạn làm 

được, tôi chắc rằng bạn sẽ nhận ra cái người mặc áo khoác trắng kia không phải bao 

giờ cũng biết tất cả câu trả lời.” Rick Simpson, Cần sa: Loại thảo dược giá trị nhất 

55. CAI NGHIỆN  

“Tôi gần đây chứng kiến một bệnh nhân Ung thư giai đoạn cuối lệ thuộc morphine 

đã bỏ hẳn được chất này. Khi ngưng dùng morphine cô ấy thèm ăn trở lại, hết bị táo 

bón, ngủ rất ngon và cơn đau của cô còn được kiểm soát tốt hơn.  

Cố ấy cũng tỉnh táo mạch lạc hơn, thật tuyệt vời. Nếu tôi không chứng kiến sự 

thay đổi 180 độ này thì tôi cũng sẽ không tin đâu. Tôi chưa bao giờ là người ủng hộ 

cần sa, nhưng kinh nghiệm cá nhân này khiến tôi trở nên tin tưởng.” Janice 

“Có một điều mà tôi nhận ra sau khi sử dụng RSO được 3 tháng là nó gần như làm 

mất chứng nghiện rượu của tôi, tôi thường uống 1‐2 cốc mỗi tối nhưng bây giờ tôi rất ít 

khi thèm rượu và khi thèm tôi cũng không uống nhiều nữa. Tôi cũng nhận thấy quần bị 

lỏng hơn. Tôi giảm được 4,5 kg. Điều duy nhất tôi đã hạn chế được là việc uống rượu. 

Tôi vẫn ăn uống như vậy, vẫn ăn snack và bánh ngọt... vào buổi tối khi thèm và có 

khi tôi còn ăn nhiều hơn lúc trước khi dùng dầu. Vâng, dầu có thể khiến bạn thèm ăn. 

Thế là có thể do cai rượu hay do dùng dầu mà tôi giảm được 4,5kg trong 03 tháng. 

Tôi cũng không quá mập đâu, 1,78m và nặng 89 kg. Khi tôi còn trẻ, tôi lúc nào cũng cỡ 

84kg và rất gọn gàng. Bây giờ tôi vừa cân chỉ còn 84,5kg. Đó là một tác dụng phụ đáng 

mừng.” Scott 

“Các thuốc viên nén nhóm opiate khiến tôi bị táo bón, nôn ói và khó để đạt được 

liều giảm đau mong muốn. Nó làm tôi chóng mặt và không an toàn chút nào để lái xe. 

Cần sa thì lại không như vậy.” Fred 

“15 năm phụ thuộc opiate được chữa khỏi nhờ dầu cần sa. Tôi cũng đã không thử 

nó nếu không phải là nhờ Rick. Vì thế nói thực lòng tôi nợ ông ấy cả cuộc đời mình nên 
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tôi là một trong những người ủng hộ ông nhất. tôi cũng từng hút cần rất nhiều nhưng 

nó không làm giảm được những cơn đau mà tôi vẫn phải chịu đựng khi uống thuốc 

giảm đau. Nhiều khi tôi chỉ muốn chết đi vì cảm thấy tôi không chịu trách nhiệm cho 

cuộc đời của mình được nữa. Tôi có thể nói là nhờ có RSO, tôi không còn phải dùng 

morphine, oxy, perc, vic hay suboxine... Nó đã giúp tôi thoát ra khỏi những thứ đó!! Tôi 

đã 40 và cảm thấy như đang 20 trở lại. Cơn đau khớp mà tôi phải chịu mỗi sớm cũng 

biến mất. Tôi dùng dầu theo cách ăn trực tiếp được 10 lần thì cảm thấy mình như được 

sống lại. Không có từ nào diễn đạt được sự biết ơn của tôi. Nếu bạn đang phải dùng 

thuốc giảm đau thì nên bắt đầu dùng dầu vào buổi tối trừ khi bạn có cả tuần để chỉ ngủ. 

Cứ hỏi tôi nếu có thắc mắc gì nhé.” Rebecca 

“Cần sa giúp tôi thoát khỏi được Benzo sau hơn 30 năm lệ thuộc thuốc, nếu không 

nhờ có nó, chắc là tôi đã chết rồi...” Phil 

“Tôi đã bỏ được mọi thứ thuốc giảm đau và bây giờ tôi có thể hoạt động trở lại. 

Tôi mong có thêm nhiều người tin tưởng vào sức mạnh từ thiên nhiên này.” Sue 

56. GIẤC NGỦ VÀ CHỨNG MẤT NGỦ 

“Nói về chứng mất ngủ, không có gì tốt hơn loại dầu được sản xuất từ một giống 

indica  tốt để giúp người bệnh có được giấc ngủ họ mong muốn. Hậu quả của chấn 

thương sọ não để lại cho tôi cảm giác như có một bộ gõ kêu liên tục trong đầu. Thứ âm 

thanh tần số cao này làm tôi không ngủ được và không có được sự nghỉ ngơi cần thiết. 

Các bác sỹ cho tôi nhiều loại thuốc khác nhau để chữa trị chứng bệnh này nhưng không 

có tác dụng. Tôi còn thường bị những tác dụng phụ kinh khủng từ việc sử dụng những 

loại thuốc này, điều này làm tôi thấy còn tệ hơn là chính căn bệnh của mình nữa. 

Tôi nhận ra việc hút cần sa giúp tôi dễ ngủ hơn tất cả các loại thuốc mà họ kê đơn. 

Sau đó thì tôi bắt đầu ăn dầu và nhận thấy được sự thuyên giảm rõ rệt, việc có thể ngủ 

ngon 8‐12 tiếng mỗi ngày không còn xa lạ với tôi nữa. 

Nhiều năm trước khi dùng dầu, tôi thức dậy với cảm giác còn mệt mỏi hơn lúc đi 

ngủ nữa và tôi thường nghỉ ngơi được rất ít vào ban đêm. Và sau khi dùng dầu, đột 

nhiên tôi đã có thể thức dậy một cách khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. 

Khi chúng ta dần có tuổi, nhiều người bắt đầu có vấn đề về giấc ngủ và điều này có 

thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng lên sức khỏe và thể trạng của chúng ta. Bác sỹ 

có thể cho bạn dùng thuốc ngủ nhưng nếu bạn biết chúng được làm từ đâu, tôi không 

chắc là bạn sẽ dám đưa chúng vào trong cơ thể của mình. 

Một giấc ngủ tốt không chỉ đơn giản là điều gì đó đẹp đẽ, nó thực sự cần thiết nếu 

bạn muốn duy trì sự năng động và khỏe mạnh và không có gì tốt hơn dầu cần sa để mang 

lại cho bạn sự nghỉ ngơi cần thiết.” Rick Simpson, Cần sa: Loại thảo dược giá trị nhất 

Aaryn: ”Tôi nghĩ tôi ăn một miếng hơi nhiều... Nhưng không quá tệ! Chỉ là tới lúc 

cần đi ngủ thôi” 

“Giấc ngủ của bạn thế nào Aaryn?” JB 

Aaryn:”Rất tuyệt và tôi vẫn đang nghỉ ngơi đây! Tôi thấy nó giúp tôi giảm được 

chứng trầm cảm và lo lắng rồi. Dầu cũng khiến tôi cười nhiều. Haha” 

“Tôi cũng đang có một bệnh nhân ở đây người mà tôi đã chỉ cho cách làm ra dầu 

và anh ấy mắc chứng lo sợ. Anh ấy cũng đang cười đây. Thật tuyệt. 
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Tôi đang dùng liều cỡ hạt gạo 04 lần/ngày được 2 hôm rồi và tôi đã bắt đầu hút ít 

hơn mà chỉ đang bị đau rất ít.” 

‐‐Đó là cách nên dùng để chữa những căn bệnh nghiêm trọng, đúng không? Bệnh 

nhân có thể ngủ ngon, thức dậy đầy sức sống, vui cười nhiều về chính bản thân và 

tình trạng của mình, không phải chịu tress, lo lắng hay bất cứ tác dụng phụ nào. Cá 

nhân tôi thì rất thích điều này” JB 

“Tôi đang dùng dầu cần sa để chữa vài chứng bệnh của mình và tôi chưa bao giờ 

ngủ ngon và cảm thấy khỏe như bây giờ... Cảm ơn RS và Jindřich Bayer đã đưa thông 

tin về những thứ tuyệt mà loại cây này làm được!! Các bạn nên thử và tự mình cảm 

nhận điều này! Đây là cách duy nhất để bạn trở thành một người tin tưởng thực sự 

vào dầu cần sa, hãy tin tôi!!” Val 

“Cảm ơn Val. Đúng là không có gì hay hơn kinh nghiệm cá nhân về tác dụng của 

dầu. Một khi bạn thử nó, ví dụ cho một vết bỏng hay muỗi chích hay vết ngứa... sẽ 

biến mất ngay lập tức... dầu vẫn là thứ tốt nhất chúng ta có. Và bạn chỉ muốn có cả 

thùng ở nhà để phòng khi có việc. 

Bạn không cần tin lời tôi, chỉ cần làm dầu rồi tìm ai đó bị bỏng, Ung thư da hay 

loét do đái  tháo đường sau đó bôi  trực  tiếp  lên và chờ xem kết quả. Hãy nhớ rằng 

những thứ tương tự sẽ xảy ra trong cơ thể bạn khi bạn tiêu hóa dầu và đó là tất cả 

những gì bạn cần biết, thực sự vậy!” JB 

“Một vài người vẫn lo sợ và từ chối sử dụng... Nhờ Rick Simpson mà tôi đã giảm 

được liều thuốc giảm đau một cách đáng kể, lúc đó tôi đang dùng 60mg Oxycontin 03 

liều vào buổi sáng và 3 liều vào buổi tối trong suốt 8 năm... Nó thực sự rất tệ! 

Và bây giờ sau khi dùng dầu, tôi chỉ cần 1 liều vào buổi sáng và 1 vào buổi chiều. 

Nói về điều kì diệu thì ít nhất đó là điều mà tôi thấy được. Bác sỹ nói rằng tôi sẽ không 

bao giờ giảm liều hoặc ngưng thuốc được. Cậu trai à, không phải tôi và Rick Simpson 

đã chứng minh được bác sỹ của tôi sai đó sao. 

Tôi đang dùng dầu và cảm thấy tốt hơn việc uống đống thuốc độc kia! Cho dù tôi 

đã từng phải dùng liều cao oxycontin nhưng vẫn bị đau, ngày qua ngày, không ăn ngủ 

gì được... 

Bây giờ tôi không còn đau nữa, ăn uống được nhiều hơn và ngủ bình thường! Và 

tôi cũng sẽ không bỏ mục tiêu ngưng hẵn oxycontin của mình. Tôi hy vọng đến lúc 

dùng dầu  được một  tháng  tôi  sẽ hoàn  toàn ngưng  được  loại  thuốc giảm  đau gây 

nghiện này. Hãy chúc tôi may mắn đi!” Nancy 

“Thực ra tôi mắc chứng tâm thần phân liệt và tôi dùng cần sa y tế để chữa các triệu 

chứng liên quan tới tình trạng của mình ví dụ như sợ hãi và mất ngủ. Và nó đã có hiệu 

quả, kể từ khi dùng dược chất này thường xuyên tôi đã có thể ngủ ngon, điều mà tôi 

không thể trước đây. 

Rất nhiều triệu chứng khác xuất hiện khi tôi bị thiếu ngủ. Tôi không còn nghe thấy 

những tiếng nói kể từ khi tôi dùng cần sa, tôi cảm thấy nó bảo vệ tôi khỏi bọn họ...” Jose 

‐‐Tôi đồng ý với anh Jose à, sự thiếu ngủ là nguyên nhân của nhiều tình trạng tâm 

thần. Điều này khá lô‐gic, khi một người ngủ không đủ thì họ sẽ không thể cảm thấy tốt 

như là nếu họ được ngủ ngon lành 10 giờ đồng hồ sau khi dùng dầu được.” JB 
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“Càng có nhiều tác dụng an thần càng tốt. Tôi dùng nó trước khi đi ngủ và nó có 

hiệu quả. Bây giờ tôi có thể ngủ thẳng giấc 8 tiếng. Nghỉ ngơi là thứ tuyệt vời đối với 

tôi. Bắt đầu với liều 0,01ml và tăng lên từ từ. Tôi thử liều 0,025ml ngay từ đầu và... 

ngay hôm sau tôi phải giảm xuống 0,01ml. Liều 0,025ml khiến tôi ngủ li bì 10 tiếng. 

Hãy cẩn thận nhưng cũng đừng quên dùng nó. Ban đêm là thời gian quan trọng của 

tôi. Tôi hoạt động suốt ngày và muốn nghỉ ngơi vào ban đêm.”John 

“Tôi đang cho hôn thê của mình (Jason) dùng dầu và anh ấy cũng không dùng nhiều 

vì nó làm anh ấy mệt, anh ấy ngủ cả ngày. Tôi định cho anh ấy ngưng dùng vài ngày xem 

có thay đổi gì không... Sau đó tôi sẽ cho anh ấy dùng ít thôi cỡ ½ hạt gạo (giống như tôi 

đọc được), có khi do chúng tôi đã tăng liều cho anh ấy hơi nhanh.” Jason 

‐‐Jason à, cảm giác buồn ngủ không sao cả và anh hãy để bệnh nhân ngủ càng nhiều 

càng tốt. Tác dụng an thần này cũng sẽ giảm dần sau vài tuần nhưng nó cũng không phải 

thứ gì đó quá khó chịu, ngược lại ấy chứ. Chúc bạn những điều tốt lành.” JB 

Hỏi: ”Hôm nay tôi đã làm một ít dầu cho một người đàn ông bị bác sỹ nói rằng chỉ 

có thể sống thêm được 2 tuần và họ không làm được gì thêm cho ông ấy. Tôi mong sẽ 

sớm có tin tốt cho mọi người. Cũng sẽ cố bắt ông ấy ngưng hút thuốc và thay đổi khẩu 

phần ăn để giúp hệ miễn dịch của ông chiến đấu tốt hơn. Cảm ơn Rick và JB vì kiến 

thức của các bạn đã cung cấp cho chúng tôi một cơ hội chữa bệnh” 

Đáp: ”Dave, cứ để ông ấy tiếp tục hút thuốc lá, chẳng có gì khác nếu ông đã dùng 

dầu. Và ông ấy cũng sẽ ngủ rất nhiều vì thế ông ấy cũng sẽ không hút thuốc được 

nhiều đâu. 

Chuyện thay đổi khẩu phần ăn thì tôi nghĩ ông ấy nên thay đổi một cách hợp lý 

chứ không phải quá quyết liệt, cứ để ông ấy ăn gì tuỳ thích. Không cần phải là xúc 

xích nhưng thứ gì đó hợp lý. Hãy giúp tăng pH của cơ thể ông ấy, cho ống ấy ăn hạt 

của 2 quả táo mỗi ngày. Điều quan trọng nhất là phải cho ông ấy dùng càng nhiều dầu 

trong khoảng thời gian càng nhanh càng tốt, vẫn còn cơ hội. Kết hợp ăn, thuốc đạn, 

hóa hơi và bôi trực tiếp lên da để có được kết quả tốt nhất. ngay cả khi nó không giúp 

chữa bệnh thì ông cũng có được chất lượng sống tuyệt vời trong những ngày cuối đời 

và điều đó cũng rất quan trọng. Tôi chắc chắn sẽ được nhiều hơn 2 tuần, nhưng chúng 

ta cứ chờ xem. Bác sỹ không phải lúc nào cũng dự đoán đúng khi mà có dầu tham gia 

vào cuộc chơi. Chúc bạn những điều tốt lành.”JB 

“Tôi ngủ rất ngon và nhiều hơn bình thường. Khi thức dậy tôi cũng thấy rất thoải 

mái, không lảo đảo giống như lúc hút.” Terry 

“Tôi ngủ ngon nhưng thức dậy hơi chao đảo. Mất vài tiếng sau mới tỉnh hẳn... Tôi 

dùng mỗi tối. Nó làm biến mất cơn đau khớp và khiến tôi ngủ được.” Katherine 

“Tôi bị Ung thư và chứng ngưng thở khi ngủ. Tôi không chỉ ngủ rất ngon mà còn 

không bị thức dậy vì những cơn nóng bất chợt bùng lên trong người. Đó là một ân 

huệ.” Stephanie 

“Nó có cảm giác như chết trong sung sướng!” Mal 

“Tâm trí tôi khi không có nó giống như là kẹt xe ở New York. Có nó – nó đưa tôi tâm 

trí vào một khu vườn yên tĩnh nhưng vẫn có thể hoạt động như bình thường.” Andris 

“Tôi bị vấn đề về giấc ngủ đã 20 năm, RSO đã giúp tôi ngủ được trở lại và không 
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bị đau khi thức giấc! Tuyệt!” Bonnie 

“Tôi bị chứng thoát vị đĩa đệm gây chèn vào thần kinh hông và gây ra cơn đau 

như đạn bắn ở lưng dưới lan xuống chân và các ngón. Tôi dùng 3 viên ibuprofen mỗi 

4 tiếng thì mới có thể ra khỏi giường và đi lại được. Tôi bắt đầu dùng dầu gần 2 tuần 

cho cơn đau và sự viêm nhiễm. Bây giờ tôi không cần ibuprofen nữa, tôi ngủ ngon hơn 

bao giờ hết, các đồng nghiệp cũng nhận ra tâm trạng tốt hơn và sự vui vẻ của tôi. Tôi 

cảm thấy rất tuyệt!” Jennifer 

“Tôi bị mắc chứng sợ đám đông (social phobia), trầm cảm và mất ngủ. Chưa bao 

giờ dùng dầu vì tôi không thể tìm ra nó ở nơi tôi sống, tôi cũng không tự canh tác và 

chiết xuất được... nhưng tôi có hút cần khoảng 10 lần, cảm giác của tôi là lần đầu tiên 

tôi đã có thể ngủ được khi thấy mệt, tôi có được ”tháng đầu tiên trong đời không trầm 

cảm”, chưa từng thấy vui vẻ như vậy và muốn có được sức sống này phải cần những 

loại thuốc  tây mạnh nhất (thứ có thể gây cho tôi những vấn đề sức khỏe khác). Và 

chứng sợ đám đông của tôi cũng giảm nhiều, tôi không cần phải phê để cảm thấy như 

vậy, nếu tôi có hút 1 hay 2 hôm trước khi ra ngoài và nói chuyện với mọi người, ở nơi 

đông người (điều mà với căn bệnh này là không thể), bây giờ thì tôi có thể làm được 

điều đó, cảm thấy như mình sống như một người bình thường trở lại, không có thuốc 

nào làm được chuyện này. Vấn đề là vì luật pháp, sự đặc biệt nhạy cảm của giống cây 

này cộng với  thành kiến và sự  từ chối của xã hội,  tôi không còn được hút nữa,  tôi 

không muốn ‘phê’, tôi chỉ muốn sống bình thường và không có những vấn đề đó trong 

cuộc sống của mình. Có rất nhiều người ngoài kia cũng đang sống như tôi với những 

nỗi sợ và các vấn đề khác nữa và tôi nghĩ dầu có thể là giải pháp.”Pablo 

“Bạn có thể hỏi Rick hay JB, chúng tôi tìm ra rằng sử dụng sản phẩm chứa 20‐30% 

sativa là sự kết hợp tốt nhất cho các vấn đề liên quan tới sợ hãi.” Brewster 

‐‐Chúng tôi ưa giống lai (với sativa) trội indica với hàm lượng 20% THC hay nhiều 

hơn chính vì những lý do này. Tác dụng của loại dầu tốt nhất sẽ cực mạnh và an thần, 

gây được cảm giác sảng khoái thậm chí kích thích. Khi bạn cho bệnh nhân dùng một 

chất như vậy, bạn có thể gần như chắc rằng họ sẽ thích dùng nó. Ai lại không chứ? 

Bạn ngủ ngon, thức giấc khỏe khoắn, sảng khoái và tràn đầy mong muốn đem lại niềm 

vui cho người khác. Ai lại không thích như vậy chứ? JB 

“Tôi đề cao việc nghiên cứu về RSO mỗi ngày và những tác dụng của nó trên con 

người và cả động vật. Nếu thứ dược chất này có tác dụng như họ nói, nó cần được la lớn 

lên cho mọi người biết chứ không phải giữ bí mật. Tôi chưa có kinh nghiệm cá nhân về thứ 

này nhưng tôi chắc rằng nếu tôi hay ai đó cần thì chúng ta đều biết mình sẽ tìm tới nó. 

Trong lúc này, tôi cố đọc nhiều bài viết nhất có thể. Và tôi đọc được một bài viết 

rằng, ”cảm ơn Rick Simpson ‐ tôi đang phê, nó quá tuyệt!” 

‐‐Cảm ơn vì sự ủng hộ của bạn, Debbie Nolan à, tôi chắc bạn sắp sửa viết một bài 

chi tiết về điều này. Cảm giác bên trong cơ thể khi mà ai đó tiêu hóa một lượng phù 

hợp RSO với họ chỉ có thể miêu tả là ”tuyệt cú mèo.” Hoặc là quá tuyệt vời. Hay có 

thể là cực kỳ tuyệt vời. Nó là cảm giác sảng khoái nhất mà một người có thể trải qua, 

rất tự nhiên, nhẹ nhàng và êm đềm. 

Như chúng tôi đã nói, loại dầu tốt có tác dụng an thần và sảng khoái khi chúng ta 

tiêu thụ. Bạn chỉ việc ngủ ngon và thức dậy cười khúc khích như một đứa bé, bạn sẽ 
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thích được ngủ ngon, được nghỉ ngơi và cười khúc khích hơn là không được như vậy. 

Và khi bạn cảm thấy được nghỉ ngơi và khỏe khoắn, cơ thể cũng sẽ hồi phục và hoạt 

động hiệu quả hơn. Không có gì là ghê gớm cả, cần sa y tế làm điều này rất dễ dàng” JB 

“Cho dù hệ endocannabinoid tác động lên rất nhiều quá trình sinh học (giống như 

là việc ăn uống và giấc ngủ), những chuyên gia lại tin rằng chức năng chính của nó là 

điều chỉnh sự cân bằng nội mô. 

Sự cân bằng nội mô là một nhân tố chìa khóa trong quá trình sinh học của các sinh 

vật sống và được biết đến như một khả năng giữ ổn định các điều kiện bên trong cơ 

thể cần thiết cho sự sống. Bệnh tật đơn giản là kết quả của thất bại về một mặt nào đó 

trong  việc  đạt  đến  sự  cân  bằng  nội  mô  này,  điều  này  làm  cho  hệ  thống 

endocannabinoid trở thành mục tiêu của các phương pháp trị liệu.” 

‐‐Nói cách khác, tất cả chỉ là sự cân bằng, không có gì mới cả. JB 

57. BỆNH TĂNG NHÃN ÁP, KHÔI PHỤC THỊ LỰC 

“Bệnh tăng nhãn áp và các triệu chứng của nó có thể được kiểm soát dễ dàng trong 

phần lớn trường hợp vì có rất nhiều giống cần sa có hiệu quả cao giúp giảm áp lực của 

mắt. Không có gì lạ khi nhiều người cải thiện được thị lực sau khi dùng dầu để điều trị 

bệnh tăng nhãn áp. Nhiều bệnh nhân còn phải đổi kính mắt vì kính họ đang đeo tỏ ra 

nặng độ hơn. 

Ông có nghĩ là hợp lý không khi bác sỹ nhãn khoa không hề đề cập tới cần sa 

cho dù nó đã được biết đến là có hiệu quả từ những năm 1800? 

Một lần nữa, dầu cần sa làm từ những giống tốt rất hiệu quả đối với chứng tăng 

nhãn áp và tôi chưa biết thứ gì tốt hay an toàn hơn để giảm áp lực của mắt cả. Tác dụng 

của cần sa lên bệnh tăng nhãn áp đã được biết đến từ lâu, nhưng hệ thống y tế thì vẫn 

cứ từ chối bàn tới việc sử dụng cần sa để chữa bệnh này. Không may là, dường như các 

bác sỹ ngày nay quan tâm tới việc kiếm tiền hơn là chữa bệnh. Tôi không thể lý giải việc 

một vị bác sỹ mắt có thể ngồi đó nhìn bệnh nhân dần bị mù đi mà không nói với họ về 

việc cần sa sẽ có thể giúp cải thiện được tình trạng đó. Thường thì cuối cùng bệnh nhân 

sẽ mất hoàn toàn thị lực bởi vì họ mù quáng tin vào lời khuyên của bác sỹ. Tôi nghĩ 

những điều họ làm là đáng trách và cảm thấy tiếc cho những người bị cướp mất thị lực 

chẳng vì lý do gì ngoài sự tham lam.” Rick Simpson, Cần Sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

“Tôi vừa làm một mẻ dầu cần sa vài đêm trước và một mẻ bơ cần sa. Và tôi dùng 

nó cho một bệnh nhân có khối u não, trước khi dùng dầu cô ấy gần như bị mù, sau 

gần một tháng điêu trị, thị lực của cô gần như đã hồi phục hoàn toàn. Bạn không có 

được kết quả tương tự khi dùng bơ. Cũng có những tác dụng dược lý từ bơ nhưng 

dầu là một dạng dược chất cô đặc hơn và nó có tác dụng với hầu hết các loại bệnh, thứ 

này thật tuyệt vời.” Dion 

“Dùng cần sa y tế qua đường tiêu hóa đang khôi phục thị lực của mẹ tôi. Bà ấy bị 

mất thị lực bên mắt trái. Một chấn thương làm bà mất thị lực và những cuộc mổ sau đó 

khiến bà mắc thêm chứng tăng nhãn áp. Bà đã được dùng RSO một năm rưỡi ‐ dùng 

mỗi ngày. Bà không để ý là đã khôi phục được bao nhiêu thị lực cho đến khi bà ấy trang 

điểm mắt. Bà bị mù con mắt ấy trong suốt 40 năm, vì thế bà phải luyện tập vừa nhắm 

vừa trang điểm mắt. Đó là cách duy nhất để trang điểm cho con mắt còn lại. Và lần vừa 

đây khi nhắm con mắt còn tốt lại, bà có thể bắt đầu thấy và tập trung thị lực vào con mắt 
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bị hỏng. Bà chỉ trang điểm khi có dịp gì đặc biệt nên cũng không biết mình đã có lại thị 

lực từ lúc nào, nhưng sau khi dùng dầu một năm thì giờ đây bà đã có thể thấy hình ảnh, 

màu sắc và thậm chí đọc được vài thứ bằng con mắt này. Tôi đã cầm 1 gói khoai tây hiệu 

Lays và bà có thể đọc được chữ ‘lays’. Bà ấy nghĩ nếu được thay thủy tinh thể mới thì 

có thể bà sẽ nhìn được bình thường. Để có được thủy tinh thể mới bà phải đăng ký vào 

danh sách nhận hiến  tạng và  tôi không biết bảo hiểm của bà có chi  trả cho việc này 

không nhưng đến bây giờ thì ‐ loại dầu này thực sự đã cho bà một phép màu, một phép 

màu về sự nhìn thấy được từ nơi trước đây là bóng tối. Tôi muốn nói rằng, không cần 

nhỏ mắt gì cả. Cứ ăn cần sa đều đặn! Và bà cũng không còn dấu hiệu nào của bệnh tăng 

nhãn áp nữa! Bây giờ bạn hãy đi trồng thuốc cho mình đi! ” Linsay. 

58. NHỮNG CĂN BỆNH HIẾM GẶP 

Hỏi: ”Chào Rick/JB, các ông từng nghe về loại bệnh hiếm Porphyria chưa? Nếu có 

thì ông đã chữa cho ai bằng RSO chưa và kết quả như thế nào vậy?” 

Đáp: ”Chưa, chúng  tôi chưa nghe. Nhưng dựa  trên những gì  tôi đọc được. Tôi 

không nghĩ có lý do gì mà dầu không giúp chữa hay kiểm soát được bệnh này cả. Nó 

sẽ chắn chắn giúp chữa các triệu chứng cũng như tình trạng rất khó chịu của bệnh này. 

Tôi sẽ làm theo hướng dẫn trên trang web của chúng ta, tôi sẽ ăn và dùng dưới 

dạng thuốc đạn (cách này thuốc sẽ vào trực tiếp mạch máu). Tôi sẽ dùng nó trực tiếp 

dưới dạng thuốc nhỏ hay thuốc mỡ lên những bệnh về da liễu (nó sẽ làm biến mất cảm 

giác ngứa ngáy và khó chịu). 

Tôi sẽ ăn ít nhất 60g suốt 2 đến 3 tháng. Tôi sẽ không dùng hóa chất nào cả, tôi chỉ 

việc làm theo hướng dẫn của Rick. Nếu 60g là chưa đủ chữa bệnh hoặc kiểm soát nó, tôi 

sẽ ăn thêm 120g. Và nếu nó chưa đem lại kết quả mong muốn, tôi đơn giản sẽ nhồi nhét 

dầu vào người, từ 1‐3g/ngày hoặc có thể nhiều hơn nếu tôi có thể dung nạp được và tôi 

đơn giản ăn càng nhiều dầu trong khoảng thời gian càng nhanh càng tốt. Vì sao? Bởi vì 

nếu dầu không giúp bạn được thì gần như bạn cũng sẽ không tìm được thứ gì có thể. Ghi 

nhớ rằng bệnh nặng thì cần được điều trị với liều cao. Chúc bạn những điều tốt lành, JB. 

“Có tin mừng đây JB và Rick!! Tôi đến bác sỹ hôm nay để lấy kết quả xét nghiệm! 

Tuyến giáp của tôi bị suy và phải uống thuốc suốt 22 năm qua giờ đã hoạt động trở lại! 

Tôi cũng chỉ mới dùng RSO được một tháng, tôi cũng bôi dầu trực tiếp lên cổ và hóa hơi 

dầu RSO nữa! Tôi đang vui ngất ngây vì điều này đây! 

Ông ấy là một bác sỹ tuyệt vời đã ở cùng và ủng hộ tôi trong suốt thời gian và biết 

về chuyện tôi thực chất đang sử dụng RSO! Là một bác sỹ, ông vẫn muốn làm siêu âm 

tuyến giáp để kiểm tra xem tôi có bướu không! Ông nghĩ sao về việc làm siêu âm? 

Tôi sẽ luôn dùng dầu với tất cả lòng tự hào trong suốt những ngày tháng còn lại. 

Những thuốc kê toa thực sự là chất độc. Tôi cũng bị nhiều chứng bệnh khác nữa và 

đang chữa trị bằng loại dầu tuyệt vời này! Tôi bị dị dạng Chiari type 1 và bị hội chứng 

ống cổ tay rất nặng và nhiều bệnh khác.  

Năm nay tôi 45 tuổi và tôi không còn cảm giác đau khắp nơi như trước nữa. Tôi 

cũng đã trải qua ca phẫu thuật não 7 tháng trước và tôi không dùng tí thuốc giảm đau 

nào sau ca mổ bởi vì tôi bị suy gan. Thực sự tôi là bằng chứng cho việc thứ dược chất 

này là do Chúa ban tặng. Do đó tất cả chúng ta đều nên dùng nó làm thuốc chữa bệnh.! 

Từ sâu trong lòng tôi cảm ơn JB và Rick vì tất cả những điều các vị đã làm! Tôi 
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không cần uống thuốc tuyến giáp nữa. Tuyệt!!!” Margene 

‐‐Chúc mừng, Margene. Về việc siêu âm tôi nghĩ bạn biết câu trả lời. Càng ít rà 

quét càng tốt, tôi chỉ có thể nói như vậy. 

Cá nhân tôi không thích đến gần bất cứ ai giấu diếm tôi về loại dầu này trong suốt 

22 năm nhưng nếu bạn nghĩ họ vẫn có gì đó muốn nói với bạn thì cứ nói chuyện với 

họ, đặc biệt  là nếu bạn muốn nghe những gì họ nói về y khoa. Nhưng đó  là  tất cả 

những gì tôi để họ làm, chỉ nói thôi, theo cách đó họ không thể làm hại bạn được nhiều 

như nếu bạn để họ bảo cần phải uống những loại thuốc kê đơn. 

Chúc bạn mạnh khỏe và hãy tránh xa những người đã cho bạn những lời khuyên 

không đúng trong suốt 22 năm qua. Hãy vui là bạn vẫn sống sau khi bị họ chữa bệnh, 

một số người khác không may mắn được như vậy. JB 

“Dầu cần sa có dùng chữa bệnh dại được không?” Aami 

‐‐Có Aami à, nhưng cần phải cho bệnh nhân hôn mê một thời gian, với một liều 

rất cao, đặc biệt là khi bệnh đã tiến triển nặng. JB 

“Người chăm sóc của tôi có một bệnh nhân bị chẩn đoán Lupus và ngộ độc thuỷ 

ngân khắp cơ thể. Sau một năm dùng dầu tự chiết xuất, triệu chứng ngộ độc đã biết 

mất hoàn toàn và bệnh Lupus cũng không còn nữa. Họ kiểm tra nang tóc mỗi 2 tuần 

để biết chính xác có bao nhiêu chất độc còn lại trong cơ thể cô ấy... Thật sự tuyệt vời 

khi bệnh được chữa khỏi một cách tự nhiên vậy. Hơi tốn một tí nhưng vẫn tốt lành 

hơn và đáng giá cả mạng người.”Jesse 

“Tôi bị chẩn đoán chứng xơ tủy nguyên phát, tôi dùng những loại thuốc tây có tác 

dụng không như ý, khi mà vẫn đau nhiều hơn và giảm tế bào máu, lách to, mất ngủ. 

Sau khi dùng thuốc này một năm và cảm thấy không thay đổi nhiều tôi quyết định 

dùng RSO, chỉ sau một tháng, cơn đau của tôi biết mất, thèm ăn trở lại, tế bào máu 

tăng lên và ngủ như chết.” Aguae 

“Tôi dùng nó để điều trị dị tật y tế của tôi... vài bệnh viện trong vùng nói rằng không 

có cách nào cả... nhưng RSO quá tuyệt vời... tôi đã từ chối đặt VP shunt, tôi mắc bệnh mô 

liên kết và vài vấn đề hiếm gặp khác... 4 ca phẫu thuật não trong vòng 36 ngày và tôi từ 

chối dùng thuốc giảm đau loại narcotic... chỉ dùng cần sa y tế, RSO và hít thở... tôi chưa 

từng hồi phục nhanh như vậy trong đời... mặc dù những xét nghiệm cho thấy cơ thể tôi 

đang rất kém nhưng những cơn đau thì không tệ lắm...” Katie 

“Đây là câu chuyện từ một người đàn ông bị một tai nạn xe nghiêm trọng năm 

1977. Ông bị liệt mặt, tuyến lệ không hoạt động và ông phải dùng chất làm ẩm mắt, 

một phần thị lực bị mất trên một con mắt. Thêm nữa, ông còn bị một chấn thương đầu 

gây ra những vấn đề về trí nhớ và ngôn ngữ. Ông phải dùng gậy để đi lại và trong 

suốt những năm qua ông đã phải sống cùng với cơn đau. Đây là tin nhắn mà ông ấy 

đã gửi: ”loại dầu này đang sửa chữa từng tế bào của tôi. Tất cả các mô sẹo ở mắt phải 

của tôi đã biến mất! Tôi bây giờ có thể cử động được con mắt này. Tôi thậm chí có thể 

cười, mặt tôi cũng không bị liệt nữa. Tất cả điều này chỉ diễn ra trong vòng 6 tháng. 

Có lúc vì cơn đau tôi phải tăng liều lên 1g hay 1.5g một ngày. Vài tháng trước tôi đang 

xem TV thì phát hiện ra mình có thể thấy bờ mũi bên phải. Lần đầu tiên kể từ năm 

1977. Tôi bắt đầu luyện tập và bây giờ tôi có thể cử động mắt bình thường. ”Dầu cần 

sa... không chỉ dùng để chữa Ung thư.” Corrie 
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59. HIỆU QUẢ TRÊN ĐỘNG VẬT 

“Tôi chữa khối u ở tai cho con chó nhà mình bằng RSO... Khối u đã rất to nhưng 

giờ đã biến mất!!” Andrea 

“Con chó nhà tôi mắc Ung thư xương. Nó đã phải cắt cụt chân tuần trước và sẽ 

hóa trị tuần tới. Chứng bệnh này thường sẽ gây di căn tới phổi, 95% các con chó sẽ 

chết vì Ung thư phổi trong vòng một năm. Nếu đó là chó nhà bạn, bạn sẽ cho nó dùng 

dầu và vẫn hóa trị hay chỉ dầu thôi? Với người thì bắt đầu liều 1 hạt gạo, một con chó 

khoảng 35kg, tôi bắt đầu liều 1/3 như vậy 2 lần mỗi ngày được không? Cảm ơn vì đọc 

tin và tôi rất mong sự hồi âm của các bạn.” Eda 

Eda, dầu đã cứu cô chó quý của chúng tôi Sophie. Hãy cho con chó của bạn dùng 

dầu càng sớm càng tốt ... Hóa trị sẽ giết nó. Tôi cầu nguyện cho bạn ...Brewsterʺ  

ʺTôi vừa mới có được một số tin tức thực sự tuyệt vời về con chó của bạn tôi và tôi 

cần chia sẻ! Một vài tháng trước, chú chó Maximus dòng pitbull có một khối u bên 

trong một chân sau và khối u này đã phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát. Các bác sĩ 

thú y nói với bạn tôi rằng cô ấy sẽ phải trả một số tiền lớn để đoạn chi có khối u đó đi, 

hoặc nó sẽ lây lan và chú chó sẽ chết trong vòng một năm... Khi tôi thấy cô đăng status 

về lịch phẫu thuật của chú chó, tôi đã nhắn tin cho cô ấy và đề nghị cho chú chó sử 

dụng dầu cần sa. Cô bạn tôi đã tìm hiểu và quyết định thử liệu pháp chữa trị tự nhiên 

này trước khi tiến hành phẫu thuật đoạn chi. May mắn cho cô (và Maximus), cô đã có 

được thẻ Cần Sa Y Tế kể từ khi cô sống ở California. Vì vậy, cô đã đi đến một bệnh xá 

cần sa và lấy được một chút dầu. Cô cho chú chó ăn 01 giọt dầu to bằng kích thước của 

một hạt đậu, hai lần mỗi ngày trộn cùng với thức ăn. Ngay lập tức, cô nói cô nhận thấy 

chú chó đã đau đớn ít hơn và cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thêm vào đó, thói quen 

ăn uống đã trở lại đúng với bình thường. Sau một vài tuần, chú chó thậm chí đã có thể 

chạy mà không còn khập khiễng, vì vậy cô hủy bỏ cuộc phẫu thuật và duy trì liệu pháp 

chữa trị tự nhiên. Cô vừa đi khám sức khỏe cho chú chó tại trạm thú y ngày hôm nay, 

và phát hiện ra rằng khối u đã HOÀN TOÀN BIẾN MẤT. Không có bất kỳ dấu vết 

nào còn sót lại của khối u cả. Bác sỹ thú y đã thực sự bị sốc khi cô nói với họ về cách 

mà cô đã sử dụng để điều trị ung thư cho Maximus. 

”Đây là con chó thứ 3 mà tôi được biết đã chữa khỏi nhờ dầu cần sa. Tôi còn biết 

rất nhiều người đã được cứu như vậy. Nếu bạn vẫn nghĩ cần sa không chữa được Ung 

thư thì có lẽ bạn đã không chú tâm rồi. Tôi đã biết sự thật này nhiều năm và tôi chưa 

từng gặp bất cứ ai, hay loài động vật nào mà dầu cần sa không cứu được cả.” Lara 

“U lymphô tế bào T, CLCT‐1 đã được chữa khỏi! Chúng tôi sẽ đến trạm thú y để 

làm xét nghiệm mỗi 3 tuần, đo nồng độ calci và chọc hút kim nhỏ để theo dõi tế bào 

bạch cầu và hồng cầu cho Ung thư tế bào T. Cô bé (con chó) không cần dùng thuốc kê 

toa nữa nhưng chúng tôi vẫn sẽ cho nó dùng RSO để phòng Ung thư quay trở lại tới 

hết đời. Gia đình chúng tôi rất biết ơn.” Some Kid Needs a Miracle  

ʺMột câu chuyện tuyệt vời! Tôi đã chiết xuất RSO để ăn vì gia đình tôi có rất nhiều 

người bị Ung thư. Tôi bắt đầu cho cả hai con chó của tôi dùng dầu vì chúng đều có 

những khối u nhỏ và con chó chăn cừu Shetland của tôi mắc thêm bệnh Lupus đĩa, một 

dạng bệnh lupus ở chó. Không thể tin được! Trong vài tuần, một khối u đã giảm 70% 

kích thước và con chó khác bị lupus đang hồi phục nhanh chóng! Lần đầu tiên sau nhiều 
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năm, mũi đỏ, sưng và đau đớn của cô chó đã được chữa lành! Tôi đã thử các loại thuốc 

kê đơn, steroids, thay đổi chế độ ăn uống và không thứ gì có thể giúp. Dầu RSO đã trị 

được bệnh lupus con chó của tôi, tôi biết nó cũng có thể giúp cho con người! ʺAshley 

ʺCon mèo của tôi đã ăn một lượng dầu bằng 1/4 ‐ 1/3 kích thước của một hạt gạo 

đều đặn 2‐3 lần một ngày để điều trị viêm bàng quang mãn tính UTI sau khi các loại 

thuốc lỏng, thuốc kháng sinh… đã không thể giúp, tôi cũng sử dụng một chế độ dinh 

dưỡng giàu rau củ quả & đã thấy sự cải thiện rõ rệt. Tất nhiên đối với Ung thư, bạn sẽ 

cần phải sử dụng một liều lượng cao hơn. Nói chung tôi cố gắng để tìm ra liều lượng 

phù hợp để không làm ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt ‐ Dầu sẽ không làm tổn 

thương động vật nhưng sẽ làm chúng buồn ngủ và mất kiểm soát, giống như say rượu. 

Tất nhiên trong điều trị Ung thư bạn sẽ không cần quan tâm tới điều này lắm mà phải 

tăng liều lên đều đặn để đẩy lùi bệnh tật nhanh nhất. 

(Phòng bệnh) – ví dụ như chó nhà tôi đã phải mổ bỏ một mắt vì bệnh tăng nhãn áp 

và có nguy cơ bị bên còn lại vì thế tôi cho nó dùng một liều nhỏ dầu 2 lần một ngày và 

tôi cũng tìm ra được liều làm cho nó không bị tác dụng phụ... trước đây tôi cho nó dùng 

nhiều hơn vì con mắt hư kia bị đau. Tôi thấy rõ là dầu đã giúp nó nhiều hơn những 

thuốc giảm đau sau mổ ‐ 1 hay 2 ngày đầu nó dùng 1 – 2 liều thuốc giảm đau thú y sau 

đó thì tôi chỉ cho dùng RSO, ngay sau khi mổ nó đã muốn chạy nhảy chơi bời và rất vui 

vẻ rồi… Chloe thích RSO đến nỗi luôn liếm RSO đến giọt cuối cùng còn đọng lại trên 

ngón tay tôi – Con mèo của tôi thì ngược lại, nó rất ghét thứ dầu này… (Cười) 

Tôi không thấy rằng RSO gây sự sợ hãi ở động vật – nhưng chứng sợ sáng có thể 

được nhận thấy khi sử dụng liều cao hơn. 

Tôi thậm chí còn dùng RSO cho con chồn của tôi – nó rất già cỗi và một sáng nọ, 

khi thức dậy, nó yếu hẳn đi, có lẽ nó bị đột quỵ. Tôi đã cho nó một liều nhỏ RSO qua 

ngày chỉ để giữ cho nó ngủ ‐ tối hôm đó dường như nó tỉnh dậy ‐ lắc đầu và hành 

động như những con chó của tôi làm khi ăn cần sa, tôi cứ việc để cho nó ngủ và nhận 

ra cơ thể nó có biến chuyển như thế nào đi nữa thì ít nhất nó cũng không phải chịu 

đau đớn hay chịu đựng điều gì – tôi những tưởng nó sẽ thức dậy khỏe mạnh nhưng 

thật buồn là nó đã ra đi, dù sao nó cũng đã có một cuộc sống tuyệt vời cho đến ngày 

cuối đời và tôi cảm thấy RSO đã cho nó ngày cuối cùng đó trọn vẹn. Tôi biết nó không 

còn đau đớn gì nữa và nó ngủ giấc ngủ bình yên. Tôi biết không phải do quá nhiều 

lượng RSO mà nó như vậy vì tôi chỉ uống nó có một lần vào buổi sáng và một lần nữa 

vào đầu giờ chiều và rất khuya vào tối hôm đó tôi kiểm tra thì nó vẫn đang ngủ ‐ nó 

có thể thức dậy nhưng nó chỉ muốn ngủ.” Whitney 

‐‐Whitney – Chất lượng cuộc sống hoàn hảo đến cuối đời, điều này có ý nghĩa rất to 

lớn. Cảm ơn nhé, JB 

“Ngày hôm qua Chloe, con chó 8 tuổi đã triệt sản của tôi (thuộc giống chó sục cáo 

Heeler) đã bị chẩn đoán bị tăng nhãn áp một bên mắt. Nhãn áp rất cao và nó có thể bị 

mù mãi mãi. Chúng tôi đã khẩn cấp chữa trị cho nó bằng cách truyền dịch và manitol, 

và cả một vài loại thuốc nữa. Nhãn áp giảm xuống một chút nhưng không nhiều lắm, 

và cuộc sống nếu bị mù một mắt sẽ không dễ chịu gì cho nó. Tôi muốn dùng RSO để 

trị bệnh cho nó vì dầu đã có tác dụng đáng kinh ngạc với những cơn đau của tôi và 

bạn trai tôi. Tôi thật sự tin vào dầu và những câu chuyện tuyệt vời mọi người ở đây 



Biên dịch bởi nhóm Việt Growers                           Trang 151 

đã kể. Tôi không muốn Chloe sẽ lại mắc bệnh tăng nhãn áp ở con mắt còn lại, và tôi 

muốn chữa trị những gì còn có thể cho con mắt đã mắc bệnh của nó. Tôi biết rất nhiều 

thú cưng đã được cứu nhờ dầu cần sa và tôi sẽ rất hạnh phúc nếu Chloe có thể lấy lại 

thị lực của nó hay thậm chí có thể nhìn được một chút ở con mắt bị bệnh… Cảm ơn 

cho bất cứ sự giúp đỡ hay lời khuyên nào!” Whitney  

‐‐Whitney, hãy cứ tiếp tục cho con chó của bạn sử dụng dầu. Một số loại cần sa 

khác nhau có tác dụng tốt với bệnh tăng nhãn áp hơn một số loại khác. Cách đơn giản 

nhất để kiểm tra tính hiệu quả của dầu là ăn một liều và kiểm tra đôi mắt mình vào 

buổi sáng. Nếu mắt bạn sạch, hãy kiếm một giống cần sa khác hoặc phối hợp thêm các 

giống cần sa khác. Nếu mắt có nhiều gèn, thì đó là loại dầu thích hợp để giảm áp lực 

nhãn cầu. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến, JB  

“Cảm ơn JB! Ngày hôm qua tôi nghĩ chúng tôi đã có chút tiến triển phi thường, mắt 

nó đã trong sáng (tôi đã lấy những chất nhớt bám trên mắt cả ngày) và đồng tử đã không 

hoàn toàn giãn ra. Và mặc dù nó không tương xứng với đồng tử của mắt bên kia, tôi vẫn 

nghĩ nó đang bắt đầu phản ứng với ánh sáng, nhưng sáng nay nó bị mờ đục trở lại. Có 

lẽ tiếp xúc với ánh sáng mạnh như hôm qua sẽ trông ổn hơn…. Anh khuyên tôi nên sử 

dụng liều lượng và tần suất như thế nào cho nó? Đến nay tôi vẫn cho nó dùng liều cỡ 

một hạt đậu rất nhỏ, con chó chỉ nặng khoảng 15 kg và liều dầu có vẻ có tác động đến 

nó. Nó vẫn luôn thích ăn cuống và lá hoặc những mẩu thuốc cần sa, hít khói cần sa, 

v…v... nên tôi có thể nhận thấy được là nó cũng chịu tác động cả của dầu, và có vẻ tác 

động của dầu có đôi chút giống như khi nó ăn lá cần sa, điều đó không làm tôi lo lắng 

gì đâu, tôi cảm thấy như vậy có nghĩa là dầu đang có hiệu quả.” Whitney  

‐‐Whitney, nếu là tôi, tôi sẽ cho nó ăn dầu cùng thứ gì đó ngon lành hai đến ba lần một 

ngày. Càng cho nó ăn được càng nhanh và nhiều thì càng tốt. Ngay cả khi nó ngủ cả 1 ngày 

hay 2 ngày thì cũng không sao đâu. Chút mê man do dầu cần sa không hại gì đâu. JB  

“Tôi thấy cũng ổn đấy! Hôm nay tôi sẽ làm thế. Hôm qua nó cũng khá ʺphê.” Cảm 

ơn đã phản hồi nhanh chóng, JB!” Whitney  

ʺCon chó nhà tôi đã ăn một phần của cái cây trước sân bởi vì nó biết rằng cây này sẽ 

giúp cho dạ dày của nó sau khi dại dột ăn một mớ mỡ gà thừa lại của bữa tối. Sau khi ăn 

một bó lá cây, nó đi đi lại lại rồi ói một bãi và trông khỏe hẳn. Đoán xem thứ gì trong bãi 

ói của nó – lá cây cần sa. Thật là một chú chó khôn ngoan.” Donna đã kể lại. 

“Chào JB, tôi cho con ngựa của tôi dùng RSO. Thực tế là tuần vừa rồi tôi đã sợ rằng 

con ngựa thiến này của tôi bị ốm, tôi cho nó ăn 1/3 gram dầu chiết xuất bằng cồn ISO và 

nó đã rất ʺphêʺ!! Nó được ngủ thật sâu. Vậy là dầu có tác dụng với ngựa, và chỉ một liều 

1/3 gram cũng có tác dụng an thần đến thế, hãy hình dung về những tác dụng chữa bệnh 

của dầu. Phải mất 24 giờ con ngựa mới hết những ảnh hưởng của dầu. Tôi đã giảm lượng 

dầu xuống chỉ còn cỡ một hạt gạo để làm liều duy trì.” Heather  

ʺVào những năm 70, FDA đã công bố cây cần sa có thể tiêu diệt tế bào Ung thư… tất 

cả những gì tôi biết là Ung thư dạ dày của con mèo nhà tôi đã không còn nữa, bây giờ nó 

ăn uống được, lên cân và chạy nhảy như là một chú mèo con vậy…” Tony chia sẻ. 

ʺTôi đã cho chú mèo 19 tuổi của tôi dùng cần sa y tế từ tháng 12 năm 2011. Lúc 

đầu, nó lờ đờ, chảy nước mũi, dấu hiệu của sự già yếu xuất hiện... Một người quen 

làm việc tại phòng khám thú y bảo tôi cho nó uống 1/4 aspirin, 1/4 Metamucil... Tôi đã 
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làm như vậy một vài ngày rồi sau đó quyết định chuyển sang cần sa... Tôi rắc một 

lượng nhỏ hoa cần sa đã được kích hoạt vào đồ ăn của nó mỗi ngày... Và thật diệu kì, 

bây giờ nó vẫn còn ở với chúng tôi!!!” Lori vui mừng. 

ʺTôi phải cảm ơn bạn. Chú mèo yêu dấu 14 tuổi của tôi bị chẩn đoán bị Ung thư 

biểu mô tế bào vảy vào ngày 1 tháng 6. Tôi đã trị khỏi bệnh cho nó với RSO chỉ trong 

MỘT TUẦN! Các bác sỹ thú y nói rằng đó là phép mầu. Tôi đưa nó trở lại phòng khám 

ngày 8 tháng 6 và vị bác sỹ đã hỏi tôi có đúng là con mèo của tôi không? Vì khối u trong 

miệng của nó đã hoàn toàn biến mất và có lẽ ông ấy mong tôi quay lại là để điều trị cho 

nó. Nhưng con mèo của tôi đã hoàn toàn bình phục. Tôi yêu nó tha thiết và phải cảm ơn 

bạn đã chia sẻ làm thế nào để uống thuốc đúng cách mà không lấy một đồng nào!ʺ 

ʺCon mèo của tôi đã bị chẩn đoán mắc một dạng Ung thư phát triển nhanh, mạnh, 

không thể chữa được và không thể mổ được vào tháng Sáu năm ngoái, đó là Ung thư 

biểu mô tế bào vảy ở vách ngăn mũi, một căn bệnh tệ hại như tên gọi của nó vậy. Họ 

nói nó chỉ sống được thêm khoảng 1‐3 tháng là cùng và bác sỹ thú y nhẹ nhàng khuyên 

tôi ”hãy để nó ra đi”. Tôi đã khóc, nghĩ về nó và quyết định không thể nào đứng đó 

mà nhìn nó mất đi. Tôi đã lên mạng, phát hiện có nhiều phương pháp chữa trị tuyệt 

vời cho các loại Ung thư. Tôi bắt đầu cho nó dùng thực phẩm chức năng,… Nó đã ổn 

hơn, nhưng Ung thư vẫn phát triển và gây khó khăn khi thở. Cuối cùng, các khối u bắt 

đầu phát triển sang phía bên kia mũi và đến tháng Mười Hai trông nó xuống dốc hẳn. 

Tôi nghĩ, thôi thì cũng đã đến lúc. 

Sau đó, tôi phát hiện ra cần sa và cách nó có thể tiêu diệt Ung thư. Tóm lại, chú 

mèo Ted của tôi đã bắt đầu dùng RSO từ tháng Mười Hai. Vì nó chỉ là một chú mèo 

nên ban đầu tôi chỉ cho nó uống một  lượng rất nhỏ. Nhỏ hơn rất nhiều so với một 

lượng dành cho người. Và nó đã ngủ nhiều hơn, hơi thở của nó dần tốt hơn lúc nó ngủ, 

nó thèm ăn trở lại, mặc dù không như trước đây. Nhưng đó là cả một sự tiến triển và 

tôi không biết nó sẽ có kết quả ra sao. 

Tuy nhiên, khối u dường như phẳng đi, mặc dù rất chậm. Tôi nghĩ rằng nếu không 

phải là loại Ung thư quái ác như vậy thì có lẽ nó đã hồi phục nhiều tháng trước. Bác sỹ 

thú y của tôi rất vui mừng và ấn tượng với cách nó đang dần khỏe mạnh. Nên bây giờ 

với tôi, được ngày nào hay ngày đó và tôi rất hạnh phúc rằng hầu hết những ngày này 

đều ổn cả. Nó dường như không thể sống đến sau tháng 9 năm ngoái, vậy mà giờ nó vẫn 

đang tiến triển tốt.” Anne‐Marie Leidl nói về con mèo của cô. 

ʺYay!!!! Tôi có một chú mèo con đang điều trị bằng cần sa. Dầu cần sa chất lượng 

cao đã giúp tôi không phải bỏ ra 4800 đô‐la cho bác sỹ thú y chỉ để lấy thịt... ý tôi là... 

uh làm phẫu thuật loại bỏ một khối u ở tai con mèo của tôi. Hoan hô cần sa y tế cho 

mèo!” Linzy vui mừng. 

ʺDầu đã cứu sống chú chó nặng 18kg của tôi – đó là một loại dầu ethyl – dạng chiết 

xuất khác tương đồng với RSO đã cứu chú chó của tôi sau khi ăn nhầm phải thuốc 

chống đông lạnh bên nhà hàng xóm. Các bác sỹ thú y nói qua điện thoại rằng nó sẽ 

không qua khỏi, quá muộn rồi và có vẻ như nó không có khả năng sống sót trong 40 

phút lái xe để được tiêm thuốc gây chết mà không đau đớn, tôi được khuyên là hãy để 

cho nó ra đi thoải mái nhất có thể. 

Người bạn đồng hành  trung  thành của  tôi bị sùi bọt mép,  thường xuyên động 
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kinh, người nóng ran và cổ họng sưng lên gần như không thể thở được, thân nhiệt 

giảm và hôn mê. Nó đang hấp hối, chắc chắn là vậy. 

Cố gắng để nó ra đi nhẹ nhàng hơn, tôi làm ấm ½g dầu vào 01 muỗng cà phê bơ và 

sử dụng ngón tay của tôi để đưa xuống cổ họng của nó. Trong vòng 10 phút, nó không 

sùi bọt mép nữa, hết sốt, nó thở bình thường, tất cả các cơn co giật đều không còn nữa.  

Nó uống nước liên tục, sau đó nằm xuống ngủ trong 12 giờ và thức dậy trong tình 

trạng dường như hoàn hảo, chạy và chơi trong vòng vài phút thức dậy. Tôi nói với bác 

sỹ thú y của tôi và yêu cầu cô công bố sự việc này trong một nghiên cứu dựa trên tình 

huống thực tế, nhưng cô từ chối, khăng khăng rằng cần sa là độc hại đối với loài chó!” 

Alan kể lại. 

ʺChúng tôi cho cô chó Chihuahua 14 tuổi bị các cơn co giật uống dầu cần sa. Một 

vài tháng trước, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ không sống được lâu, rồi tôi nghĩ tại sao 

không thử dùng dầu cần sa? Thế là, trong vòng một ngày nó đã khác hẳn, như một 

con chó hoàn toàn mới vậy! Nó ăn uống nhiều hơn, linh hoạt hơn và muốn chơi đùa! 

Thứ dầu này thật sự có tác dụng!” Mindy nói. 

ʺChúng tôi nhận được một con chó con bị giẫm lên bởi một người rất lớn. Nó nhỏ 

như một chú chó Chihuahua đồ chơi, nó có một vết sưng 4*4 inch (khoảng 10*10cm) 

bao phủ toàn bộ nửa dưới của nó. Nó trông rất tệ và bắt đầu run bần bật vì lạnh, vì 

vậy tôi quyết định thử vài giọt thuốc.  

Lần đầu tiên tôi cho nó uống, nó gần như không thể cựa quậy đầu. Tuy nhiên tôi 

vô cùng hạnh phúc để nói với bạn rằng sau một tuần với vài giọt thuốc 3 lần mỗi ngày, 

nó đã trở nên vui vẻ, khỏe mạnh... Cảm ơn Rick và JB đã đem đến cho chúng tôi điều 

tuyệt vời này. Vợ tôi và tôi tin rằng những giọt dầu đó đã cứu sống nó. 

Đừng quên rằng đó là giống chó Chihuahua có kích thước bé như món đồ chơi và 

nặng chưa đến nửa kí và được cho uống liều 1g RSO, 3 lần mỗi ngày. Vậy là 3g mỗi 

ngày cho một con chó con nặng chưa đến nửa kí và sắp bước qua cánh cửa thần chết vì 

bị giẫm đạp bởi một thằng nhóc nặng đến hơn 136kg. Nếu cần sa thực sự là chất độc, 

kaimana sẽ không còn ở với chúng tôi, chạy lăng quăng và nhảy cẫng lên như vậy.ʺ 

ʺChúng tôi cho chú chó 13 tuổi bị bệnh viêm khớp ở hai chân sau và hông uống 

dầu cần sa… và thật ngạc nhiên, nó không những đi lại thoăn thoắt mà còn hạ sinh 4 

chú chó con. Chúng đều rất khỏe mạnh và phát triển tốt! Yêu RSO nhiều lắm nhé!” 

Julie hân hoan. 

ʺCon chó của tôi có vấn đề về da (nó bị phát ban đến nỗi rách cả da) và tái nhiễm 

trùng ở tai. Tôi không có RSO nhưng đã cho nó uống thứ cồn thuốc mà bạn tôi làm. 

Lông của nó đã mọc trở lại và nhiễm trùng tai đã khỏi hẳn. Nếu chỉ với cồn thuốc mà 

đã làm được thế này, tôi nghĩ có thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn cho nó với dầu RSO... 

Chúa phù hộ cho bạn nhé Rick và cả JB nữa.” Bette nói. 

‐‐ Cảm ơn bạn, Bette. Suy nghĩ của bạn thật hợp lý và chính xác. Động vật có sự 

trao đổi chất nhanh hơn và do đó, dầu sẽ giúp động vật lành bệnh nhanh hơn nhiều 

so với con người. Đây là thuận lợi khi dùng dầu cần sa để trị bệnh cho động vật, chúng 

cũng thích thứ dầu này nữa. JB trả lời Bette. 

ʺTôi cũng cho những con chó của tôi uống dầu này. Con chó thứ nhất 12 tuổi, nó 

bị xe cán qua và phải tháo bỏ phần hông. Không thay thế được… mà phải gỡ bỏ đó! 
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Tôi cho nó uống trong 4 tuần… 

Không có vết sẹo sau phẫu thuật, nó đi lại được, vẫn còn khập khiễng nhưng đi 

vòng vòng ổn cả và tôi đã sử dụng dầu thay cho thuốc giảm đau… Thuốc đã có tác 

dụng rất tốt! (...) Tôi có một chú chó Rotty 9 tuổi bị nhiễm trùng tim (heartworms), dị 

ứng khủng khiếp, người gần như mất sinh khí và  lông đuôi rụng dần. Tôi bắt đầu 

dùng  dầu  để  trị  cho  nó  từ  ngay  hôm  nay...  Tôi  vừa mới  cứu  sống một  chú  chó 

Chihuahua 10 tuổi có đến 3 khối u và tôi tin rằng dầu cần sa sẽ giúp nó bình phục!!!” 

Dolly Durbin nói về các con chó của mình. 

“Bánh bích quy cho chó trộn cùng dầu RSO và thuốc mỡ cần sa bôi vào các vết loét 

do Ung thư gây ra có kích thước bằng ½ đồng đô la trên chân nó. Nó hay thức dậy 

trong tình trạng chảy nước mắt và người run lẩy bẩy. Tôi biết RSO sẽ giúp nó... Ngay 

đúng ngày tiếp theo, nó đã đứng dậy không đau đớn và run rẩy, nó chạy chơi quanh 

sân với chú chó bắt chuột Nugget. Đó là 6 tháng trước đây. Bây giờ nó giống như là 6 

tuổi vậy, chứ không phải 12. Đó là một trong rất nhiều câu chuyện mà tôi đã chứng 

kiến trong 2 năm qua.  

Câu chuyện của tôi còn dài hơn thế nữa... RSO đã cứu sống tôi. Không cần thêm 

thuốc giảm đau gì nữa. Và lâu lâu nó mới đau, nhưng rất nhẹ. Cảm ơn Rick Simpson... 

Chúc bạn bình an.” Ron Youngblood 

Catherine hỏi: “Các bạn thân mến, hy vọng các bạn vẫn khỏe. Tôi cho chú chó 8 

tuổi nặng 18kg của tôi ăn RSO vì các khối u đang phát triển phía bên phải cơ thể của 

nó. Hôm nay là ngày đầu tiên nó điều trị và nó như bị đánh thuốc mê và ngủ say. Tôi 

đã cho nó một liều khoảng bằng một hạt gạo. Vậy có phải là quá nhiều? Các bạn có lời 

khuyên gì không?  

Tôi cũng đang dùng dầu cần sa cho chính tôi. Dần dần tôi cũng quen với liều cao 

hơn. Chắc hẳn là tháng tới tôi sẽ phải phẫu thuật và tôi có ý định sử dụng RSO để giảm 

đau và hồi phục. Nếu dầu có thể làm việc đó, tôi sẽ dùng dầu cần sa tới cuối cuộc đời. 

Xin Chúa phù hộ ~ Cảm ơn rất nhiều.ʺ 

Jindřich Bayer trả lời: “Catherine, nếu là tôi, tôi sẽ hoãn phẫu thuật bằng mọi giá 

cho đến khi ăn được 180g dầu cần sa với liều 1g mỗi ngày (hoặc nhiều hơn) chia làm 

3 lần. Hãy cho chó của bạn phân nửa lượng đó nếu bạn nghĩ nó không thoải mái với 

liều lượng bạn đang dùng cho nó. Ngủ là một phần của quá trình chữa bệnh, không 

có gì phải lo lắng và đó là một dấu hiệu cho thấy dầu có tính làm dịu làm giảm đau và 

đây là những gì bạn muốn. Thuốc càng mạnh và càng có khả năng an thần thì thuốc 

đó càng tốt. Chúc bạn những điều tốt lành.” 

“Tôi gửi các bạn phần cập nhật tình hình về con chó bị chẩn đoán Ung thư xương 

của tôi. Ngày 1 tháng 6 là đã tròn 7 tháng, những phim chụp X‐quang vừa qua đã cho 

thấy không có di căn qua phổi. Các bác sỹ đã tìm thấy một vết gãy liền gần vùng khối 

u ở chân của nó, họ không biết tại sao lại thế. Thông thường những con chó mắc bệnh 

bị gãy xương như thế này đều phải tiêm thuốc trợ tử. Họ kết luận rằng việc truyền 

một loại thuốc tên là Zometa hàng tháng đang giữ cho chỗ gãy còn liền nên họ sẽ tiếp 

tục  theo dõi  trong  lúc nó  được  truyền  thuốc Zometa hàng  tháng. Nhưng Ung  thư 

Không Di Căn và họ không thể nhìn thấy khối u đã có ở đó từ 7 tháng trước. Tôi nghĩ 

rằng các bạn muốn nghe điều này. Loại Ung thư ác tính này thường lấy đi tính mạng 
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của chó trong vòng 4 ‐ 6 tháng sau chẩn đoán. Và giờ nó vẫn ở đây, sau 7 tháng, không 

có dấu hiệu di căn của Ung thư. Còn một vết gãy liền nhưng nó vẫn đi được như không 

có gì xảy ra.” Linda  

“Sau chín tuần Ung thư da HOÀN TOÀN biến mất trên con chó của tôi!!! Bây giờ 

tôi vẫn cho nó tiếp tục liều duy trì đến trọn đời, tôi cảm thấy như vậy không những 

nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn mà còn có được một cuộc sống lâu hơn nữa. Chúa phù 

hộ cho các bạn, Rick Simpson và JB!!!” Goblin  

ʺCon chó của tôi những tưởng chỉ có 3 tuần để sống. Khối u rất lớn trên khắp cơ 

thể của nó... Sau 3 tuần, khối u dần thu hẹp lại sau khi dùng ISO/RSO. Tôi nói sự thật 

đấy. Nó hay đi ngoài, người như say xỉn nhưng tôi biết như vậy là tốt. Tôi vẫn cho nó 

ăn dầu cần sa. Đến khi khối u mất tôi cũng sẽ vẫn cho nó dùng. Cảm ơn bạn, JB và 

Rick.” Bocaj nói. 

ʺTôi đã cho chú chó Pit 14 tuổi của tôi dùng dầu cần sa được 4 tuần nay. Đôi khi 

tôi thấy nó như bối rối và như say thuốc khi tôi cho nó uống quá nhiều, nhưng khi 

những triệu chứng đó hết, nó ngủ ngon lành như một chú cún. Nó không chịu uống 

thuốc mà bác sỹ thú y cho nên chúng tôi cho nó dùng dầu. Chỉ là những ngày đầu thôi 

nhưng nó đang tiến triển tốt lên. Nó mất khoảng 1 tuần để quen dần với dầu và lấy lại 

vẻ thèm ăn. Tôi ghanh tỵ vì hiện tại tôi chỉ có đủ dầu cho nó dùng. Tôi yêu những câu 

chuyện đẹp của mọi người!” Janine nói. 

ʺTôi đã chứng kiến những ảnh hưởng đầu tiên của RSO lên con chó của tôi... Trong 

vài ngày đầu tiên Ruby (12 tuổi) bị ốm và run rẩy, xuất hiện các triệu chứng đáng lo 

ngại nhưng sau 1 tháng điều trị nó đã chạy nhảy khắp nơi từ cầu thang đến nhảy lên 

giường và ghế rất vui tươi... Mắt nó đã từng hay chảy nước và có một lớp màng màu 

xám bên trong nhưng bây giờ đã bình thường trở lại. Ruby có một khối u khá là lớn ở 

chân đã nhiều năm và bây giờ nó dường như không còn sau khi dùng dầu cần sa!!! 

Cảm ơn Rick Simpson rất nhiều và cả loại dầu này nữa, nó thực sự có hiệu nghiệm, 

đó là lý do tại sao không có người nào làm chứng rằng dầu không có hiệu quả!!” Brett 

hồ hởi nói. 

ʺHôm nay là ngày thứ 3 con chó của tôi được điều trị với RSO (Rick Simpson Oil), 

một loại dầu cần sa được dùng chủ yếu để chữa các bệnh nghiêm trọng. Chó của tôi 13 

tuổi và khoảng 7 tháng trước đây, nó bị chảy nước mũi có màu rất xanh, chất nhầy rất 

nhiều và có một vài ngày nó chỉ ngủ lịm. Tôi lên mạng tìm thì được biết đó là bệnh ho 

Kennel hay còn gọi là cúm do virus Canine gây ra nên tôi đã cho uống thuốc kháng sinh 

nhưng vẫn không khá hơn. Cuối cùng, tôi đem nó đến thú y. 

Tất nhiên, họ muốn xét nghiệm máu, chụp X quang và kiểm tra chất đàm. Chi phí 

khoảng 500 đô‐la nên tôi từ chối và vẫn cho nó uống kháng sinh nhưng vẫn chẳng tới 

đâu sau một tháng. Tôi đem nó trở lại thú y và được các bác sỹ cho hai loại kháng sinh 

mạnh hơn, nó uống đều đặn như vậy trong một tháng nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì! 

Thế là, sau đó các bác sỹ thú y cho dùng một liều thuốc diệt nấm. .. NHƯNG VẪN 

KHÔNG ĐƯỢC!!... Vì vậy, tôi đã dừng tất cả các loại thuốc khoảng một tháng trước 

để cơ thể nó bình thường trở lại và bắt đầu dùng RSO chỉ 3 ngày trước, tổng cộng 6 

liều dầu cần sa và cô ấy trở thành một con chó hoàn toàn mới! Không có nước mũi, 

không ho, nó đã thèm các loại thức ăn và nhìn chung tôi thấy có sự cải thiện rõ rệt. 
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Thật sự không thể tin được. Từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, tôi có thể xác nhận rằng 

đây là một số loại thuốc siêu tuyệt vời. Cảm ơn bạn từ tận đáy lòng của tôi!” Survival 

vui mừng nói. 

ʺCon chó chăn cừu 13 tuổi giống Bỉ của tôi có một khối u nhỏ xuất hiện phía bên 

người cách đây vài năm. Khối u bắt đầu phát triển với một tốc độ đáng báo động từ 

cách đây vài tháng. Đáng buồn thay, sau khi kiểm tra nó bị chẩn đoán mắc Ung thư... 

và không chỉ là một cục bướu mà là nhiều cục khác nữa kèm với các vấn đề khác nữa; 

chủ yếu là viêm khớp và loạn sản xương hông. 

Phẫu thuật không phải là một lựa chọn tốt bởi vì tôi không chắc nó sẽ sống nổi với 

thuốc gây mê. Tôi không thể chịu được khi chứng kiến nó phải chịu đựng đau đớn... nó 

hầu như không thể đi lại được và đã ngừng ăn. Tôi quyết định cho nó thử dùng dầu cần 

sa như một giải pháp cuối cùng. Chúng tôi cho một lượng nhỏ bằng một hạt gạo lên một 

cái banh quy và cho nó ăn. Nó loạng choạng và ngủ say nhiều giờ sau đó. 

Chúng tôi tinh chỉnh liều lượng trong vài ngày sau và nhận thấy rằng sự thèm ăn 

của nó được cải thiện rõ ràng. Nó cũng bắt đầu đi lại dễ dàng hơn nhiều và tinh thần 

tươi tỉnh hơn. Dần dà mọi thứ tốt hơn chúng tôi cũng tăng dần liều lượng lên. Đã được 

3 tuần và tôi nhận ra nó của ngày xưa. Nó vui vẻ! Vẫy đuôi, vui tươi, ăn uống và tốt hơn 

hết là tất cả các khối u chỉ còn một nửa kích thước so với trước khi chúng tôi bắt đầu 

dùng dầu cần sa!!!! Tôi sẽ tiếp tục điều trị cho nó (thật may mắn là chúng tôi có thể tự 

chiết xuất được cho mình thứ dầu này chứ không phải mua ở đâu khác). Tôi sẽ tiếp tục 

cập nhật cho các bạn. Tôi mong là những khối u sẽ biến mất hoàn toàn !!!!!!!!” Josie. 

ʺNgười hàng xóm của tôi đã loại bỏ thành công một khối u trên con chó của anh 

ta sau 01 tháng bằng cách cho nó dùng thứ thuốc này. Hãy tiếp tục điều trị với một 

lượng nhỏ như vậy, vì Rick đã nói quá trình trao đổi chất của loài chó rất nhanh nên 

chúng sẽ mau hồi phục hơn con người chúng ta đấy.” Covey nói. 

ʺTôi chữa khỏi cho chú chồn Ferret bị u tụy nội tiết. Sau khi uống thuốc, nó đã hé 

mở mắt,... Nó chao đảo mắt qua lại và sẵn sàng cho 01 giấc ngủ ngon…! Hempy kể về 

chú chồn của mình. 

ʺVâng, tôi đã chữa khỏi cho con mèo của tôi, nó bị mắc Ung thư vào tháng Sáu, 

khi mà các bác sỹ thú y cho rằng đã hết thuốc chữa. Tôi cho nó uống dầu cần sa và chỉ 

trong 10 ngày, khối u tai hại đó đã biến mất! Các bác sỹ thú y cho rằng đó là một phép 

màu.” Charlie nói. 

ʺMong chúa phù hộ cho  Jindřich Bayer và RS vì những gì các bạn  đã  làm cho 

những ai cần các bạn nhất. Tôi cũng sẽ tự làm ra dầu khi tôi có thể để giúp đỡ những 

người tha thiết cần nó. Con gái tôi đã chiết lấy ra một ít cho con chó của nó. Sau 4 ngày, 

con gái tôi bảo khối u gần như rơi ra. Tôi vẫn đang chờ đợi kết quả sau cùng. Đúng là 

CHÚA có trước NHÀ HÓA HỌC!” Greg nói. 

60. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  

Dầu cần sa có thể cải thiện tuổi thọ? 

ʺNếu tất cả chúng ta đều sử dụng một liều nhỏ dầu cần sa thường xuyên, tôi tin 

chắc rằng chúng ta sẽ sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Tuổi thọ dài hơn sẽ rất có lợi 

cho nhân loại, vì nó cho phép những người có tài năng tuyệt vời cống hiến nhiều hơn 

nữa. Khi mà ngày nay có nhiều người giỏi giang ở một lĩnh vực nào đó và rồi họ bị 
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quật ngã bởi một căn bệnh quái ác làm chấm dứt sự nghiệp của họ. 

Chúng ta được cho thứ trải nghiệm gọi là cuộc đời để mở rộng khả năng và tầm 

nhìn của chúng ta, để chúng ta có thể tiến hóa đến một cấp độ cao hơn. Ngoài ra, chúng 

ta cũng được ban tặng loài cây quý giá này để giữ gìn và bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi 

bệnh tật. Tôi hiểu rằng loài người không thể nào làm ngơ trước tiềm năng chữa trị của 

loài cây này lâu hơn được nữa. Bởi vì khả năng chữa bệnh của loài cây này là có thật, 

nên chúng ta sẽ rất thiếu sót trong trách nhiệm cho chính bản thân chúng ta và những 

người thân yêu nếu chúng ta không yêu cầu được sử dụng miễn phí loại thuốc này ngay.  

Nếu bạn hay bất cứ ai khác trên Trái Đất này muốn sống lâu hơn trong tình trạng 

sức khỏe tuyệt vời để đạt được tối đa tiềm năng mà chúng ta có, bạn hãy cứ thoải mái 

dùng thuốc này vì tôi thấy không ai có quyền áp đặt suy nghĩ của họ lên chúng ta hay 

buộc chúng ta không được sử dụng loài cây này. Bởi vì cuộc đời này là để sống thịnh 

vượng, và bây giờ bạn đã tìm ra cách để không phải chịu đựng những điều không 

đáng phải chịu đựng, tôi chúc cho bạn sức khỏe và tuổi thọ. 

Có lẽ bạn đã nghe rất nhiều người nói với bạn,”Thứ này không hiệu quả, chẳng 

có thứ gì có thể giúp. Bác sỹ nói tôi phải chịu đựng như vậy đến suốt đời...” 

Một số lượng lớn các bệnh nhân đã đến với tôi trong tình trạng bệnh mà bác sỹ 

của họ đã bó tay và họ cảm thấy tuyệt vọng. Khá thường xuyên, mọi người thậm chí 

không được chẩn đoán đúng như những gì đang xảy ra trong cơ thể họ vì trên thực tế, 

các bác sỹ rất khó đưa ra được câu trả lời chính xác. Hầu hết các bệnh nhân mà tôi đã 

cung cấp dầu ban đầu đều không tin vào việc cây cần sa có thể giúp ích cho tình trạng 

của họ cho đến khi họ dùng nó. Tôi giữ liên lạc với hàng ngàn bệnh nhân và họ hoàn 

toàn ngạc nhiên bởi những gì thuốc này đã làm cho họ. Trong một vài trường hợp, nếu 

dầu cần sa không thể chữa khỏi bệnh cho bạn thì bạn cũng sẽ nhận thấy rằng đây là 

thứ thuốc tốt nhất có thể giúp bạn kiểm soát tình trạng bệnh. 

Các bác sỹ hay nói với chúng  ta  là có nhiều chứng bệnh không  thể chữa khỏi, 

nhưng điều này không hoàn toàn đúng khi sử dụng dầu cần sa, khi mà nó có thể trị 

những bệnh tưởng chừng như không thể. Nếu bạn đang có vấn đề về sức khỏe, hãy 

thử dùng dầu cần sa và bạn sẽ thấy phép lạ xảy đến với bạn. 

Ý nghĩa của sự cấm đoán cần sa y tế là gì? 

Hoàn toàn không có ý nghĩa gì khi cấm đoán cần sa y tế, không ai có quyền làm như 

vậy. Lý do duy nhất mà cây cần sa đã từng bị cấm là do nó thật sự nguy hiểm tới lợi 

nhuận của các ngành công nghiệp mũi nhọn khác. Việc hạn chế sử dụng phần lớn các 

cây thuốc ở khắp nơi trên Trái Đất này là tội ác đi ngược lại tính nhân đạo của con người. 

Có vẻ như chính phủ vẫn cho các công ty dược giàu có hoạt động theo cách của họ, 

nhưng rồi cuối cùng họ cũng sẽ không thể tiếp tục che dấu được sự thật về loài cây này. 

Một khi cây cần sa quay trở lại với nền y học chính thống, nó sẽ đập tan mọi thối 

nát mục rữa đã cản trở ứng dụng y tế của nó. Loài cây này sẽ một lần nữa được công 

nhận là loài cây chữa lành bệnh tốt nhất đang tồn tại và thuốc được làm ra từ nó sẽ giúp 

thay đổi bộ mặt của ngành y mãi mãi. Ngay sau đó mọi người sẽ loại bỏ các hóa chất và 

các chất độc hiện nay mà chúng ta gọi là thuốc và họ sẽ đòi hỏi việc sử dụng các loại 

thuốc tự nhiên như thế này, để họ có thể tự chữa bệnh theo cách hợp lý nhất. 

Bạn có nghĩ rằng những người thực thi pháp luật không nhận ra rằng sớm hay 
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muộn gì họ cũng cần thuốc này cho bản thân họ? 

Nhiều người làm trong ngành luật chắc chắn biết rằng Cần sa Y tế có tác dụng và 

tất cả họ nên tự nhận ra rằng họ không có quyền can thiệp vào quyền tự do sử dụng 

nó. Thực ra, tôi đã cung cấp thuốc này cho một người làm trong ngành cảnh sát. Các 

viên chức RCMP thậm chí đã gửi bệnh nhân đến cho tôi điều trị, những người này sắp 

chết vì Ung thư giai đoạn cuối, thế nên có rất nhiều viên chức nhận thức được rằng 

dược liệu này thực sự có tác dụng. Cảnh sát khi bị bệnh thì cũng như dân thường, họ 

cũng sợ Ung thư và các vấn đề nghiêm trọng khác về sức khỏe. 

Tuy nhiên, cảnh sát dường như rất khó khăn để hiểu ra được thực tế rằng chính 

sách của chính phủ về thuốc từ cây cần sa đang dần giết họ cũng như gia đình họ. Hầu 

hết các sĩ quan cảnh sát đều cố gắng phớt lờ hành động sai trái liên quan đến các cuộc 

cưỡng chế mà họ thực hiện nhằm vào những người dùng thuốc cần sa với lý do rằng 

đó là nhiệm vụ họ phải làm. Nhưng làm như vậy chẳng khác gì những kẻ làm việc nơi 

hố chôn tập thể của Hitler. Chẳng có gì có thể biện hộ cho những hành động đó cũng 

như hành động của cảnh sát lúc này. 

Đã đến lúc cảnh sát phải thức tỉnh với những gì họ đang làm. Các sĩ quan cảnh sát 

có nghĩ đó là một hành động sai trái khi người dân trồng loại cây này để làm thuốc? 

Hoặc bản thân họ sẽ không tìm đến loại dầu này nếu họ có một người thân sắp chết và 

cần điều trị chứ? Tôi hy vọng rằng họ sẽ phải tìm đến loại thuốc này vì vậy đã đến lúc 

cảnh sát nên chĩa mũi súng của mình vào những tên tội phạm thực sự. 

Đừng xem việc sử dụng thuốc cần sa là có tội và cảnh sát phải dừng việc thi hành 

các điều luật chống lại nhu cầu trị bệnh với cây cần sa. Cây cần sa đơn giản chỉ là loài 

thực vật chữa lành bệnh vô hại. Vì vậy không cảnh sát nào hay bất cứ ai khác có thể 

lấy đi quyền được sử dụng miễn phí thứ thuốc này từ một người đang bị trọng bệnh.” 

Rick Simpson, Cần sa: Loài thảo dược giá trị nhất 

61. TẠI SAO GỌI LÀ RSO? 

ʺRick không phải là người nghĩ ra tên RSO, là do những người khác. Đây là một 

từ rất hay và nó hướng mọi người làm theo những hướng dẫn của Rick về chất lượng 

của nguyên liệu và phương pháp chiết xuất loại thuốc chữa bệnh này. Rick đã đúng 

khi quan tâm đến việc họ sẽ gọi những loại dầu không được làm theo phương pháp 

của ông hướng dẫn là gì. Với kinh nghiệm nhiều năm hướng dẫn các bệnh nhân chữa 

bệnh, ông ấy muốn người bệnh phân biệt rõ thứ gì sẽ thực sự đem lại hiệu quả và thứ 

gì chỉ có thể sẽ hiệu quả...” Matthew 

ʺNếu không có Rick và những đoạn phim của ông thì tôi cũng không biết nó có 

thể chữa được Ung thư... cho dù tôi là người đã dùng và trồng cần sa được 27 năm rồi 

nhưng cũng không hề biết nó có những tác dụng như vậy... tôi rất biết ơn Rick... nếu 

không có sự dũng cảm và thẳng thắn của ông thì tất cả chúng ta vẫn còn mù tịt về sự 

thật này. Vì lý do đó tôi nghĩ RSO là cái tên phù hợp cho loại dầu này... nhưng dầu 

RSO cũng cần phải đi kèm với hướng dẫn của RS... không phải tranh luận thêm thứ gì 

là tốt nhất nữa... nếu nó hiệu quả thì đừng thay đổi gì cả” Peter 

ʺJack Herrer là người đầu tiên gọi nó là Rick Simpson Oil hay RSO. Rick không 

muốn gọi nó theo cách đó và phải tốn một chút thời gian để thuyết phục ông rằng đây 

là một ý tưởng hay. Vấn đề là có rất nhiều loại dầu cần sa trên thị trường hiện nay và 
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cũng có rất nhiều cách để chiết xuất được dầu cần sa và nhiều bệnh nhân đã bị mắc 

bẫy để mua hoặc chiết xuất phải loại dầu chất lượng thấp. 

RSO được sản xuất theo một công thức đặc biệt, từ những nguyên liệu đặc biệt, theo 

một cách cũng rất đặc biệt vì thế nó nên được gọi theo đúng bản chất đó – RSO. RSO 

cũng không giống như BHO (butane honey oil), RSO chứa các tinh dầu đã được kích 

hoạt cho hiệu ứng rất mạnh và an thần. Loại RSO tốt có chứa 95‐98% THC, 1‐2% CBD 

cho hiệu ứng rất mạnh và an thần. Những cách chiết xuất khác phần lớn đều không tạo 

ra được loại dầu có tiềm năng y tế như RSO, hoặc chúng ta phải tiến hành thêm nhiều 

bước khác. Chúng tôi thường xuyên làm việc với một lượng lớn cần sa và cách của Rick 

thì rất hiệu quả và hợp lý để chiết xuất một lượng lớn cần sa như thế. Bạn có thể chiết 

xuất nửa cân cần sa và có được dầu trong vòng ít hơn 2 tiếng, bằng những dụng cụ có 

thể tìm được ở bất cứ đâu trên thế giới. Điểm quan trọng là làm được dầu càng sớm 

càng tốt để bệnh nhân không phải đợi lâu.” JB 

Tôi không quan tâm nó được gọi là gì cả!! Hãy gọi nó là gì cũng được nhưng đừng 

bôi nhọ người như Rick bởi ông ấy đã cứu hàng ngàn người và dùng cả đời để lan truyền 

thứ này cho cả thế giới. Chuyện đó là không nên chút nào!!” Donna 

“Tôi lúc nào cũng gọi nó là “hemp oil” bởi vì nó đúng là vậy, trong từ điển cũng có 

một cách dùng từ khác ‐ “cannabis oil.” Hemp là một từ cổ xưa của cần sa, nhưng dù 

thế nào đi chăng nữa thì chúng ta đều biết Rick đang nói tới điều gì” Dion 

“Điều kỳ diệu nằm ở những hạt nhựa tròn bám trên hoa cần sa. THC chỉ có thể 

được tìm thấy trong các hạt nhựa (trichome). Cây sản xuất ra THC để đảm bảo sự duy 

trì nòi giống. Khi nhìn gần hơn vào những đài hoa, ta sẽ càng thấy nhiều hạt nhựa 

hơn. Do đó nhụy hoa có chứa nhiều dược chất nhất. Đó là khoa học, không phải là 

phỏng đoán. Cảm ơn Rick vì đã truyền cảm hứng cho tôi để làm ra loại dầu tốt nhất. 

Thứ dầu tuyệt đẹp có màu trong của hổ phách.” Toni 

“Nhiều như bắp hay sao? Tôi không đồng ý đâu JB. Giá rẻ dĩ nhiên là tốt nhưng 

hiện tại thì đâu có rẻ.” Rick 

‐‐Rick à, nếu cần sa được trồng trên hàng ngàn hecta thì bạn sẽ trả bao nhiêu cho 

nó chứ? 20 đô một kg à? Hay ít hơn? 

Anh phải bắt đầu nghĩ tới hàng tấn cần sa hơn là chỉ vài gram ít ỏi. Nhu cầu cho 

loại dầu này sẽ rất lớn và sẽ là bất khả thi khi chỉ trồng chúng trong những “nhà kính.” 

Những giống cần sa y tế có hiệu ứng an thần mạnh nhất phải được trồng trên hàng 

triệu hecta đất trên khắp thế giới. 

Ví dụ như, khi mà các quý cô và phụ nữ biết được rằng dầu có tác dụng như thế nào 

với da và các nếp nhăn của mình, họ sẽ đòi phải có 20 – 30% dầu cần sa tốt nhất trong 

các hộp mỹ phẩm và ngay lập tức sẽ có nhu cầu cho hàng triệu tấn dầu như vậy chỉ riêng 

phục vụ cho làm đẹp. Chưa kể vài trăm triệu tấn dầu khác dành cho bệnh viện nữa. 

Bạn cần 05 – 08kg hoa khô để sản xuất ra một kg dầu. Một kg dầu sẽ sản xuất ra 

05 kg mỹ phẩm – có nghĩa khoảng 100 lọ 50g sáp/kem/dưỡng thể/son môi/ kem mặt/ 

dầu gội. Và 100 lọ có chứa cần sa sáp/kem/dưỡng thể/son môi/ kem mặt/ dầu gội sẽ 

chẳng là gì cả, bạn có thể bán hết dễ dàng trong một ngày, bạn sẽ luôn tìm được người 

muốn mua nó. 

Vì thế một lần nữa, hãy nghĩ đến hàng tấn, đừng chỉ là vài gram. Tôi biết giá cả 
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bây giờ còn rất cao. Tôi không vui vì điều này và tôi sẽ làm mọi cách để giá của một 

kg hoa khô từ những cánh đồng chỉ khoảng từ 10 – 20 USD/kg. Bởi vì giá này sẽ đem 

lại công việc tốt cho hàng triệu nông dân trên toàn thế giới. Và nó cũng sẽ đem lại sự 

thay đổi tích cực cho cuộc sống của tất cả chúng ta. JB 

ʺHãy để tôi kết thúc bằng một vấn đề thường gặp nhất bên lề Rick Simpson Oil. 

Các hướng dẫn khuyên mọi người nên làm theo thứ tự A, B, C và D. Mọi người đọc 

xong và hỏi ‐ nếu tôi không làm bước A, thì B, C và D vẫn sẽ có tác dụng chứ? Nếu tôi 

không làm bước B, thì A, C và D vẫn sẽ có tác dụng chứ? Còn nếu tôi không làm bước 

C, thì A, B và D vẫn hoạt động chứ? Nếu tôi không làm bước D, thì A, B và C vẫn hoạt 

động? Và nếu tôi làm bước A, B, C và D theo các cách khác, thì tôi vẫn làm ra được 

loại dầu có hiệu quả chứ? 

Câu trả lời là: Không, nó sẽ không như vậy. Nếu bạn muốn sản xuất RSO, hãy làm 

theo các hướng dẫn tại www.phoenixtears.ca và từ sách của Rick. Nếu bạn muốn chiết 

xuất ra một  loại dầu khác, hãy  làm  theo các hướng dẫn khác. Nhưng xin đừng bắt 

chúng tôi phải chịu trách nhiệm khi bạn sản xuất một loại dầu khác và cuộc điều trị 

kết thúc với cái chết đáng tiếc của bệnh nhân.  

Nếu bạn làm đúng theo thứ tự A, B, C và D, thì bạn sẽ có được loại dầu cần sa hiệu 

quả nhất. Đó là lý do tại sao lại có các hướng dẫn. Nếu bạn không làm theo như vậy, 

nó sẽ không hoặc có thể không hoạt động. Đơn giản thế thôi, phải không?  

Thử hỏi cá nhân bạn muốn gì khi bạn cần tới loại thuốc này? Một loại dầu đã được 

chứng minh là hoạt động tốt (RSO) hay một loại dầu khác mà người làm ra chưa chắc 

chắn vào hiệu quả y tế của nó? Cuộc sống của bạn đang phụ thuộc vào nó. Vì vậy, hãy 

cẩn thận, suy nghĩ cho chính mình và học hỏi từ những người đã đi trước.  

Chúc bạn mọi điều tốt lành. Jindřich Bayer” 



 
 

 

 


